GMINA ŻARY

Z GMINY ŻARY

LUDZIE-LASY-PRZESTRZEŃ
ISSN 2392—3881

BEZPŁATNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

lipiec -sierpień-wrzesień 2015/3

W tym wydaniu
Dopiero
dziękowaliśmy
za plony i bawiliśmy
się na Dożynkach
Gminnych

w Drozdowie...

informacje
z zakresu
ROLNICTWO
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

*
BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE
*

a już

SZKOLNICTWO

bieniowska

*

„Kartoflada”

DROGI
I GOSPODARKA
WODNA

przypomniała
nam, że to
koniec lata.

*
POMOC SPOŁECZNA
oraz
KALEJDOSKOP
KULTURALNY
SPORT
I REKREACJA

1

WIADOMOŚCI Z RADY GMINY

Na wniosek Wójta Gminy – Przewodniczący Rady zwołał na dzień 20 sierpnia br. VIII sesję
Rady Gminy Żary.
Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązania Gminy.
Uchwała upoważnia Wójta Gminy do podjęcia działań zmierzających do wydłużenia o trzy lata okresu
spłaty kredytu zaciągniętego w 2012r. w kwocie 7 311 533,00 zł. Podjęte działania pozwolą w każdym
roku budżetowym na wygospodarowania wolnych środków finansowych, które będzie można przeznaczyć
na inwestycje w Gminie, jak również na pozyskiwanie środków unijnych. Uchwała w sprawie zmiany
uchwały budżetowej gminy na 2015r. zwiększa dochody gminy o dochody ponadplanowe , dostosowuje
plan dochodów do przewidywanego wykonania. Po stronie wydatków zabezpiecza się środki finansowe
miedzy innymi na:
- realizację inwestycji „Wykonanie zasilania zastępczego do stacji uzdatniania wody w m. Bogumiłów” –
kwota 73.000 zł;
- środki w wysokości 36.000 zł w celu opłat do ZWiK za odprowadzone ścieki z
uruchomionej kanalizacji w m. Mirostowice Dolne oraz Grabik,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych w wysokości 20.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych w wysokości 20.000 zł,
- wykonanie badań geotechnicznych pod przydomową oczyszczalnię ścieków w m. Drożków oraz zaprojektowanie i przeniesienie przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Drożków w wysokości 15.554 zł,
- bieżące utrzymanie psów w schronisku oraz badania weterynaryjne zwierząt bezdomnych środki w
wysokości 32.000 zł,
- konserwację i usuwanie awarii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żary w wysokości 28.064 zł,
- bieżącą działalność świetlic na terenie Gminy Żary w wysokości 6.414 zł,
- bieżące utrzymania obiektów sportowych w wysokości 5.000 zł.
Podjęta uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2015-2021 jest konsekwencją dwóch wcześniej podjętych uchwał.
Ponadto Rada zniosła formę ochrony przyrody ( pomnik przyrody), jaką posiadał buk pospolity, który znajdował się w Parku w Olbrachtowie a który uległ złamaniu podczas silnego wiatru i stanowił zagrożenie
bezpieczeństwa.
Rada wyraziła zgodę na przyjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Gorze w wysokości 24 600,00zł na realizację zadania usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest w 2015r.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żary. Uchwała pozostawia w obszarze aglomeracji Żary następujące miejscowości: Grabik,
Mirostowice Dolne i Łaz.
Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych – Rada w drodze uchwały upoważniła Przewodniczącego Rady do zasięgnięcia opinii o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Żarach Wydział
Rodzinny i Nieletnich.

W dniu 24 września br. na IX sesji obradowała Rada Gminy Żary.
Radni zapoznali się z przebiegiem inwestycji i remontów ujętych w budżecie gminy na 2015r.
W okresie sprawozdawczym zostały realizowane:
- budowa sieci wodociągowej w Olszyńcu,
- budowa sieci wodociągowej Żary-Kadłubia,
- budowa sieci wodociągowej w Dąbrowcu,
- usprawnienie funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków w Drożkowie i Marszowie,
- budowa wiaty na boisku sportowym w Lubanicach,
- modernizacja dróg nr 210/2 i 420/2w Grabiku i nr 592 Sieniawie Żarskie,
- wykonanie oświetlenia drogowego w Miłowicach,.
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- budowa budynku przycmentarnego na cmentarzu komunalnym we Włostowie,
- wykonanie wzmocnienia konstrukcji budynku Szkoły Podstawowej w Mirostowicach Dolnych.
W trakcie realizacji są:
- budowa przyłączy wodociągowych w Olszyńcu,
- budowa budynku przycmentarnego w Olbrachtowie,
- usprawnienie funkcjonowania oczyszczalni w Drożkowie (posesja nr 107),
- zakup projektu budowlanego Centrum Spotkań Mieszkańców w Lubomyślu,
- dostawa i montaż z agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania SUW w Bogumiłowie,
- zakup i montaż 7 szt. lamp solarnych na terenie gminy.
Ponadto Rada dokonując zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok przyjęła do realizacji jeszcze
w 2015r. następujące inwestycje:
- zakup i montaż lamp solarnych w m. Biedrzychowice Dolne i Mirostowice Dolne,
- modernizację szafy sterowniczej na SUW Drożków,
- remont elewacji zewnętrznej i malowanie świetlicy wiejskiej w Bogumiłowie,
- adaptacje lokalu komunalnego na lokal socjalny w m. Mirostowice Dolne ul. Plac Kościelny 4.
Rada wyraziła zgodę na przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr 39/2 w m/Łaz z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz działki nr 39/3 z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych z zakresu gminnych obiektów użyteczności publicznej (przystanek autobusowy).
Za zgodą Rady Gmina przejmie od Agencji Nieruchomości Rolnych działki w Złotniku :
nr 360/5 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu gminnych obiektów użyteczności publicznej ( przystanek autobusowy) i działki nr439/3 z przeznaczeniem na realizację zdań własnych gminy z
zakresu dróg gminnych.
Na skutek silnego wiatru uszkodzeniu uległo drzewo – Buk pospolity, które było ustanowione jako pomnik
przyrody. Drzewo to było zagrożeniem dla usytuowanych w pobliżu budynków mieszkalnych. Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. – Rada Gminy uchwałą zniosła
formę ochrony przyrody dla tego drzewa.
Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania Gminy
Żary w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów pod budowę farmy fotowoltaicznej w Olbrachtowie.
K. Micinowska

* Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny.
* Od Urszuli śnieżnej czekaj koszuli.
* Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny.
* Deszcz w początku listopada mrozy w styczniu zapowiada.
* Grzmot listopada dużo zboża zapowiada.
* Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami.
* Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki z pola.
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PRZEDSTAWIAMY RADNYCH KADENCJI 2014-2018— Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia

Elżbieta Stec – Przewodnicząca Komisji, radna ze Złotnika, 64 lata, troje dorosłych dzieci,
dwóch wnuków, wykształcenie średnie pedagogiczne, emerytka po 32 latach pracy w
szkole. Od 2002 roku kieruje zespołem śpiewaczym „Chabry”, uwielbia czytać, spacerować, jeździć na rowerze. Jest miłośniczką przyrody i jej wiernym obserwatorem w różnych
porach roku. Bardzo chętnie uczestniczy w pracach na terenie wsi, bo cieszy się wszelkimi
pozytywnymi zmianami, które upiększają wieś i powodują, że życie staje się łatwiejsze,
wygodne i bezpieczne.
Marek Kaźmierczak – radny z Bieniowa, 53 lata, wykształcenie średnie techniczne, pracuje na stacji kontroli pojazdów, żonaty, dwóch dorosłych synów. Jest założycielem i administratorem internetowej strony Bieniowa. Z zamiłowania – regionalista, zbiera pocztówki,
zdjęcia, mapy i wszelkie dokumenty dotyczące Bieniowa i okolic.
Mikołaj Femlak – radny z Grabika, 46 lat, wykształcenie wyższe, emerytowany pracownik
Straży Granicznej, żonaty, czworo dzieci, prowadzi wraz z żoną zawodową rodzinę zastępczą. Interesuje się sportem, zwłaszcza piłką nożną i siatkówką. Lubi góry i chętnie po nich
spaceruje.

Zbigniew Maziarz— radny z Mirostowic Dolnych, 42 lata, żonaty, dwoje dzieci, z wykształcenia technik robót wykończeniowych, prowadzi własną działalność gospodarczą.
Interesuje się sportem i motoryzacją. Lubi też posłuchać muzyki współczesnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marian Peszek
przyjmuje interesantów w każdy czwartek

w godz. 10.00—12.00 /pokój 205
Gdzie załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Żary
Urząd Gminy Żary, Al.. Jana Pawła II 6 jest czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00—15.00

WÓJT GMINY—Leszek Mrożek - tel. (68) 470 73 18
Przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godz. 13.00 do 15.30
SEKRETARZ GMINY—Radosław Pogorzelec—(68) 470 73 12
SKARBNIK GMINY—Barbara Karpowicz—(68) 470 73 26
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Referat Spraw Społeczno- Organizacyjnych (RO)

Kierownik Referatu – Radosław Pogorzelec , tel. (68) 470 73 12
Jolanta Janiszewska

sekretariat urzędu

pok. 105

Tel. (68) 470 73 00
Faks (68) 470 73 03

Danuta Sławińska

kadry i szkolenia

pok. 203

tel. (68) 470 73 29

Krystyna Micinowska

obsługa rady gminy

pok. 205

tel. (68) 470 73 17

Joanna Ochocińska

dowody osobiste, ewidencja
ludności

pok. 204

tel. (68) 470 73 24

Bożena Gąsiorowska

obrona cywilna, zarządzanie
kryzysowe

pok. 204

tel. (68) 470 73 30

Dorota Zaucha

fundusze strukturalne, strona
internetowa Gminy Żary

pok. 202

tel.(68) 470 73 28

Ewa Kusion

oprawa graficzna imprez gminnych pok. 201

tel. (68) 470 73 35

Katarzyna Jaszczur

kultura, sport, turystyka

pok. 201

tel. (68) 470 73 32

obsługa urzędu, gazeta gminna,

Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska ( RŚ)
Kierownik Referatu – Edyta Ciecierska, gospodarka gruntami i mieniem komunalnym,
pok. 209, tel. (68) 470 73 28
Jan Fiałka

wodociągi i melioracje

pok. 213

Tel. (68) 470 73 09

Barbara Klisowska

ochrona środowiska

pok. 207

tel. (68) 470 73 15

Paulina Reczuch

rolnictwo, handel, usługi

pok. 210

tel. (68) 470 73 22

Monika Bazak

gospodarka mieszkaniowa

pok. 210

tel. (68) 470 73 08

Piotr Dziok

drogi i oświetlenie

pok. 208

tel. (68) 470 73 10

Tadeusz Polak

tel. (68) 470 73 10

Wojciech Wojtiuk

OSP, cmentarze, ochrona zwierząt
bezdomnych
pok. 208
budownictwo i inwestycje
pok. 208

Kinga Matoga

gospodarka przestrzenna

pok. 211

tel. (68) 470 73 14

Paulina Kowalska

odpady komunalne

pok. 207

tel. (68) 470 73 04
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tel. (68) 470 73 10

Referat Finansowy (FIN)

Kierownik Referatu – Katarzyna Kalkowska – sprawozdawczość, podatek VAT,
pok. 104, tel. (68) 470 73 36
Urszula Libertowska

ewidencja dochodów, wystawianie faktur

pok. 104

tel. (68) 470 73 07

Anna Trojanowska

ewidencja wydatków, ewidencja
majątku gminnego

pok. 104

tel. (68) 470 73 07

Aurelia Haznar

obsługa kasy

pok. 104

tel. (68) 470 73 34

Beata Wesołowska

płace

pok. 212

tel. (68) 470 73 16

Stanisława Myśków

ewidencja: woda, podatki

pok. 103

tel. (68) 470 73 31

Marzena Stromidło

ewidencja opłat za odpady,czynsze pok. 103

tel. (68) 470 73 31

Katarzyna Nowicka

wymiar podatku

pok. 101

tel. (68) 470 73 13

Eugenia Jeremicz

egzekucja należności

pok. 203

tel. (68) 470 73 25

Izabela Pracoń

podatek vat

pok. 104

tel. (68) 470 73 07

Zespół Ekonomiczno– Administracyjny Szkół
Kierownik—Urszula Chomont , pok. 302 , tel. (68) 363 00 40
Aneta Bujak- główny księgowy

- pok.302

tel. (68) 470 73 02

Anna Partyka - księgowa

- pok. 302

tel. (68) 470 73 02

Dorota Mrożek - sprawy administracyjno-

- pok. 303

tel. (68) 374 35 38

- pok. 303

tel. (68) 374 35 38

organizacyjne, stypendia
Magda Kocioł – kadry i płace

Naszej gminie przybywa mieszkańców
W okresie od 1 lipca do 30 września urodziło się 29 dzieci:
DZIEWCZYNKI - 15
CHŁOPCY - 14

Od początku 2015 roku przybyło naszej gminie 83 mieszkańców.
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KALEJDOSKOP KULTURALNY czyli ważne wydarzenia kulturalne w III kwartale 2015r.
W sobotnie popołudnie 4 lipca, na boisku w Łazie
odbyła się dwudziesta już Gminna Biesiada Śpiewacza pod hasłem: "Po zielonej trawie, piłka goni..."
W tym roku biesiadę połączono z jubileuszem piętnastolecia klubu sportowego WKS ŁAZ. Mimo upału na
imprezę przyjechało 12 zespołów śpiewaczych z terenu naszej gminy i występujący gościnnie zespół
"Stypułowianie" ze Stypułowa w powiecie nowosolskim. Biesiada miała charakter festynowy - były stoiska gastronomiczne, dmuchany plac zabaw dla dzieci,
grill, można było nawet kupić obraz na stoisku stowarzyszenia "Łaz - Zielony Las". Swój namiot oraz okazały balon rozstawiła firma GAZ SYSTEM z Wrocławia,
która była wiodącym sponsorem tej imprezy. Zespoły
ubrane w stroje sportowe śpiewały pięknie, z humorem i na luzie. Bawiły się znakomicie, chociaż lejący
się z nieba żar raczej w tym nie pomagał. Każdy z zespołów po występie otrzymywał od Wójta Gminy
Leszka Mrożka upominki oraz podziękowania, które
mamy nadzieję będą miłą pamiątką z tej jubileuszowej biesiady. Po zakończeniu muzycznych prezentacji
głos zabrał przewodniczący jury Donat Linkowski
z Radia Zachód, który ogłosił laureata GRAND- PRIX. W tym roku, według jury, najlepiej zaprezentował się
zespół "Złoty Kłos" z Marszowa i on właśnie otrzymał z rąk Wójta Gminy nagrodę i gratulacje. Po zakończeniu oficjalnej części imprezy (na szczęście zrobiło się trochę chłodniej) na scenie zainstalował się zespół
„Mexicana" z Lubska i rozpoczęła się zabawa, która trwała do późnych godzin nocnych. Współorganizatorami tegorocznej biesiady byli: Gmina Żary, Sołtys i Rada Sołecka wsi Łaz, KGW w Łazie i WKS ŁAZ.
E. Kusion

W dniu 15 sierpnia 2014 r. - ponad 30 osób wzięło udział w tegorocznym rajdzie, który prowadził trasą:
Bieniów - Biedrzychowice - Łukawy - Lubanice - Surowa i kończył się w Bieniowie. Wyruszono spod plebani, a po drodze dołączali się inni uczestnicy. W Biedrzychowicach, uczestnicy rajdu wzięli udział w mszy świętej, oraz zwiedzili
wystawę poświęconą ks. Maciejowi. W drodze do Łukaw, odwiedzili „Czarny Staw” i udali się do Lubanic. Tam zwiedzili kościół M.
B. Różańcowej, w którym znajduje się witraż M. Lutra, prawdopodobnie jedyny w naszym województwie, jaki znajduje się w kościele katolickim. Na szczycie dachu świątyni znajdują się 2 krzyże pokutne. Według legendy człowiekowi, który za młodu popełnił
zbrodnię, w późniejszym czasie zmarło, zaraz po urodzeniu 11 jego dzieci. W pokucie wybudował kościół z 2 krzyżami i wtedy urodziło mu się 12 zdrowe dziecko.
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Przed bramą kościoła znajduje się kaplica z krucyfiksem, według przypowieści wykonany przez Miklawusa Jakubicę, pastora, który pierwszy przełożył Nowy Testament na język serbołużycki. Następnie przez Surową uczestnicy rajdu udali się
w drogę powrotną, po drodze odwiedzając pomnik przyrody dąb „Bartek”. Wycieczka zakończyła się przy Izbie w Bieniowie, gdzie na strudzonych oczekiwał posiłek. Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
"Razem" w Bieniowie.
Inf. M. Kaźmierczak
W dniu 23 lipca dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Złotniku, w nagrodę za czynny udział w dwutygodniowych zajęciach wakacyjnych, które w złotnickiej bibliotece zorganizowała p. Emilia Klusek, wyjechały na wycieczkę do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Były tam gośćmi wicemarszałka Stanisława Tomczyszyna, który opowiedział
im o strukturze urzędu i pracy zarządu województwa . Dzieciaki miały okazję zobaczyć Urząd Marszałkowski „od kuchni” a do domu oprócz wspaniałych wrażeń przywiozły upominki, którymi obdarował je wicemarszałek.
Inf. E. Klusek
Dożynki Gminne '2015 odbyły się w niedzielę, 30 sierpnia w niewielkiej, liczącej zaledwie 94 mieszkańców wsi Drozdów . Na boisko sportowe zjechały się zespoły śpiewacze z terenu naszej gminy i zaproszeni
goście, wśród których najważniejsi w tym dniu byli rolnicy – to wszak przede wszystkim rolnicze święto. Z
każdą minutą powiększała się ilość samochodów na dożynkowym
parkingu; przybywali wciąż nowi, spragnieni dobrej zabawy mieszkańcy naszej gminy ale
i spora grupa gości spoza gminy Żary.
Rozpoczęto, jak staropolski obyczaj każe korowodem i uroczystą
Mszą Świętą. Po jej zakończeniu starostowie dożynek – w tym roku byli to: Daniel Zyga, sołtys Drozdowa i Izabela Mocydlarz
członkini Rady Sołeckiej w tej miejscowości – wręczyli Wójtowi
Gminy Żary Leszkowi Mrożkowi symboliczny bochen chleba,
który Wójt rozdał zgromadzonym z życzeniem „aby nam go nie
zabrakło
do następnych zbiorów” a następnie
uroczyście,
oficjalnie
ogłosił rozpoczęcie dożynek. Część artystyczną,
którą poprowadził Sławomir Kordyjalik – dziennikarz z Radia Zachód, rozpoczął występ „Doliny Nowego Sołońca”ze Złotnika.
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Na dożynkowej scenie wystąpiły (oprócz zespołu z Marszowa), wszystkie gminne zespoły śpiewacze.
Jak co roku najważniejszy i wzbudzający najwięcej emocji był konkurs „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, na który w tym roku zjechało 24 wieńce i który od wielu lat rozgrywa się w naszej gminie w dwóch
kategoriach – wieniec tradycyjny i wieniec współczesny. Jury konkursu (E. Kusion, A . Polak i R. Szymczak)
przyznało następujące nagrody:
W KATEGORII- WIENIEC TRADYCYJNY – I miejsce - „Karolinki” z Grabika, II miejsce – KGW z Mirostowic
Górnych, II miejsce- KGW Olbrachtów oraz wyróżnienia dla: KGW w Łazie, zespołu „Łazowianki”, zespołu „Bieniowianki”, KGW Włostów i KGW Złotnik.
W KATEGORII -WIENIEC WSPÓŁCZESNY nagrody otrzymali: I miejsce Rada Sołecka wsi
Włostów, II miejsce -„Wesoła Gromada”
z
Mirostowic Górnych, III miejsce KGW Drożków. Wyróżniono w tej kategorii : Sołectwo
Olszyniec, Sołectwo Surowa i KGW Lubanice.
Pozostali wykonawcy dożynkowych wieńców
otrzymali nagrody pocieszenia. Wszystkie nagrody miały formę talonu. Podczas dożynek
miał miejsce również Powiatowy Konkurs
Wieńca Dożynkowego, który wyłonił dwa
wieńce, które reprezentowały nasz powiat na
konkursie wojewódzkim w Międzyrzeczu
Wielkopolskim. Ten zaszczyt przypadł w
udziale „Karolinkom” z Grabika i Sołectwu Dobrochów z gminy Przewóz.Oprócz konkursów wieńca
przeprowadzono konkurs na „Najsmaczniejszy chleb” w którym nagrody rzeczowe otrzymały panie: Ewa
Matuszewska z Łazu – I miejsce, Maria Gołębiewicz z Łazu – II miejsce i Maria Makaryk z Biedrzychowic
Dolnych-III miejsce oraz konkurs „Najlepsza nalewka”, w którym jury (l. Kasprów,
M. Sałandziak i K. Stefanowicz ) nagrodziło nagrodami rzeczowymi panie:Romualdę Laskowską z
Sieniawy Żarskiej- I miejsce, Stanisławę Nowicką z Mirostowic Dolnych – II miejsce i Janinę
Wasilewską z Bogumiłowa – III miejsce.
W trakcie dożynkowego popołudnia nie brakowało atrakcji -odbył się konkurs strzelecki, pokaz „zumby”, turniej „petanque”, konkurs rozbijania jajka batem oraz konkurs dla sołectw„sprawny strażak”. Swoje miejsce i możliwość
zaprezentowania prac mieli rękodzielnicyamatorzy z terenu naszej gminy; p. Zbyszek Partyka – wikliniarz i miedziorytnik z Biedrzychowic Dolnych,
Stowarzyszenie „Razem” z Bieniowa z panią Anną Jaskulską, która z powodzeniem zajmuje się zarówno
malowaniem, dzierganiem na szydełku pięknej biżuterii jak i wytwarzaniem ozdób choinkowych (na przykład cudnych aniołów), pani Monika Janusz, która prezentowała tak modne ostatnio meble z palet oraz
pani Gabriela Dobrzańska z Rościc, na której stoisku pyszniły się piękne, wykonane przez nią róże. Była
również bardzo ciekawa propozycja wystawiennicza o tematyce rolniczej z sołectwa Złotnik, gdzie można
było zobaczyć między innymi kozę burską z hodowli p. Janusza Lewandowskiego. Ta odmiana kóz została
w tym roku wybrana „Hitem AGRO-TARGÓW” w Kalsku. Dzieciom także nie pozwalano się nudzić.
Różnorakie zajęcia z konkursami i i wspaniałymi
nagrodami w postaci maskotek przygotowały
bibliotekarki z gminnych bibliotek, natomiast konkurencje sportowe przeprowadził
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J. Rusak, animator sportu na gminnym „Orliku” w Mirostowicach Dolnych. Atrakcji dostarczał dzieciom również dmuchany plac zabaw, a wszystkich kusiły bogactwem kulinarnych propozycji bogato zaopatrzone stoiska gastronomiczne . Nawet żar lejący się z nieba nie
zniechęcił chętnych do udziału w tej imprezie i kiedy o
godzinie 20.00 rozpoczął się występ zespołu „Beat
Magic” - gwiazdy wieczoru, natychmiast plac przed
sceną zapełnił się amatorami tańca. Tak samo dobrze
bawiono się na zabawie tanecznej, która trwała do północy i gdyby nie fakt, że następnego dnia trzeba było
iść do pracy, pewnie niektórzy mogliby „balować” do rana.

E. Kusion

Ten urodziwy wieniec wykonany przez „Karolinki” z
Grabika, otrzymał pierwsze
miejsce w Gminnym Konkursie Wieńca Dożynkowego, w kategorii wieńca tradycyjnego, pierwsze miejsce w Konkursie Powiatowym i czwarte w województwie lubuskim, podczas Dożynek Wojewódzkich w
Międzyrzeczu.

12 września 2015 r. - po Mszy Św., na placu sportowo-rekreacyjnym, zebrali się mieszkańcy Bieniowa i
okolic na corocznej Kartofladzie. Po oficjalnych powitaniach, przystąpiono do wspólnej zabawy. W
czasie festynu wystąpiły: „Bieniowianki”, dzieci z
Zespołu Szkół w Bieniowie, „Szyszynianki” z Biedrzychowic, „Czerwona Jarzębina" z Lubanic,
oraz „Karolinki"z Grabika. Podczas imprezy, nie mogło zabraknąć atrakcji dla dzieci, które miały swoje
zjeżdżalnie, stoiska z zabawkami i watą cukrową.
Dużym powodzeniem cieszyło się stanowisko policji, na którym dzieci mogły otrzymać różne gadżety,
przymierzyć oporządzenie policjanta prewencji, czy
wziąć udział w slalomie w alkogoglach, które zmieniały obraz otoczenia, na podobny do widzianego przez
nietrzeźwego kierowcę. Starsi, mogli się sprawdzić na strzelnicy, gdzie najlepsi otrzymali dyplomy i odznaki. Panie z KGW do późnych godzin, wydawały pierogi, gołąbki, zupę, chleb ze smalcem, oraz kawę i ciasto.
Spotkanie zakończyło się zabawą taneczną. Dochód z festynu, przeznaczono na remont kościoła parafialnego. Organizatorzy uroczystości to: Sołtys i Rada Sołecka, Parafia Bieniów, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP
Bieniów, Gminna Biblioteka Publiczna w Bieniowie, Gmina Żary
M. Kaźmierczak
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Koło Gospodyń Wiejskich w Mirostowicach Dolnych obchodziło w sobotę,
26 września 55-lecie swojego istnienia. Wywodzący się z tego koła
zespół śpiewaczy „Wrzos” świętował
w tym dniu swoje 35 - lecie. Panie
z „Wrzosu” przywitały przybyłych gości
piękną, ułożoną specjalnie na okoliczność
Jubileuszu piosenką. Historię
zespołu przedstawiła p. Stanisława
Nowicka, która jest od lat szefową
Koła Gospodyń i kierownikiem zespołu. Opowiedziała o trudnych początFot. L. Makowska
kach ruchu kobiecego
w latach sześćdziesiątych, o tym, jak przez ponad pół wieku panie „dorabiały się” dla Koła Gospodyń własnych urządzeń
i naczyń, wspomniała o sukcesach zespołu śpiewaczego. Dużo ciepłych, pełnych uznania słów
usłyszały Jubilatki od Wójta Gminy Leszka Mrożka,
który poparł swoje słowa wręczeniem uroczystych
podziękowań, listów gratulacyjnych i prezentu.
Panie otrzymały także mnóstwo serdecznych życzeń, bukietów kwiatów i upominków od zgromadzonych na sali gości. Piękny i bardzo smaczny tort
zafundowali p. Anna i
Eugeniusz Ślawscy.
Uroczystość
uświetniły swoimi
występami
„Łazowianki” z Łazu i „Jutrzenka” z Olbrachtowa.
Po części oficjalnej zaproszono wszystkich do wspólnego biesiadowania i zabawy przy muzyce w wykonaniu mirostowickiego zespołu „Damy radę”. Żal tylko,
że nie wszyscy goście przybyli na tę piękną uroczystość i wiele miejsc świeciło pustkami. Za to ci, którzy
przyszli , bawili się znakomicie do późnych godzin nocnych.
E. Kusion

UŚMIECHNIJ SIĘ— ŚMIECH PRZEDŁUŻA ŻYCIE
Blondynka mówi do brunetki:
-Powinni mi płacić za moją urodę.
Na to brunetka:
-Tak? Chyba odszkodowanie!

-Tato, co to jest małżeństwo?
-To jest synu taki układ, gdzie
jedna strona ma zawsze rację,
a druga to mąż.

Nauczyciel pyta ucznia:
-Jasiu, w jaki sposób można uzyskać światło dzięki wykorzystaniu
wody?
-Trzeba umyć okno, panie profesorze.

-Ale ten pani piesek chudziutki. Jak on się wabi?
-Ano Reksio.
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Serdeczne podziękowanie
za życzliwość i bezinteresowną pomoc finansową w organizacji
Dożynek Gminnych’2015
dla


Polish Baby Velours - Łaz



Trans Mat - Usługi Transportowe Stanisław Matejko - Grabik



Apexim AB Sp. z o. o. - Stacja Paliw- Mirostowice Dolne



TANDEM Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe - Żary



Magnaplast Sp. z o. o. - Sieniawa Żarska



WKM AGRO Sp. z o.o. - Grabik



Tempus Polska - Żary



Grzegorz Rotman - Miłowice



MK Sp. z o.o. - Żary



Nadleśnictwo Krzystkowice - Nowogród Bobrzański



Nadleśnictwo Lipinki - Żary



Zakład Remontowo Budowlany Zdzisław Michoński -Żary



Spółdzielnia Mleczarska - Żary

oraz dla Sołtysa, Rady Sołeckiej i Mieszkańców wsi Drozdów, Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu naszej gminy, pracowników Urzędu Gminy, bibliotek gminnych
i wszystkich, dzięki którym tak ważna dla zachowania polskich tradycji uroczystość
była barwna, ciekawa i atrakcyjna
składa
Wójt Gminy Żary
Leszek Mrożek
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SZKOŁY - PRZEDSZKOLA

Z okazji rozpoczęcia ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
nauczycielom i uczniom życzymy samych sukcesów!
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego
W dniu 1 września 2015 r. w Zespole Szkół w Grabiku odbyła
się Gminna
Inauguracja
Roku Szkolnego 2015/2016. Tegoroczny gospodarz uroczystości mógł się pochwalić najwyższym wynikiem
egzaminu gimnazjalnego w gminie i mieście Żary. Podczas inauguracji nowego roku szkolnego zgromadzona publiczność podziwiała przygotowany przez uczniów program artystyczny, związany z powrotem
do szkoły po wakacjach i 76 rocznicą wybuchu II wojny
światowej.
Głos
zabrała dyrektor ZS w Grabiku, Danuta
Semenków, która serdecznie przywitała
zebranych
gości oraz złożyła życzenia na nowy rok szkolny: wielu
sukcesów, wspaniałych przeżyć oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Swoje przemówienia wygłosili również:
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, sołtys Grabika–

Czesław Flaga oraz wikariusz parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Żarach, ksiądz Mateusz
Pobihuszka.
W uroczystości uczestniczyli również: kierownik
Zespołu Administracyjno – Ekonomicznego Szkół Urszula Chomont, radni gminy Żary, sołtysi oraz
dyrektorzy szkół gminnych.
W nowym roku szkolnym ZS w Grabiku dołączył do
programu „Edukacja przez szachy”. W szkole została
także zwiększona liczba godzin języków obcych. Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny również będzie obfitował w liczne sukcesy w dziedzinie wychowawczej i dydaktycznej .
E. Grześkowiak ZS w Grabiku

Uczniowie, którzy otrzymali stypendia za rok szkolny 2014/2015
1) Aleksandra Brudna - Szkoła Podstawowa w Złotniku- za wyniki w nauce, finalistka wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki,
2) Wiktoria Ościak - Szkoła Podstawowa w Lubanicach ( obecnie Gimnazjum Grabik) - za wyniki w nauce ,
finalistka wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego,
3) Małgorzata Dominiak - Szkoła Podstawowa w Lubanicach ( obecnie Gimnazjum w Grabiku)- za wyniku
w nauce, III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Kwiaty Polskie"
4) Karolina Winecka - Szkoła Podstawowa w Lubanicach - za wyniki w nauce, laureat w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Wiedzy Zintegrowanej OLIMPUSEK
5) Julia Gronkowska - Gimnazjum w Grabiku - za osiągnięcia w nauce osiągnięcia sportowe ( zapasy) Puchar Polski Kadetek -III miejsce
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6) Dagmara Marczuk - Szkoła Podstawowa Grabik- za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe ( bieg na dystansie 60 m) - V miejsce w Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych
7) Marta Bartczak - Szkoła Podstawowa w Grabiku - za wyniki w nauce i osiągniecia sportowe (bieg na dystansie 60 m) - II miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego.
Zakres kwotowy stypendiów od 100zł do 250 zł miesięcznie przez rok szkolny 2015/2016.

Pozyskanie środków z rezerwy subwencji oświatowej.
1) na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach gminnych
(gabinety pielęgniarek)- ogólna kwota 23 201 zł
2) na edukację włączającą- zakup pomocy do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ogólna kwota 18 000 zł

Nauka pływania.
Szkoła Podstawowa w Lubanicach 29 .09.2015r. rozpoczyna zajęcia nauki pływania

na pływalni "Wodnik"
w Żarach,w których uczestniczą dwie grupy dzieci (klasa II i III). Zajęcia realizowane są w ramach projektu
„Umiem pływać", cyklicznie w każdy wtorek od od godziny 9:00 do 11:00, zakończenie 1 grudnia 2015r. Z
założenia zajęcia maja być przyjemne, ale przede wszystkim pożyteczne. Projekt ma sprawiać dużo radości, bawić, a jednocześnie rozwijać ciało i ducha dziecka. Ważnym aspektem jest również edukacja w zakresie bezpieczeństwa nad wodą. Program lekcji został opracowany przez najlepszych specjalistów z Polskiego Związku Pływackiego, tak więc jest gwarancją efektywnej nauki dzieci.
U. Chomont

ROLNICTWO– OCHRONA ŚRODOWISKA

Rolnicy nie będą już zwalniani z opłat za usuwanie drzew i krzewów
Z dniem 28.08.2015r. weszły w życie zmiany do ustawy o ochronie przyrody. Obecnie bez zezwolenia można usuwać drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Natomiast w odniesieniu do drzew, na których usunięcie wymagane jest zezwolenie, ustawa zakłada naliczanie opłat za usunięcie:
1) Drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm przekracza:
a) 75 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew
– w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania
zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
2) Krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych
do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
W związku z tym rolnicy nie będą już mogli korzystać ze zwolnienia z opłat przy usuwaniu drzew, których
obwody przekraczają podane powyżej wymiary.
Zwraca się uwagę, aby wnioski składane do Wójta Gminy były kompletne i zawierały załącznik graficzny z
zaznaczonymi drzewami oraz zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości na usunięcie drzew.
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Wobec obowiązku naliczania w/w opłat przy większej ilości drzew należy sporządzić szczegółową specyfikację drzew zawierającą ilość, gatunek i obwód drzew oraz przyczynę usunięcia, odpowiadającą załącznikowi graficznemu, a przede wszystkim drzewa powinny być oznaczone w terenie w taki sposób aby jednoznacznie zidentyfikować je ze specyfikacją.
Złomy i wywrotu
Zgodnie ze zmieniona ustawa o ochronie przyrody zezwolenie nie jest wymagane na usuwanie drzew lub
krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
- m.in. jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli
urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej itp.,
zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub
inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, inne podmioty lub osoby, po
przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu,
potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.
Przez WYWROT rozumie się - drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych,
wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.
Natomiast pod pojęciem ZŁOM należy rozumieć - drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego
pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.
W związku z powyższym w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia spowodowanego złomem lub wywrotem
drzewa, powinno się przede wszystkim zawiadomić jednostki Straży Pożarnej. W przypadku kiedy właściciel nie zareagował w czasie kiedy doszło do zniszczenia drzewa, aby go usunąć powinien zwrócić się do
Wójta Gminy z wnioskiem o przeprowadzenie oględzin potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią
złom lub wywrot. Wniosek powinien zawierać lokalizacje drzew (Nr działki, obręb, adres), załącznik graficzny. Wnioskodawca powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości. Wskazana jest również dokumentacja fotograficzna.
Na stronie Urzędu Gminy Żary dostępne są do pobrania właściwe wnioski.
B. Klisowska

GOSPODARKA ODADAMI
Nie złożyłeś nigdy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ?
- możesz to zrobić w każdej chwili!

Wójt Gminy Żary zwraca się z prośbą do mieszkańców, którzy nigdy nie złożyli deklaracji o dopełnienie obowiązku, ponieważ obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielu każdej zamieszkałej posesji.
UWAGA ! Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować wysłaniem z urzędu wezwania z
informacją o ustawowym obowiązku dopełnienia tej czynności. W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości
w dalszym ciągu będzie uchylał się i nie złoży deklaracji, urząd zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. W tym
przypadku podstawą ustalenia wysokości opłat będą stawki dla nieselektywnej zbiórki odpadów. Z punktu
widzenia gminy wszystko będzie dobrze, jeśli mieszkaniec dobrowolnie poniesie opłatę. Problemy mogą
się zacząć, gdy z różnych powodów nie wywiąże się z tego obowiązku. Kto nie będzie płacił za śmieci, będzie miał do czynienia z urzędem skarbowym. Urzędnicy skarbowi mają bowiem prawo ściągnąć ewentualne zobowiązanie z nadpłaty podatku, a w wielu przypadkach po prostu zablokują konto bankowe i ściągną z niego należność.
P. Kowalska
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KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARY

Wójt Gminy Żary zwraca się z prośbą o utrzymanie porządku na terenie naszej gminy i nie pozostawianie
odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.
Starego telewizora czy radia, termometru rtęciowego, starych farb i rozpuszczalników lub na przykład
baterii, zużytych opon czy tekstyliów nie wolno wrzucać do śmieci zmieszanych, ani pojemników czy
worków przeznaczonych na odpady zbierane selektywnie. Tego rodzaju odpady są przyjmowane
BEZPŁATNIE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2015r. w m. Żary przy ul. Św. Brata Alberta 8 ( teren firmy PEKOM
S.A.)
Godziny otwarcia:

w każdy CZWARTEK i PIĄTEK tygodnia – od 1000 - 1800
w każdą SOBOTĘ tygodnia – od 800 - 1200
W wyznaczonych dniach i o określonych godzinach mieszkaniec gminy Żary może dostarczyć osobiście
wyżej wymienione odpady (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej)
Odpady należy przekazać bezpośrednio dla pracowników obsługujących dany punkt. Mieszkaniec przed
przekazaniem odpadów do PSZOK zobowiązany jest do okazania pracownikowi dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania.
OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE MIEJSCA NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W GMINIE ŻARY

Wójt Gminy Żary
przypomina
o konieczności złożenia opłaty za kolejne 20 lat użytkowania
miejsca pod grób na terenie cmentarzy komunalnych.
Uiszczanie opłat reguluje Dz. U. z 1959r. nr 11 poz. 62 z późn.
zmianami.
Brak opłaty za miejsce na kolejne 20 lat
do dnia
będzie skutkować przeprowadzeniem
PROCEDURY LIKWIDACJI GROBU
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy
urzędu gminy
pok. 104 (tel. 68 470 73 07)lub 208 (tel. 68 470 73 10)
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Przypominamy , że akcja „Zaopiekuj się mną” ciągle trwa.
Okaż serce bezdomnemu zwierzakowi.
Mówią, że dobro oddane, powraca do nas podwójnie.

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

1. Obecnie trwają prace budowlane dotyczące przyłączy wodociągowych w miejscowości Olszyniec. Gmina
Żary jako inwestor zastępczy na podstawie uchwały Rady Gminy Nr VII/57/15 z dnia 18.06.2015r. wykona
88 przyłączy wodociągowych.
Wykonawca przyłączy – firma Usługi Ziemne „Korona” z Surowej powinien zrealizować zadanie do
31.10.2015r. Koszt inwestycji wyniesie około 65 tysięcy złotych.

2. Zakończono budowę odcinka sieci wodociągowej Żary-Kadłubia. Nowy odcinek zapewni bieżącą wodę
na działkach inwestycyjnych w Kadłubi zlokalizowanych pomiędzy drogą krajową nr 27 i drogą powiatową.Wykonawcą inwestycji była firma Gazopol Ltd Sp. z o.o. z Koszalina. Łączny koszt inwestycji wyniósł
222.539,34 złotych.

3. Zakończyły się prace budowlane wzmacniające konstrukcję nośną Szkoły Podstawowej w Mirostowicach
Dolnych. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „PRO-Q” z Konina Żagańskiego. Łączny
koszt inwestycji wyniósł 236.341,99 złotych.

4. Ogłoszono drugi nabór na składanie projektów koncepcyjnych dotyczących budowy Centrum Spotkań
Mieszkańców w Lubomyślu. W odpowiedzi na zaproszenia do składania ofert z dnia 31.08.2015r. do dnia
18.09.2015r. wpłynęła tylko jedna oferta, której wartość przekraczała środki finansowe zaplanowane na
ten cel w budżecie.
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Informacja o robotach i inwestycjach drogowych na terenie gminy

Bieżące naprawy dróg
W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy, przeprowadzono remonty cząstkowe /naprawy
ubytków/ dróg asfaltowych masą asfaltową na gorąco na łącznej powierzchni ponad 585m2 w miejscowościach Sieniawa Żarska, Olbrachtów, Dąbrowiec, Bieniów, Surowa, Lubomyśl, Złotnik, Biedrzychowice, Bogumiłów, Kadłubia, Mirostowice Dolne, Łaz, Drożków, Grabik - wykonawcą prac była firma BUD-DRÓG z
Kożuchowa
Firma BUD-DRÓG z Kożuchowa wykonała również powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem
spękanych nawierzchni bitumicznych odcinków dróg oz nr działek 210/2 i 420/2 w Grabiku i nr 592 w Sieniawie Żarskiej.
Pracami naprawczymi zostały objęte przystanki komunikacji publicznej w zakresie uzupełnienia wybitych
szyb, naprawy i renowacji konstrukcji stalowych – w miejscowościach Drozdów, Stawnik - prace naprawcze wykonał Zakład Remontowo Budowlany Z. Michoński z Żar. Na podobne naprawy oczekują przystanki
z Bieniowa, Biedrzychowic, Złotnika i Kadłubii.
Oświetlenie drogowe
Już w niedługim okresie mieszkańcy Miłowic będą korzystać z wybudowanego nowego fragmentu oświetlenia drogowego z oprawami LED-owymi w kierunku zabudowań nr 39, 39a, 39b, 39c.
Ponadto w miesiącu wrześniu powołana komisja dokonała objazdu w terenie zgłoszonych przez Sołtysów
wsi propozycji i wytypowała punkty do zainstalowania lamp solarnych w miejscowościach Lubomyśl, Lubanice, Łaz, Mirostowice Górne, Olbrachtów, Sieniawa Żarska (Kolonia), Stawnik, Dodatkowo, jako rezerwowe wskazano lokalizacje w Grabiku, Kadłubii i Marszowie. Kolejnym etapem przedsięwzięcia jest wyłonienie wykonawcy robót.
Przypominamy także, że zgłoszenia awarii / uszkodzeń oświetlenia drogowego należy kierować do tut.
Urzędu pod numer tel. 68 470-73-10 - p. Piotr Dziok lub sołtysów wsi.
Zgłoszenia kierowane bezpośrednio do ENEA Żary pozostają bez reakcji do chwili ich formalnego potwierdzenia przez urząd.
P. Dziok

Nalewka z aronii
według receptury Pani Romualdy Laskowskiej z Sieniawy Żarskiej,
która zajęła I miejsce w dożynkowym konkursie „Najlepsza nalewka”
Składniki: 2 kg aronii, 3 l wody, 2 kg cukru, 1 l spirytusu , sok z jednej cytryny,
duża garść liści z wiśni.
Sposób wykonania: Składniki (oprócz spirytusu i soku z cytryny) gotować
przez 20 do 30 minut. Odstawić w chłodne miejsce na 24 godziny. Następnie ,
dodać sok z cytryny (można go zastąpić kwaskiem), dodać spirytus, rozlać
do butelek. Z podanej porcji powinniśmy otrzymać 5,5l nalewki. Aby uzyskać
właściwy smak, kolor i aromat nalewka powinna być przechowywana przez co najmniej 4 lata.
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zmiana kryteriów dochodowych w pomocy społecznej .

Z dniem 1 października 2015r. zwiększeniu ulegają kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego, które będą wynosić:
- kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł
- kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł


kwota dochou z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł



Zmianie ulega również kwota zasiłku stałego, nową maksymalną kwotę zasiłku stałego ustalono
w wysokości 604 zł. Zmiana kryteriów będzie miała wpływ na wysokość świadczeń z pomocy społecznej uzależnionych od dochodu takich jak zasiłek stały i zasiłek okresowy.
Podwyższenie dotyczy również kryteriów uprawniających do pomocy w ramach „Programu pomoc państwa w zakresie dożywiania”, czym mogą być zainteresowani rodzice dzieci uczęszczających do szkół. Od 1
października na darmowe obiady w szkole mogą liczyć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie
nie przekroczy 771,00zł netto. Chętnych do skorzystania z tej formy pomocy zapraszamy do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach, Al.Jana Pawła II 6.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej— gdzie załatwić sprawę
KIEROWNIK—Maria Nowak , pok. 306, tel. (68) 470 73 20
Janina Nocoń

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - pok.304, tel. (68) 470 73 37

Małgorzata Krauze

- świadczenia rodzinne, fundusz aliment.,

- pok.304, tel.(68) 470 73 37

dodatki mieszkaniowe
Ewa Adamek

-

pracownik socjalny

- pok.305, tel. (68) 470 73 21

Arleta Wąsowicz-

-

pracownik socjalny

- pok.305, tel. (68) 470 73 19

Ewelina Antczak

-

pracownik socjalny

- pok.305, tel. (68) 470 73 39

Karolina Nowak

-

pracownik socjalny

- pok.305, tel. (68) 470 73 38

Marta Mruk-Dmitruczak - pracownik socjalny

- pok. 305, tel.(68) 470 73 19

Ewa Orzech

-

pracownik socjalny

- pok. 305, tel.(68) 470 73 38

Monika Wojsław

-

świadczenia pomocy społecznej

- pok. 307, tel. (68) 470 73 05

Małgorzata Matus

-

główna księgowa

- pok. 307, tel. (68) 470 73 05

Monika Sobczak

-

kasa, dłużnicy alimentacyjni, dodatki

- pok. 304, tel. (68) 470 73 37

mieszkaniowe
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FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
UWAGA!!!
KOLEJNY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016 ROZPOCZĄŁ SIĘ
i BĘDZIETRWAŁ DO 30 WRZEŚNIA 2016 r.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

WNIOSKI O KONTYNUACJĘ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
OD 1 PAŹDZIERNIKA 2015 PRZYJMOWANE SĄ OD 1 SIERPNIA 2015 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy
2015/2016 złoży kompletny wniosek do 31 sierpnia 2015 r. świadczenia przysługujące za październik zostaną wypłacone w terminie do 31 października 2015 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy
2015/2016 złoży kompletny wniosek w okresie od 1 września 2015 r. do 31 października 2015 r., świadczenia przysługujące za październik zostaną wypłacone w terminie do 30 listopada 2015 r.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
UWAGA!!!

KOLEJNY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 ROZPOCZNIE SIĘ OD 1 LISTOPADA 2015 r. i BĘDZIE TRWAŁ
DO 31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

WNIOSKI O KONTYNUACJĘ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
OD 1 LISTOPADA 2015 r. PRZYJMOWANE SĄ OD 1 WRZEŚNIA 2015r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016 złoży
kompletny wniosek do 30 września 2015 r. świadczenia rodzinne przysługujące za listopad zostaną wypłacone w terminie do 30 listopada 2015 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016 złoży kompletny wniosek w okresie od 1 października 2015 r. do 30 listopada 2015r., świadczenia rodzinne przysługujące za listopad zostaną wypłacone w terminie do 31 grudnia 2015r.
Z OSTATNIEJ CHWILI . . .

Jubileusz 70—lecia OSP w Sieniawie Żarskiej

W sobotę 26.09.2015r. Ochotnicza Straż Pożarna w Sieniawie
Żarskiej obchodziła jubileusz 70-lecia. Założycielem Jednostki tuż
po zakończeniu II wojny był dh Franciszek SŁUGOCKI – Prezes
Honorowy OSP Sieniawa Żarska. Uroczystość rozpoczęła się
Mszą Św. w miejscowym kościele, po której zaproszeni goście i
strażacy udali się na plac przed remizą. Meldunek o gotowości
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pododdziałów jednostek OSP gm. Żary do rozpoczęcia uroczystości przyjął przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP
woj. lubuskiego – dh Edward SKOBELSKI, który dokonał przeglądu pododdziałów. Po wciągnięciu flagi państwowej na
maszt i hymnie rozpoczęła się ceremonia wręczania medali,
odznaczeń i wyróżnień. Nie zabrakło również podziękowań ze
strony Zarządu OSP Sieniawa Żarska dla osób, które wspierają funkcjonowanie Jednostki. Spotkanie w
świetlicy wiejskiej, wspomnienia, wspólna zabawa zakończyły tę uroczystość.

dh Grzegorz Lisik

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RP
Informacja
Wójta Gminy Żary
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Żary miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP wyznaczonych na dzień
25 października 2015 r.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.
zm.) podaję do publicznej wiadomości, że miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów są tablice informacyjne ustawione w miejscowościach Gminy Żary, po konsultacji z sołtysem miejscowości.
Wójt Gminy
/-/ Leszek Mrożek
Wybory odbędą się w dniu
25 października 2015 r. w godzinach 7.00-21.00
Gmina Żary o statusie wiejskim należy do 8 okręgu wyborczego obejmującego województwo lubuskie. Z
okręgu zostanie wybranych dwunastu (12) posłów. W wyborach do Senatu Gmina Żary tworzy jeden
okręg wyborczy nr 22.
Z okręgu zostanie wybrany jeden senator.
W spisach wyborców zostaną ujęci z urzędu stali mieszkańcy, to jest osoby zameldowane na pobyt stały
oraz wpisane do stałego rejestru wyborców na wniosek na podstawie decyzji Wójta Gminy Żary. Wyborcy
przebywający czasowo mogą wystąpić z wnioskiem o dopisanie do spisu w miejscu faktycznego pobytu.
Osoby planujące wyjazd w dniu głosowana mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Na podstawie zaświadczenia można głosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i za granicą.
Wyborcy będą mogli głosować korespondencyjnie, a osoby niepełnosprawne i wieku powyżej 75 lat również za pośrednictwem pełnomocnika.
Sprawy wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, dopisania do spisów, głosowania korespondencyjnego, głosowania za pośrednictwem pełnomocnika załatwiane są w Urzędzie Gminy Żary Aleja Jana
Pawła II 6 w pok. 204 oraz telefonicznie pod numerami 68 470-73-24, 68 470-73-12 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: gminazary@gminazary.pl .
21

DOPISANIE DO SPISU WYBORCOW:

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
25 pazdziernika 2015 r.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu wyborcow.
Termin składania wnioskow :
-do 20 pazdziernika 2015 r.

Pozostałe informacje:
1. Osoby zameldowane na stałe na terenie Gminy Żary mogą złozyc wniosek o dopisanie do spisu wyborcow w wybranym
obwodzie głosowania na terenie Gminy Żary.
2. Osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Żary oraz nigdzie niezamieszkałe (bez zameldowania) mogą złozyc wniosek o dopisanie do spisu wyborcow w formie pisemnej.
3. Wniosek powinien zawierac następujące dane: nazwisko i imię (imiona) , imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres
pobytu czasowego oraz pobytu stałego. Osoby nieposiadające aktualnie stałego zameldowania podają ostatnie miejsce stałego zameldowania. Wniosek musi byc sporządzony na pismie oraz podpisany prze wyborcę i osobiscie przekazany przez wyborcę w oryginale lub w inny sposob doręczony do urzędu.
4. Datą złozenia wniosku jest data wpływu do urzędu a nie data nadania wniosku.
5. Osoba, ktora złozyła wniosek zostanie ujęta w spisie wyborcow pod deklarowanym adresem czasowego pobytu.
6. W wyniku ujęcia w miejscu czasowego pobytu, w wybranym obwodzie głosowania, nastąpi skreslenie ze spisu w miejscu
stałego zameldowania.

WYDANIE ŻASWIADCŻENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek wyborcy o wydanie zaswiadczenia o prawie do głosowania.
2. Dowod osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tozsamosc (do wglądu).
3. Upowaznienie do odbioru zaswiadczenia o prawie do głosowania- w przypadku odbioru zaswiadczenia przez inną osobę.
Pełnomocnik musi okazac się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tozsamosc.
Termin składania wnioskow:
- do 23 pazdziernika 2015 r.

Pozostałe informacje:
1. Osoby planujące pobyt w dniu wyborow poza miejscem stałego zamieszkania mogą uzyskac zaswiadczenie o prawie do
głosowania.
2. Żaswiadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym lokalu wyborczym na terenie kraju oraz za granicą i na polskim statku morskim
3. Osoba, ktora otrzyma zaswiadczenie jest skreslana ze spisu wyborcow w miejscu stałego zamieszkania.
4. Żaswiadczenie wydaje się na pisemny wniosek wyborcy złozony pisemnie, telefaksem lub drogą elektroniczną np. emailem (nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani
wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żary
z dnia 15.09.2015 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o
siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, lokalach obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późń zm.¹) podaje się
do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym
o siedzibach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu glosowania

Siedziba obwodowych komisji wyborczych

1

Bieniów, Biedrzychowice Dolne, Dąbrowiec,
Włostów

Remiza Strażacka
Bieniów ul. Górna 2B

2

Lubanice, Drożków, Łukawy, Surowa

Szkoła Podstawowa Lubanice 20

3

Łaz, Stawnik, Mirostowice Dolne

Świetlica Wiejska Mirostowice Dolne
Plac Kościelny 19

4

Olbrachtów, Bogumiłów, Janików, Miłowice,
Rościce, Rusocice, Drozdów, Mirostowice Górne

Szkoła Podstawowa
Olbrachtów 40

5

Sieniawa Żarska

Szkoła Podstawowa
Sieniawa Żarska 40

6

Kadłubia, Lubomyśl, Złotnik

Szkoła Podstawowa
Złotnik 14

7

Marszów, Olszyniec, Siodło

Świetlica Wiejska
Marszów 35

8

Grabik

Zespół Szkół
Grabik 102

- obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
- obwody oznaczone symbolem zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego
Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn.
zm.) oraz osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 16 października 2015 r. złożyć wniosek do Wójta,
Burmistrza, Prezydenta Miasta o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez osobę niepełnosprawną zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Żary Aleja Jana Pawła II 6, pokój nr 204 albo pod nr telefonów:68-470-73-12,68-470-73-24 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: gminazary@gminazary.pl.
Lokale będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany jest okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
Wójt Gminy
/-/Leszek Mrożek
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149
poz. 889, Nr 171 poz. 1016 i Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045.
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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
24

