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W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE...
K U L T U R A:
4 - 8 grudnia - w świetlicy wiejskiej w Olbrachtowie odbędzie się Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy,
w którym mogą wziąć udział wykonawcy - dzieci, młodzież i dorośli, którzy są mieszkańcami Gminy Żary.

I N W E S T Y C J E:
Na chwilę obecną rozpoczęte zostały zadania dotyczące realizacji:


Wykonania 8 szt. siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Lubomyśl, Łukawy,
Biedrzychowice Dolne , Olbrachtów, Mirostowice Górne, Siodło, Stawnik i Miłowice.



Wykonania placu zabaw przy remizie i boisku wielofunkcyjnym w Sieniawie Żarskiej



Wykonania zagospodarowania parku w m. Olbrachtów.



Wykonania miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie rekreacyjno – sportowym
w m. Bieniów



Dostawy średniego pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej ze Złotnika
i z Mirostowic Dolnych

W A Ż N E !
W związku z tworzeniem nowej strony internetowej Gminy Żary w ramach projektu pn. „Gmina
Żary i Gablenz zapraszają” zwracamy się z prośbą do organizacji pozarządowych

tj. klubów sportowych,

stowarzyszeń, fundacji, zespołów śpiewaczych, ośrodków noclegowych o przesłanie aktualnych danych
dotyczących działalności organizacji wraz z danymi teleadresowymi, kontaktem telefonicznym,
e-mailowym oraz aktualnym zdjęciem (max. 3 szt.)

Powyższe dane należy przesłać e- mailowo na adres: anna.kochanowska@gminazary.pl lub
malgorzata.ostrowska@gminazary.pl lub dostarczyć na płycie CD/DVD pok. 202 w terminie
do 30 października 2017r.
W przypadku nieotrzymania informacji w powyższym terminie na nowej stronie internetowej
nie będzie informacji o danej organizacji czy podmiocie.
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WIADOMOŚCI Z RADY GMINY
W dniu 6 lipca br. W świetlicy wiejskiej w Sieniawie Żarskiej odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Żary.
Na sesji Prezesi gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych składali informacje w sprawie działalności jednostek, posiadanym sprzęcie, ilości wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych. Natomiast Prezes
Gminny Henryk Sienkiewicz poinformował Radę o kosztach związanych z działalnością OSP : kosztach
zakupu sprzętu, paliwa, ubezpieczenia i ekwiwalentu dla strażaków, uczestniczących w akcjach i szkoleniach.
Rada dokonała zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2017r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2017-2021.
Rada wyraziła wolę przyjęcia środków finansowych w kwocie 364.695,00zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubanice.
Radni uchwalili program profilaktyki zdrowotnej pod nazwą” Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Żary na lata 2018-2020”.
Rada wyraziła intencję uczestnictwa Gminy Żary w „Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej
UNESCO Geopark Łuk Mużakowa”.
XXX sesja Rady Gminy odbyła się dnia 24 sierpnia br. Radni dokonali zmiany uchwały budżetowej Gminy
Żary na 2017r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021.
Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udział w przetargu na najem nieruchomości
od Agencji Nieruchomości Rolnych w Grabiku (budynek ANR).
Radni znieśli formę ochrony przyrody – pomnika przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego
w obrębie Biedrzychowice.
W związku z reforma w oświacie Rada podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Grabiku , wchodzącej w skład Zespołu
Szkół w Grabiku w ośmioletnia Szkołę Podstawową im. Jerzego Kukuczki w Grabiku, wchodzącej w skład
Zespołu szkół w Grabiku.
Rada określiła zasady udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji przez dofinansowanie z budżetu Gminy Żary do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Uchwała zawiera regulamin przyznawania dotacji, wzór wniosku o udzielenie dotacji oraz wzór wniosku
o płatność.
K. Micinowska

W naszej gminie od 1 stycznia
do 29 września 2017 r.

urodziło się 94 dzieci:
dziewczynki: 45
chłopcy: 49
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KALEJDOSKOP KULTURALNY czyli ważne wydarzenia kulturalne w III kwartale 2017r.
„Wesele, hej wesele tańcowało…” w Sieniawie Żarskiej, gdzie
8 lipca odbyła się pod takim właśnie hasłem XXII Gminna Biesiada
Śpiewacza.

Najważniejszą w tym dniu rolę - nowożeńców - wzięli na siebie Daria
Zubko i Grzegorz Stefanowicz, oboje z Sieniawy Żarskiej. Na wesele przybyło 11 zespołów śpiewaczych z terenu naszej gminy. Impreza
prze-

biegała według przygotowanego wcześniej scenariusza, przedstawiającego
historię uczucia dwójki młodych ludzi
od przedszkola, przez szkołę aż po wesele. W pierwszej części wystąpiły
gościnnie dzieci i młodzież z Sieniawy Żarskiej, które znakomicie zaprezentowały początki znajomości i pierwszego, dziecięcego zauroczenia.
Zakończył tę część zespół „Mała Tęcza” z Olbrachtowa, który w zabawnych piosenkach zapowiedział mające się odbyć wesele. Państwo młodzi
przybyli na odświętnie udekorowany plac bryczką, a powitali ich chlebem i solą rodzice oraz Wójt Gminy Leszek Mrożek, który dokonał jednocześnie uroczystego otwarcia biesiady. A potem już wszystko odbywało
się zgodnie z obyczajami obowiązującymi na każdym weselu. Był toast
szampanem za zdrowie gości i pomyślność młodej pary, był obiad dla
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wszystkich uczestników imprezy, był pierwszy taniec i podziękowanie dla rodziców, był tort weselny dla wszystkich - a wszystko

„ośpiewane” przez zespoły stosownymi
piosenkami. Jak to na weselu, były również zabawne konkursy prowadzone
przez p. Leszka Baworowskiego. Na biesiadę zostali też zaproszeni rękodzielnicy—pani Monika Janusz prowadziła zajęcia plastyczne dla dzieci, a
pan Zbyszek Partyka demonstrował technikę wyplatania koszy z wikliny.
Swoje stoisko wystawiło
stowarzyszenie
„Pięknolesie” z Sieniawy
Żarskiej. Główną, przyciągającą
wzrok
ozdobą tego stoiska były obrazy
pędzla pani Sylwii
Sługockiej z Sieniawy Żarskiej. Wszyscy bawili
się znakomicie i ani się nie obejrzeli, jak przyszedł czas „oczepin” a wraz z nim konkurs przyśpiewek weselnych. Każdy z zespołów wręczył
nowożeńcom zabawny upominek a jury w składzie: p. Leszek Kasprów i p. Monika Janusz

dokonało oceny zaprezentowanych przyśpiewek.
Najzabawniejsze udało się przygotować zespołowi
„Łazowianki” i to właśnie Panie z Łazu otrzymały
od Wójta Gminy nagrodę—talon na kwotę 300
złotych. Podobnymi talonami, na kwotę 150 zł
obdarowane zostały wszystkie zespoły biorące
udział w XXII Gminnej Biesiadzie Śpiewaczej. Wójt
Leszek Mrożek podziękował Darii i Grzesiowi 5

odtwórcom roli państwa młodych wręczając im
upominki. Podziękował też wszystkim biorącym
udział w biesiadzie gościom i tym, którzy wspomogli organizację tej imprezy : Sołtysowi i Radzie Sołec-

kiej wsi Sieniawa Żarska, OSP z Sieniawy Żarskiej,
zespołowi „Jarzębina” oraz firmie GAZ—SYSTEM,
która współfinansowała tegoroczną biesiadę.

Choć oficjalna część imprezy zakończyła się
ok. godz. 20.00, to zabawa - jak to na weselu - trwała do późnych godzin wieczornych.

E. Kusion

Złotnicki zespół Górali Czadeckich „Dolina Nowego Sołońca”, który jest jedynym na terenie naszej
gminy zespołem folklorystycznym i kultywuje czadecką tradycję, muzykę i obrzędy od 1984 roku po
raz kolejny wziął udział w 54 Tygodniu Kultury
Beskidzkiej. Koncertował w dniach od
29 do 31 lipca w Istebnej, Żywcu i
Oświęcimiu.
Występ w
Żywcu był
prezentacją
konkursową
podczas
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48 Festiwalu Górali Polskich. „Dolina
Nowego Sołońca” przedstawiła w Żywcu
widowisko pod tytułem „Kłaka” opowiadające o tym, że dawniej każda praca w gospodarstwie była wykonywana z pomocą
rodziny i sąsiadów. Złotniczanie zaprezentowali jak wieczorami, zimową porą zbierali się młodzi i starsi aby robić szmaciane
chodniki. Po skończonej robocie był poczęstunek, często przychodziła kapela i były
śpiewy i tańce. Zespół przywiózł z tegorocznego wyjazdu oprócz wspaniałych wspomnień, wiele dyplomów - w tym za zajęcie II miejsca dla Katarzyny i Darii Bryjak w kategorii mistrz i uczeń śpiewak. Gratulujemy serdecznie zespołowi zwłaszcza, że
zespoły górali autentycznych muszą spełniać naprawdę wiele warunków regulaminowych i trzeba reprezentować bardzo wysoki poziom aby sprostać wymogom i zaistnieć na tym festiwalu. „Dolinie Nowego
Sołońca” udaje się to od lat i miejmy nadzieję, długo będą zdobywać laury.
E. Kusion

W dniach 29 i 30 lipca odbył się w Kamieniu Pomorskim XXI Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna, w którym od wielu lat
uczestniczą również zespoły śpiewacze z naszej
gminy. Od lat również odnoszą na tym festiwalu
sukcesy. W tym roku II miejsce w kategorii zespoły z akompaniamentem akustycznym wyśpiewał sobie zespół „Wesoła Gromada” z Mirostowic Górnych.
W tej samej kategorii miejsce III zajęły
„Łazowianki”
z Łazu a zespół
„Mała
Tęcza”
z
Olbrachtowa
otrzymał wyróżnienie
w kategorii—zespoły
dziecięce.

Wyróżnieniem dla autorów tekstów uhonorowana
Pławińska z zespołu „Wesoła Gromada”.

została p. Danuta
E. Kusion
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W dniu 26 sierpnia, na placu przy remizie strażackiej w Sieniawie Żarskiej odbyła się największa z gminnych imprez - tegoroczne dożynki pod nazwą „Dożynki na Pograniczu Polsko - Niemieckim.” Oprócz mieszkańców naszej
gminy na tę uroczystość przybyli także mieszkańcy niemieckich gmin partnerskich z Gablenz
z Burmistrzem Dieterem Noackiem oraz Neuhausen/ Spree z Przewodniczącym Rady Gminy
Mario Lehmanem. Dożynki są imprezą mocno
osadzoną w tradycji i zgodnie z tradycją rozpoczęto korowodem z przedstawicieli poszczególnych miejscowości, który przemaszerował
pod scenę, a polowa Msza święta odprawiona
przez proboszcza parafii w Sieniawie Żarskiej
ks. Ryszarda Dudka, nadała temu wydarzeniu
odświętny, dziękczynny charakter. Starostami
tegorocznych dożynek byli państwo Elżbieta
i Hendrikus Kerseboom z Sieniawy Żarskiej.
Oboje z rolnictwem związani są od dziecka, bo
wychowali się w gospodarstwie rolnym, chociaż każde w swoim kraju (p. Hendrikus jest Holendrem). Oboje również przygotowani są do
pracy w rolnictwie fachowo -posiadają średnie
wykształcenie rolnicze. Prowadzą dwa oddzielne
gospodarstwa ekologiczne
o powierzchniach
85 i 55 hektarów. Gospodarstwa państwa
Kerseboom nastawione są na uprawę zbóż i warzyw – np. soczewicy. Dysponują własnym sprzętem, a pani Ela prowadzi również firmę świadczącą usługi sprzętem ciężkim. To właśnie starostowie dożynek wręczyli gospodarzowi Gminy Żary—Wójtowi Leszkowi Mrożkowi bochenek
chleba z tradycyjnymi życzeniami i prośbą, aby
dzielił go tak, by wystarczyło do następnych
zbiorów. W oficjalnych wystąpieniach zabrali
głos: Wójt Leszek Mrożek, Wicestarosta Powiatu Żarskiego Małgorzata Issel, Poseł na Sejm
RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna, Zastępca Dyrektora Departamentu .
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Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Izabela Kumor—
Pilarczyk. Odczytane zostały
również listy od
Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz
Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety
Anny Polak. Część artystyczną rozpoczął występ
dziecięcego zespołu „Mała Tęcza” z Olbrachtowa
a następnie na dożynkowej scenie prezentowały
się kolejno zespoły śpiewacze z terenu naszej gminy, dzieci z Zespołu Szkół w Mirostowicach Dolnych, zespół folklorystyczny Górali Czadeckich
„Dolina Nowego Sołońca” ze Złotnika oraz
Chór Parafialny z Sieniawy Żarskiej. Na scenę zaproszono również delegacje partnerskich gmin z Niemiec. Zarówno Burmistrz
Noack jak Przewodniczący Rady Gminy
Lehman podziękowali za możliwość uczestniczenia w uroczystościach dożynkowych
w naszej gminie oraz wręczyli Wójtowi
Leszkowi Mrożkowi kosz pełen regionalnych
przysmaków. Wójt zrewanżował się gościom
bochenkami chleba z tegorocznych zbiorów,
a każdy z członków delegacji niemieckiej
otrzymał z rąk Wójta drobny, pamiątkowy upominek. Tradycją dożynek są konkursy dożynkowe. Na ten
najważniejszy—konkurs wieńca dożynkowego dostarczono w tym roku aż 27 wieńców, które zachwycały
zarówno formą jak precyzją wykonania. Wśród nich jury w składzie ;Ewa Kusion, Anna Polak, Mariusz
Pękala wyłoniło trzy nagrody i trzy wyróżnienia w każdej z kategorii. W kategorii wieńca tradycyjnego
nagrody otrzymały: I m-ce Koło Gospodyń Wiejskich w Mirostowicach Górnych (talon o wartości 1000 zł),
II m-ce Rada Sołecka wsi Wlostów—Dąbrowiec (800 zł), III m-ce Koło Gospodyń Wiejskich z Olbrachtowa
(600 zł). Wyróżniono (talon o wartości 300 zł) : Koło Gospodyń Wiejskich w Łazie, zespół „Szyszynianki”
z Biedrzychowic Dolnych oraz „Karolinki” z Grabika. W kategorii wieńca współczesnego nagrody - talony
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o takiej samej wartości jak tradycyjne otrzymały: ; I m-ce
zespół „Jutrzenka” z Olbrachtowa, II m-ce zespół „Wesoła Gromada” z Mirostowic Górnych,
III m-ce zespół „Łazowianki” z Łazu. Wyróżnienia
w tej kategorii otrzymały: Koło Gospodyń Wiejskich z Lubanic, Sołectwo Surowa oraz Sołectwo
Olszyniec. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki
pocieszenia—talony na kwotę 200 zł. W konkursie
na kompozycję z warzyw i owoców dyniowatych pod
hasłem: ”Dynia w roli głównej” , w którym wystawiono 14 prac nagrody rzeczowe otrzymały: I m-ce p. Krystyna Zwolska z Mirostowic Górnych, II m-ce p. Iwona
Kasprów z Siodła a III m-ce p. Agnieszka
Rewaj z Olbrachtowa. Wyróżniono panie: Jadwigę Siry z Marszowa, Krystynę Adamenko z Sieniawy Żarskiej oraz Alinę Banasiak z Łukaw.
Konkursy na najsmaczniejszy chleb i najlepszą
nalewkę oceniało jury w składzie: Elżbieta Stec,

Leszek Kasprów, Mikołaj Femlak. Po obejrzeniu i degustacji 11 chlebów jurorzy nagrodzili: I m-ce p. Irena
Dworak, II m-ce p. Magdalena Rakocińska Wilk, III m-ce
p. Teresa Zduńska. Wyróżniono Panie: Elżbietę Gembarę, Roksanę Główkę i Annemarie Schmidt. Najlepsze
nalewki (pośród 20 biorących w konkursie), przygotowali: I m-ce Celina Taczkowska, II m-ce Helena
Piasecka, III m-ce Fritz Lieschke. Wyróżniono Panie:
Stanisławę Nowicką, Genowefę Jurec oraz Martgittę
Minke. Pozostali uczestnicy wszystkich konkursów otrzymali upominki pocieszenia. Odbył się również powiatowy
konkurs wieńca dożynkowego podczas którego nagrody
oraz nominacje do konkursu otrzymały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mirostowicach Górnych za wieniec
tradycyjny i panie z zespołu „Jutrzenka” z Olbrachtowa
za wieniec współczesny. Ogłoszone zostały także wyniki
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„Sieniawskiego Kiszenia Ogórków”. Nagrodę główną rower ufundowany przez firmę GIANT otrzymał
p. Stanisław Strzemieczny z Sieniawy Żarskiej.
Jednak nie samymi konkursami człowiek żyje! Na dożynkach nie zabrakło atrakcji, dzięki którym każdy
mógł znaleźć dla siebie coś interesującego.

Grupa pod nazwą „Bractwo
rycerskie Grodu Chojnów”
prezentowała średniowieczne tańce, zbroje i broń
z epoki, przeprowadzała
konkursy dla dzieci i dorosłych. Pani
Ania Jaskulska z Bieniowa uczyła
dzieci malowania na tkaninie - dzieci malowały piękne
torby, które mogły sobie zabrać do domu.
Zajęcia dla dzieci zorganizowały również
panie z bibliotek gminnych - było malowanie twarzy, były konkursy i zadania plastyczne. Były również konkurencje sportowe, które przeprowadzali na przylegającym do placu dożynkowego boisku wielofunkcyjnym państwo
Rusak, konkurs strzelania z broni pneumatycznej o Puchar Wójta Gminy Żary (z bardzo atrakcyjnymi nagrodami), ścianka wspinaczkowa i dmuchany plac zabaw. Można było
poobserwować trudną sztukę
rzeźbienia piłą mechaniczną,
prezentowaną przez p. Andrzeja Zawadzkiego, który przyjechał do nas z Mszczonowa w
województwie
mazowieckim.
Wyrzeźbiony przez p. Andrzeja
Miś Jogi przekazany przez artystę
sołtysowi Sieniawy Żarskiej, stanie na sieniawskim placu zabaw.
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Przy okazji dożynek swoje stoiska promocyjne wystawili goście z Niemiec, firma Gaz —System (od kilku lat
współfinansująca gminne biesiady śpiewacze), firma Amarante Inwestment z Krakowa (jeden ze sponsorów dożynek), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szkoła Podstawowa w Bieniowie. Trudno nie wspomnieć o bogatej ofercie gastronomicznej - każdy mógł znaleźć dla siebie coś smacznego począwszy od kiełbasek z rożna i „swojskiego jadła” z Chłopskiej Chaty u państwa Kucia po lody,
czy pyszne ciasto na deser.
Po godz. 20 na scenie pojawiła się
gwiazda wieczoru - zespół „News”,
który zgromadzoną na placu publiczność
porwał
do
tańca.

Oficjalnie zakończył uroczystości dożynkowe Wójt
Gminy Żary Leszek Mrożek. Wójt
w serdecznych słowach podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu tej imprezy oraz zaprosił zgromadzonych
na występ— niespodziankę -pokaz sztucznych ogni i na występ
„Fireshow” - grupy Kamila Markowskiego , który dopełnił całości. . Tegoroczne „Dożynki na Pograniczu
Polsko—Niemieckim” zakończyła zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych.
E. Kusion

Nalewka malinowa pani Celinki
Składniki: 3 kg dojrzałych malin; 1,5 kg cukru; 0,5 l wódki 40%;
0,5 l spirytusu 90%
Sposób wykonania: Maliny wsypać do dużego słoja. Zasypać cukrem i pozostawić na miesiąc w słonecznym miejscu aż puszczą sok. Od czasu do
czasu wstrząsnąć słojem. Po miesiącu przecedzić przez plastikowe sitko
i wlać do słoja. Owoce można przesmażyć na dżem. Sok w słoju zalać
spirytusem na miesiąc, co jakiś czas wstrząsnąć a następnie wlać wódkę, dobrze wymieszać i pozostawić na dwa miesiące. Wynieść do
piwnicy, czy innego i ciemnego miejsca aż się wyklaruje. Przelać do
butelek.
Nalewka pani Celinki Taczkowskiej z Łazu zwyciężyła w tegorocznym
Konkursie Nalewek podczas Dożynek na Pograniczu Polsko—Niemieckim w Sieniawie Żarskiej.
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za życzliwość i bezinteresowną pomoc finansową w organizacji Dożynek
graniczu Polsko - Niemieckim w Sieniawie Żarskiej dla:

na Po-

~AMARANTE INWESTMENTS Sp. z o. o. z Krakowa
~NADLEŚNICTWA Lipinki
~NADLEŚNICTWA Krzystkowice
~ENEA OPERATOR Sp. z o. o.
~ ZŁOTA STRUGA Sp. z o. o. z Żar
~ŻARSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO - Grzegorz Rotman
~MK Sp. z o. o. z Żar
~TANDEM Sp. z o. o. z Żar
~SUNDS TEXTILES POLAND Sp. z o. o. z Łazu
~SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ z Żar
~ZAKŁADU REMONTOWO-BUDOWLANEGO - Zdzisław Michoński z Żar
~MAGNAPLAST Sp. z o. o. z Sieniawy Żarskiej
~DAARAM Sp. z o. o. z Dąbrowca
~ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW z Marszowa

~USŁUGI ZIEMNE - Grzegorz Korona z Surowej
~TRANS - MAT Stanisław Matejko z Grabika
~PPUH MD - Bogusław Dworecki z Żar
~ELŻBIETY I HENDRIKUSA KERSEBOOM z Sieniawy Żarskiej
~WKM - AGRO Sp. z o. o. z Grabika

~APEXIM AB z Zielonej Góry
Dziękuję również Sołtysowi, Radzie Sołeckiej i Mieszkańcom wsi Sieniawa
Żarska, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żary
oraz pracownikom Urzędu Gminy za nieocenioną pomoc przy organizowaniu
tegorocznej uroczystości dożynkowej.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek
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W dniu 3 września na Stadionie
Miejskim w Cybince odbyło się
XIX Lubuskie Święto Plonów. Podczas trwania obchodów tego święta Lubuska Izba Rolnicza zorganizowała Wojewódzki Konkurs
Wieńca Dożynkowego, w którym
wzięły udział również wieńce
z naszej gminy. Ogółem w konkursie uczestniczyło 12 wieńców tradycyjnych oraz 5 współczesnych.
Z przyjemnością informujemy, że wieniec wykonany przez panie z zespołu „Jutrzenka” z Olbrachtowa zajął II miejsce w kategorii wieńca
współczesnego a wieniec KGW z Mirostowic
Górnych w kategorii wieńca tradycyjnego otrzymał wyróżnienie. Od wielu lat nasze wieńce
wracają z nagrodami i wyróżnieniami, co jest
wspaniałym potwierdzeniem niezwykle wysokiego poziomu prac biorących udział w konkursach gminnych. Serdecznie gratulujemy!
E. Kusion

SZKOŁY— PRZEDSZKOLA
Spotkanie z Dyrektorami Szkół Gminnych

Ostatniego dnia sierpnia miejsce miało spotkanie Wójta Gminy Żary p. Leszka Mrożka z wszystkimi
Dyrektorami szkół gminnych – zarówno kończącymi kadencję, jak i rozpoczynającymi swoją pracę na
stanowiskach dyrektorów szkół gminnych, w spotkaniu uczestniczyła także Danuta Semenków – Dyrektor
Zespołu Szkół w Grabiku. Podziękowania za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora otrzymali
-Jadwiga Muńko –

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Złotniku,
-Władysława Stasiak Szkoła Podstawowa
w Olbrachtowie,
-Zbigniew Michalewicz Szkoła Podstawowa w Lubanicach,
- Krzysztof Golec – Szkoła Podstawowa
w Sieniawie Żarskiej.
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Listy gratulacyjne w związku z wyborem na dyrektora otrzymali:
-Agnieszka Terebińska –
Podstawowa

im.

Jana

Szkoła
Pawła

II

w Złotniku,
-Elżbieta Dawidowicz - Kmiecik –

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie,
-Kinga Grzelak – Szkoła Podstawowa
w Lubanicach,
-Marta Jańczyk - Szkoła Podstawowa

w Sieniawie Żarskiej

-Małgorzata Markowska – Szkoła
Podstawowa w Bieniowie,
- Wojciech Mielniczuk – Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych.
Kadencja dyrektora trwa 5 lat. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

B. Gosławska

Gminne Rozpoczęcie roku Szkolnego 2017/2018

Społeczność grabikowskiej szkoły była gospodarzem gminnego rozpoczęcia
roku szkolnego 2017/2018.

Podczas uroczystości wręczone zostały Stypendia Wójta Gminy Żary dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017, przez okres 10 miesięcy stypendia otrzymywać
będą:
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- Maciej Dalkowski uczeń Szkoły Podstawowej w Mirostowicach Dolnych
- Małgorzata Dominiak uczennica Zespołu Szkół w Grabiku,
- Wiktoria Ościak uczennica Zespołu Szkół w Grabiku,
- Anna Brudna uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Złotniku,
- Marta Bartczak uczennica Zespołu Szkół w Grabiku,

- Jakub Kosiński uczeń Zespołu Szkół w Grabiku,
- Bartosz Kłudkowski uczeń Zespołu Szkół w Grabiku.

Na ręce dyrektorów wszystkich szkół na
terenie gminy Żary złożone zostały materiały promocyjne akcji Pan
Sprzątalski oraz sprzęt sportowy. Dodatkowo Zespół Szkół w Grabiku
otrzymał Nagrodę Wójta (talon) w wysokości 2 000 zł za najlepsze

wyniki

egzaminu gimnazjalnego

na terenie gminy Żary.
W dalszej części miejsce miało uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo
wybudowanego boiska wielofunkcyjnego, a po obejrzeniu występu

uczniowie rozeszli się do klas, by zapoznać się z planem lekcji na następny dzień.
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B. Gosławska

SPORT
Zawody na ORLIKU
W dn.02.09.2017r na Orliku w Mirostowicach Dolnych odbyła się impreza sportowa . Zawody pań i panów
przebiegały równolegle, panie z terenu Gminy Żary rywalizowały w wielu konkurencjach , panowie zaś
zmagali się na boisku piłkarskim.
Panie w zespołach wieloosobowych rozpoczęły od tradycyjnej zabawy , trochę już zapomnianej –
„dwa ognie” , następnie rzucały bulami, grały w piłkarzyki, sprawdzały swoją celność rzucając rzutkami
oraz odbijały piłkę siatkową. Przy wielu konkurencjach nie było tradycyjnego zacięcia sportowego, dominowała dobra zabawa i wiele śmiechu.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - Mirostowice Dolne
II miejsce – Łaz
III miejsce – Mirostovia Mirostowice Górne
IV miejsce – urzędniczki Gminy ,
V miejsce – połączone siły Olbrachtowa, Łaz, Mirostowic Dolnych
Panowie rozpoczęli zmagania piłkarskie już o godz. 11.00 gdyż rywalizowały cztery drużyny grając
systemem „każdy z każdym”. Mecze trwały 2x 12 minut.
Rywalizacja przebiegała bardzo wyrównanie o czy świadczy fakt że o rozstrzygnięciu miejsc decydowała tzw. „mała tabela”. Zawody wyłoniły najlepszego zawodnika, którym został Dawid Stawiarz z drużyny
Multi Żary oraz najlepszego bramkarz Piotra Tomczyka z tej samej drużyny.
*

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Multi Żary
II miejsce- Mirostovia
III miejsce – Hayduk
IV miejsce – Mirostowiczanka
Podsumowaniem
zawodów było udekorowanie najlepszych zawodniczek i zawodników
oraz wspólny poczęstunek. Organizator zawodów Animator Orlika
Jarosław Rusak podziękował za sportową rywalizację, grę fair play
i pomoc w organizacji
zawodów.

J. Rusak
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OCHRONA ŚRODOWISKA - INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY ŻARY !
Wójt Gminy Żary informuję, że na terenie gminy Żary trwa kontrola w zakresie przestrzegania przez
mieszkańców Gminy Żary zasad segregacji odpadów komunalnych. Sprawdzane są pojemniki z odpadami
zmieszanymi, czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik,
szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie
ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzymuje czerwoną nalepkę na pojemnik o treści
„NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA”. Kolejne naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie
skutkowało utratą uprawnień do ponoszenia niższej opłaty, właściciel nieruchomości zostanie obciążony
opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane) czyli 16 zł od osoby.
Prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych
(niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę i pozwala na
utrzymanie istniejącej stawki. W 2017r. za odbieranie i zagospodarowanie 1 Mg (tona) odpadów zmieszanych gmina płaci 547,56 zł (brutto) natomiast za 1 Mg (tona) odpadów selektywnie zebranych 243,00 zł
(brutto). Większa ilość odpadów zmieszanych ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji,
czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła, metalu zwiększa ilość
odpadów zmieszanych oraz zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W sytuacji, w której wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwolą
na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów, będzie konieczność podniesienia stawki opłat.

W związku z powyższym, aby uniknąć wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
mieszkańcy, którzy zadeklarowali, że będą segregować odpady, a tego nie robią, powinni dostosować
się do obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
Wójt Gminy Żary
/-/ Leszek Mrożek

WAŻNE!
Opłaty za usunięcie drzew i krzewów.
Informujemy, że dnia 17.07.2017r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca
2017r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów wydane na podstawie art. 85 ust.
4b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.)
w związku z nowelizacją z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r. poz.
1074).
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Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie
drzewa lub krzewu.
Zgodnie z art. 86 ust. 1 nie nalicza się opłat za usunięcie drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest
wymagane zezwolenie, czyli zgodnie z art. 83f ust. 1 m.in. pkt. 3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (w myśl ust. 4 właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew do Urzędu Gminy).
W związku z powyższym opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ponoszą podmioty, które obowiązkowo
muszą uzyskać zezwolenie na ich usunięcie, t.j. m.in. firmy, spółki, organizacje, jednostki samorządowe,
parafie itp., nie będące osobami fizycznymi.
M. Siry

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY ZARY !
Wójt Gminy Żary informuję, że na terenie gminy Żary trwa kontrola w zakresie przestrzegania przez
mieszkańców Gminy Żary zasad segregacji odpadów komunalnych. Sprawdzane są pojemniki na odpady
zmieszane, czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj.
• papier,
• plastik,
• szkło,
• metal,
• przeterminowane leki,
• chemikalia,
• zużyte baterie,
• zużyty sprzęt RTV i AGD,
• odpady budowlane,
• odpady ulegające biodegradacji.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzymuje czerwona nalepkę na pojemnik o treści „NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA”. Kolejne naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało utratą uprawnień do ponoszenia
niższej opłaty, właściciel nieruchomości zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane
(niesegregowane) czyli 16 zł od osoby.
W związku z powyższym, aby uniknąć wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
mieszkańcy, którzy zadeklarowali, że będą segregować odpady, a tego nie robią, powinni dostosować
się do obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
Wójt Gminy Żary
/-/ Leszek Mrożek
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INWESTYCJE W GMINIE
ŚWIETLICE WIEJSKIE
* MARSZÓW – przeprowadzono remont w zakresie odnowienia powłok malarskich ścian i sufitów, wymiany paneli podłogowych, wymiany drzwi wejściowych, wymiany opraw oświetleniowych oraz montażu
klimatyzatorów – wartość inwestycji 50.386,01 zł
PRZED REMONTEM

PO REMONCIE

* BIENIÓW - wymieniono na nowe nagrzewnice gazowe na sali głównej, zamontowano klimatyzatory,
odnowiono powłoki malarskie sali głównej, sceny i toalet, ponadto wymieniono kasetony na suficie sali
głównej wartość zadania 37.561,36 zł
PRZED REMONTEM

PO REMONCIE

* OBRACHTÓW - prowadzono prace dotyczące odnowienia powłok malarskich sali głównej, sceny
i toalet, oraz wymiany uszkodzonych kasetonów na suficie sali głównej, wykonano cyklinowanie
podłogi - wartość zadania 37.971,29 zł
PRZED REMONTEM

PO REMONCIE
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*ZŁOTNIK - do połowy sierpnia prowadzone będą prace dotyczące zamurowania bram wjazdowych oraz
niwelacji terenu parkingu przy świetlicy wartość zadania - 30.900 zł

PRZED REMONTEM

PO REMONCIE

*SIODŁO - wykonano cyklinowanie parkietu na świetlicy za kwotę – 9.132,75 zł

PRZED REMONTEM

PO REMONCIE

*ZŁOTNIK - wykonano cyklinowanie parkietu na świetlicy za kwotę – 17.689,86 zł

PO REMONCIE

PO REMONCIE
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PONADTO WYKONANO :
- Wykonano ogrodzenia placu zabaw w GRABIKU – za kwotę 6.978 zł

- Wykonano ogrodzenia boiska w MIŁOWICACH za kwotę 21.548 zł
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- Zbudowano boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w GRABIKU – kwota 443.110,29 zł

W TRAKCIE REALIZACJI SĄ ZADANIA DOTYCZĄCE:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Budowy wodociągu wraz z przyłączami w BIENIOWIE – kwota 181.391,40 zł
Budowy oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w m. Miłowice - kwota 64.260,00 zł
Budowy oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w m. Biedrzychowice - kwota 94787,29 zł
Budowy oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w m. Bogumiłów - kwota ok. 127.000 zł
Modernizacji drogi gruntowej nr 585 na terenie miejscowości Sieniawa Żarska za kwotę – 97.628,79 zł
Modernizacji drogi gruntowej nr 591 na terenie miejscowości Sieniawa Żarska za kwotę – 65.106,67 zł
Modernizacji drogi gruntowej nr 609 na terenie miejscowości Sieniawa Żarska za kwotę – 41.592,11 zł
Modernizacji drogi gruntowej nr 291/ 2 na terenie miejscowości Drożków za kwotę – 56.074,13 zł
Modernizacji drogi gruntowej nr 305 na terenie miejscowości Drożków za kwotę – 72.447,55 zł
Modernizacji drogi gruntowej nr 321 na terenie miejscowości Drożków za kwotę – 46.130,23 zł
Modernizacji drogi gruntowej nr 306 na terenie miejscowości Drożków za kwotę – 49.232,63 zł

23

*
*
*
*
*
*
*
*

Modernizacji drogi gruntowej nr 173 na terenie miejscowości Stawnik za kwotę – 19.874,88 zł
Modernizacji drogi gruntowej nr 52/1 na terenie miejscowości Stawnik za kwotę – 89.100,36 zł
Modernizacji drogi gruntowej nr 283, 317 na terenie miejscowości Łaz za kwotę – 87.324,92 zł
Modernizacji drogi gruntowej nr 610,672 na terenie miejscowości Lubanice za kwotę – 67.399,99 zł
Modernizacji drogi gruntowej nr 611 na terenie miejscowości Lubanice za kwotę – 40.355,98 zł
Modernizacji drogi gruntowej nr na terenie miejscowości Lubanice za kwotę – 44.492,97 zł
Modernizacji drogi gruntowej nr 5/3 i 4/30 na terenie miejscowości Grabik za kwotę – 126.880,88 zł
Modernizacji drogi gruntowej nr 40/55 i 42/15 na terenie miejscowości Olbrachtów za kwotę –
38.589,59 zł
P. Dziok

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

ALEKS

LUSIA

KAREL
FIONA
PCHEŁKA

Wszystkie pieski są odrobaczone i zaszczepione.

Te sympatyczne pieski i wiele innych czekają w schronisku w
Piotrowie na kogoś, kto zabierze je ze sobą i da im nowy dom.
Kontakt: Schronisko Piotrów - 604 209 667
Urząd Gminy Żary: (68) 478 62 93; 470 73 28
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NOWY SAMOCHÓD DLA LUBANIC
Gmina Żary zakupiła dla jednostki OSP Lubanice nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Jest to samochód marki Iveco, typ Eurocargo. Nowy wóz kosztował 729 390,00 zł z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wynosi 364.695,00 zł oraz
z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 238
tys. zł. Wkład gminy to kwota 126.695,00 zł. W dniu
31.08.2017 r. Wójt Gminy oraz przedstawiciele OSP
Lubanice odebrali z siedziby firmy Szczęśniak z Bielsko Białej wóz strażacki. W dniu 15 września br. w Lubanicach odbyło się uroczyste przekazanie nowego
wozu. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście w
osobach: Wójt Gminy Żary- Leszek Mrożek, Prezes
WFOŚiGW w Zielonej Górze- Jolanta Fedak, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach- Robert Słowikowski, komendant gminny OSP- Henryk Sienkiewicz, Skarbnik gminy- Barbara Karpowicz, proboszcz parafii- ks. Robert Decker, radny- Ireneusz Myśków, członkowie OSP Lubanice oraz przedstawiciele UG Żary. Zakupiony pojazd został symbolicznie poświęcony przez księdza Roberta Deckera. OSP Lubanice jest
pierwszą jednostką w gminie, która otrzymała nowe auto.
Dotąd wszystkie otrzymywały samochody używane, po karosacji. Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek podkreślił, że oprócz
OSP Lubanice nowe samochody w tym roku otrzymają jeszcze Zlotnik i Mirostowice Dolne. Gminę będzie to kosztowało
w sumie 450 tys. zł - wartość ze sprzętem ok. 3 mln zł. To dużo, ale dobry sprzęt to bezpieczeństwo mieszkańców. Jeśli
strażacy narażają swoje życie, to muszą mieć zapewniony komfort pracy- podkreślał wójt. Wójt Gminy
Żary Leszek Mrożek uroczyście podziękował osobom, bez których niemożliwy byłby zakup wozu. Podziękowania otrzymali : Jolanta
Fedak- prezes WFOSiGW w
Zielonej Górze, Robert Słowikowski- Komendant PPSP
w Żarach, Sławomir KlusekLubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie
Wlkp. Dodatkowo prezes
OSP
Lubanice
Ryszard
Kołoda w imieniu własnym
oraz członków jednostki
podziękował Wójtowi Gminy Leszkowi Mrożkowi,
Skarbnikowi gminy Barbarze Karpowicz oraz Radzie Gminy Żary za wsparcie finansowe przedsięwzięcia.
A. Kochanowska
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PIĘKNE KONIE W SUROWEJ
W dniu 16 września w Surowej odbyła się impreza, która była nie
lada gratką dla miłośników koni - II Polowa Próba Zaprzęgowa Klaczy oraz Towarzyskie Zawody w Powożeniu. Impreza zgromadziła
przeszło 200 uczestników a przyjechali na nią hodowcy z trzech
województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. W
próbie zaprzęgowej biorą udział klacze, które ukończyły 3 rok
życia legitymują się rodowodem śląskim. Najlepsza okazała
się klacz „Łagodna” z hodowli pana Stanisława Perczyńskiego,
której właścicielką jest pani Teresa Piasecka z Bieżyc w gminie
Gubin. To właśnie „Łagodna” zajęła w tej konkurencji I miejsce. W powożeniu zaprzęgiem najlepszy okazał się pan Ireneusz Perczyński z Surowej, który w zaprzęgu—singiel—z ogierem „Reweliusem” zajął I miejsce. W powożeniu w parach i miejsce przypadło w udziale panu Zbigniewowi Chomontowi z Bieniowa. Atrakcją imprezy
było ujeżdżanie, które zaprezentowała pani Anita Cierpisz na koniu „Bavento”. Wszyscy uczestnicy mogli
nieodpłatnie korzystać ze stoisk gastronomicznych, których fundatorami byli organizatorzy: p. Stanisław
Perczyński z Surowej - wielki pasjonat i ceniony hodowca koni, który był organizatorem głównym, pan
Jarosław Białkowski—hodowca z Jankowej Żagańskiej, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek oraz Związek Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej. Należy przypuszczać, że impreza z każdym rokiem będzie się rozrastać, a już
teraz organizatorzy zapraszają na następny rok.
E. Kusion
SZYBCY I SPRAWNI
Dniach 12—13 . 09. 2017 r. odbyły się zawody
pożarnicze II stopnia Wojskowych Straży Pożarnych. W skład zastępu z 4 Regionalnej Bazy Logistycznej Potok weszli dzielni strażacy z naszej
gminy - dh Henryk Gardzijewski z Marszowa
oraz dh Czesław Flaga z Grabika. Zawody mające na celu sprawdzenie indywidualnego i zespołowego wyszkolenia strażaków. Zastępowi z Po-

toku udało się zakończyć na znakomitym
II miejscu . Dali się wyprzedzić tylko strażakom z prestiżowej 44 Bazy Lotnictwa Morskiego Siemiarowice. Za nimi , na III miejscu
znalazła się drużyna z równie prestiżowej
8 Bazy Lotnictwa Transportowego Kraków
Balice. Gratulujemy i liczymy, że zdobyte
umiejętności wykorzystacie Panowie także
E. Kusion
w swoich jednostkach OSP.
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PIKNIK EKOLOGICZNY
W dniu 29 września 2017r. w Mirostowicach Dolnych, w Gminie Żary odbył się Piknik ekologiczny, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze. Piknik rozpoczął się o godz. 9.30 Akcją sprzątania świata na terenie miejscowości, w której uczestniczyła reprezentacja uczniów wraz z opiekunami z siedmiu szkół oraz gościnnie Szkoła Podstawowa nr 10 z
Żar
i Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach a także leśnicy z
Nadleśnictwa Lipinki. Część oficjalną Pikniku o godz.
11.00 rozpoczął Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, witając zaproszonych gości oraz społeczność wszystkich szkół. Dużym zainteresowaniem zwłaszcza
dzieci cieszyły się stanowiska
ZZO
Marszów
wraz ze stoiskiem EKOszkoła
oraz
Nadleśnictwa
Lipinki. Dzieci chętnie brały udział w zabawach i konkursach, dotyczących prawidłowej segregacji oraz recyklingu. które przygotowali
pracownicy ZZO Marszów. Dzieci klas I-III wszystkich szkół wzięły
udział w konkursie plastycznym, którego wyniki zostały ogłoszone podczas imprezy a nagrodzone prace zostały wyeksponowane w formie małej wystawy
na placu piknikowym. Piękna pogoda sprzyjała zabawom na świeżym powietrzu oraz występom dzieci
i młodzieży w konkursie piosenki ekologicznej, promującej segregację odpadów oraz pokazu mody ekologicznej, w którym uczestnicy wykazali się ogromną
pomysłowością. Stroje wykonane z odpadów wtórnych wzbudziły zachwyt publiczności. Wszyscy
uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni przez Wójta Gminy Żary. W imieniu Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Nadleśniczy, Pan Jan Lesser wręczył listy pamiątkowe na
drewnie dla przedstawicieli szkół, uczestniczących w akcji sprzątania świata. Ponadto w budynku świetlicy
można było obejrzeć teatr ekologiczny prezentowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Grabiku oraz prezentację multimedialną pt. „ Jak długo żyją śmieci”, przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mirostowicach Dolnych. W Pikniku
uczestniczyło ok. 600 osób, którym serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie .
D. Zaucha
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KWARTALNIK WYDAWANY PRZEZ WÓJTA GMINY ŻARY
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OPRACOWANIE CAŁOŚCI: EWA KUSION; tel. 68 470 73 35; e-mail : ewa.kusion@gminazary.pl
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