GMINA ŻARY

Z GMINY ŻARY

LUDZIE-LASY-PRZESTRZEŃ
ISSN 2392—3881

BEZPŁATNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

październik -listopad-grudzień 2015/4

W tym wydaniu
informacje
Szanowni Mieszkańcy
Gminy Żary!

z zakresu
ROLNICTWO
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

Życzymy Państwu radosnych, niezwykłych,
pełnych ciepła i wzajemnej życzliwości
Świąt Bożego Narodzenia,
wolnych od codziennych trosk i obowiązków.
Nadchodzący Nowy, 2016 Rok niech przyniesie
Państwu radość, poczucie spokoju,
wiele sukcesów i spełnienie wszelkich marzeń.

*
BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE
*
SZKOLNICTWO
*
DROGI
I GOSPODARKA
WODNA

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Żary

Marian Peszek

Leszek Mrożek

*
POMOC SPOŁECZNA
oraz
KALEJDOSKOP
KULTURALNY

SPORT
I REKREACJA

1

WIADOMOŚCI Z RADY GMINY

W dniu29 października br. na X sesji obradowała Rada Gminy Żary. Głównym tematem obrad była
informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach prowadzonych
przez Gminę Żary.
Kierownik ZEAS Urszula Chomont poinformowała Radę o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli,
punktów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, o frekwencji na zajęciach, bazie lokalowej,
programach profilaktycznych realizowanych w szkołach, opiece lekarskiej, doskonaleniu i awansach
nauczycieli, osiągnięciach uczniów, wsparciu materialnym dla uczniów jak: wyprawka szkolna, stypendia,
dożywianie , liczbie uczniów dojeżdżających i miejscowych( Bieniów – 46 dojeżdżających, 44 miejscowych,
Grabik – 36 dojeżdżających, 40 miejscowych, Lubanice – 32 dojeżdżających, 21 miejscowych, Mirostowice
Dolne – 66 dojeżdżających, 60 miejscowych, Olbrachtów – 46 dojeżdżających, 37 miejscowych, Sieniawa
Żarska – 2 dojeżdżających, 48 miejscowych, Złotnik – 71 dojeżdżających i 59 miejscowych).
Informacja obejmowała również wyniki egzaminów zewnętrznych w klasach trzecich gimnazjalnych, zdawalność do klas programowo wyższych. Według informacji w Gimnazjum w Bieniowie na odział przypada
23,33 uczniów i 8,8 uczniów na etat nauczyciela, w Gimnazjum w Grabiku na oddział przypada 23,33
uczniów i 10 uczniów na etat nauczyciela, w Gimnazjum w Mirostowicach Dolnych na oddział przypada
19,75 uczniów i 9,9 uczniów na etat nauczyciela.
Radni po wysłuchaniu informacji stwierdzili, że szkoły gminne posiadają dobrą bazę lokalową , wykształconą kadrę pedagogiczną ale zbyt duża liczba uczniów uczęszcza do szkół miejskich.
Na sesji Rada dokonała wyboru 3 ławników do Sądu Rejonowego w Żarach: A.Bażańską , A.Malinowską i
J.Marusiak.
XI sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 24 listopada br. i poświęcona była ustaleniem podatków i opłat
lokalnych. Rada podwyższyła podatek od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 0,05zł na
w stosunku do dotychczas obowiązujących na każdej ze stawek. Określiła wysokość opłaty targowej w wysokości 10,00zł za każdy dzień dokonywania sprzedaży na targowisku i określiła wzory formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Rada uchwaliła roczny program współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi i organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r. Program określa pola współpracy Gminy Żary z
tym organizacjami: kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wypoczynek dzieci i młodzieży, ochrona i promocja zdrowi oraz
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii społecznej, turystyka i krajoznawstwo.
Rada w drodze uchwały wyraziła wolę przystąpienia do Lubuskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania.
Członkowstwo w LRLGD uprawnia Gminę jak i przedsiębiorców z terenu Gminy prowadzących działalność
w zakresie rybołówstwa do ubiegania się o środki unijne na realizację zadań własnych.
Krystyna Micinowska

URZĄD GMINY W ŻARACH
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00

WÓJT GMINY—Leszek Mrożek - tel. (68) 470 73 18
Przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godz. 13.00 do 15.30
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PRZEDSTAWIAMY RADNYCH KADENCJI 2014-2018— Komisja Rewizyjna

Kazimierz Domaradzki—Przewodniczący Komisji Rewizyjnej—mieszkaniec Biedrzychowic Dolnych, 62 lata, żonaty, troje dorosłych dzieci, z wykształcenia technik mechanik pojazdów mechanicznych. Pomaga żonie w prowadzeniu niedużego gospodarstwa rolnego.
Dawniej aktywnie uprawiał sport, dziś—jak mówi—tylko kibicuje. Oprócz sportu interesuje się myślistwem i pszczelarstwem. Jest radnym reprezentującym w Radzie Gminy trzy
miejscowości : Biedrzychowice Dolne, Włostów i Dąbrowiec.
Krzysztof Jurkiewicz— Radny z Łazu, tę funkcję sprawuje już drugą kadencję. W ostatnich wyborach mieszkańcy wsi powierzyli mu także funkcję sołtysa wsi. Ma 35 lat, jest żonaty, dwoje dzieci. Z wykształcenia tokarz , pracuje jako operator wózków widłowych. Zapalony społecznik, kolekcjonuje stare monety, interesują go również stare maszyny, pojazdy i urządzenia mechaniczne.
Marcin Sałandziak—Radny z Miłowic , sprawuje tę funkcję pierwszą kadencję. Ma 33
lata, w najbliższym czasie planuje założyć rodzinę . Wykształcenie wyższe—politolog, nic
więc dziwnego, że wśród zainteresowań na pierwszym miejscu wymienia politykę. Prowadzi własną działalność gospodarczą—handel detaliczny. Oprócz polityki interesuje się jak
większość mężczyzn sportem. Jest najmłodszy w Radzie Gminy Żary.



Jeśli w grudniu często dmucha, w marcu i kwietniu będzie plucha.



Grudzień ziemię grudzi, a izdebki studzi.



Grudzień jaki, czerwiec taki.



W Wigilię deszcz, w długą zimę wierz.



Jak we Wigilię z dachu ciecze, zima się długo przewlecze.



Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na Wielkanoc będą

Jeśli,planując kolację wigilijną chcemy pozostać w zgodzie z tradycją, pamiętajmy, że:
- liczba potraw powinna być nieparzysta, im większa, tym większy dostatek zapewnia na cały
następny rok. Jedynym wyjątkiem parzystym jest liczba 12, symbol dwunastu apostołów i dwunastu
miesięcy w roku,
- wolne nakrycie powinno zawsze czekać na stole na przygodnego go
ścia, który zapuka do naszych drzwi,
- pierwsza gwiazda , symbol Gwiazdy Betlejemskiej, to znak, że możemy zasiąść do wigilijnej wieczerzy,
- sianko pod obrusem, to symbol Jezusa narodzonego w ubóstwie,
- opłatek wigilijny to symbol chleba, którym dzielimy się z bliskimi ale
także wdzięczności i pojednania.
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KALEJDOSKOP KULTURALNY czyli ważne wydarzenia kulturalne w IV kwartale 2015r.
W Grabiku po raz kolejny już odbył się Dzień Seniora zorganizowany przez bibliotekę i Koło Gospodyń Wiejskich w Grabiku.
Na uroczystość przybyło około czterdzieści osób, które wspólnie
bawiły się podczas naszego święta. Przed zebranymi zaprezentowały się dzieci, czytelnicy biblioteki w Grabiku, które zaprezentowały krótki występ dla seniorów. Następnie wystąpił zespół „Karolinki” z Grabika z repertuarem niepodległościowym
oraz piosenkami biesiadnymi. Dzień Seniora w Grabiku zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, radny
Mikołaj Femlak, sołtys Czesław Flaga, dyrektor GBP Gminy Żary Teresa Kowalczewska. Miłą niespodziankę
przygotowali Państwo Ślawscy, którzy podarowali piękny tort. Po części oficjalnej uczestnicy brali udział w
konkursach i wspólnym biesiadowaniu.
GBP Grabik
W dniu 4 października 2014 r. w Złotniku odbył się festyn
„Hubertus”. Przy pięknej pogodzie odbyły się zawody
w następujących konkurencjach: konkurs zręcznościowy
typu „Western”, powożenie, wybór najładniejszego
konia oraz kategoria OPEN, konkurs skoków przez
przeszkody o nagrodę Starosty Żarskiego, pogoń za
lisem – nagroda Wójta Gminy Żary. Na festynie mogliśmy podziwiać konie z : Bogumiłowa, Pietrzykowa,
Tarnawy, Żagania, Złotnika, a także zwierzęta hodowlane z Lipinek, Gubina, Bieniowa, Biedrzychowic, Lubanic
i Żar .
E. Klusek
50 – lecie Koła Gospodyń w Łazie oraz 25 – lecie
zespołu „Łazowianki” świętowano w sobotnie
popołudnie, 10 października br. Na odbywającą
się w łazowskiej świetlicy wiejskiej uroczystość
przybyło wielu zaproszonych gości, którzy mieli
okazję posłuchać „Łazowianek” w ich uroczystej,
jubileuszowej prezentacji, wysłuchać krótkiej historii ruchu kobiecego w Łazie i obejrzeć przygotowaną przez p. Janinę Wilgę w formie pokazu
multimedialnego, historię zespołu. Uroczystość
uczciły swoimi występami także zaprzyjaźnione
zespoły śpiewacze zarówno z ościennych Mirostowic Dolnych i Górnych jak również „Wierzbniczanki” z Bytomia Odrzańskiego. Życzeniom i gratulacjom dla
Jubilatek nie było końca, panie otrzymały oprócz kwiatów i upominków również podziękowania, listy gratulacyjne oraz upominek finansowy z rąk gospodarza terenu – Wójta Gminy Żary, pana Leszka Mrożka.
Jubilatki uhonorował również swoim medalem Lubuski Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych w Zielonej Górze. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęło się wspólne biesiadowanie
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i znakomita zabawa. Szefowe obu organizacji – p. Teresa Olszewska i Cecylia Taczkowska wraz z koleżankami
dwoiły się i troiły aby gościom niczego
nie brakowało i by świetnie się bawili, nic więc dziwnego, że zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

E. Kusion

Tegoroczny IV Festiwal Piosenki Patriotycznej w Bieniowie
rozpoczął się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. Następnie
złożono wieńce i zapalono znicze pod pomnikiem. Wszyscy
uczestnicy udali się do świetlicy wiejskiej gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie festiwalu i po odśpiewaniu Roty rozpoczęto
występy.
W koncercie
wzięło udział 4
solistów i 18
zespołów śpiewaczych. W festiwalu udział wzięli: Julia
i Maria Dobrzańskie z Rościc, "Betania" z Bieniowa
" Rodzina Muzykująca" z Łukaw, "Wesoła Gromada" z Mirostowic Górnych, "Mała Tęcza" z Olbrachtowa, "Wicinianki"
z Wiciny, "Łazowianki" z Łaz, "Jutrzenka" z Olbrachtowa,
"Bieniowianki" z Bieniowa, "Szyszynianki" z Biedrzychowic, "Karolinki" z Grabika, "Wrzos" z Mirostowic
Dolnych, "Złoty Kłos" z Marszowa, "Iskierki" czyli Marlena i
Milena Wójtowicz z Marszowa, chór "Mozaika" z Żar,
"Jarzębina" z Sieniawy Żarskiej, "Bobrzanki" z Nowogrodu
Bobrzańskiego, "Chabry" z Złotnika, Anna Nowak z Miłowic, oraz Jan Berenda z Żar. Wszystkie zespoły, które wzięły
udział w festiwalu otrzymały pamiątkowe statuetki, które
wręczał Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek oraz Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bieniowie, pani Stefania
Klimczyk-Siwecka.
Organizatorami festiwalu byli: Gminna Biblioteka Publiczna
oraz Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Sołecka, Stowarzyszenie "Razem".
Patronat honorowy nad Festiwalem objął ks. Proboszcz Andrzej Woch .
Inf. M. Kaźmierczak
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20 listopada 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Bieniowie obchodzono 60 lecie Biblioteki Publicznej w Bieniowie.
W uroczystości udział wzięli: Dyrektor WiMBP w Zielonej
Górze Anna Polus, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek z małżonką, Skarbnik Gminy Barbara Karpowicz, dyrektorzy
bibliotek z Żar, Żagania, Przewozu, bibliotekarki z filii
bibliotecznych, radni, czytelnicy i zaproszeni goście.
Po przywitaniu obecnych, oraz przedstawieniu historii
biblioteki, dyrektor GBP p. Teresa Kowalczewska,
wręczyła
najwierniejszym czytelnikom i przyjaciołom biblioteki, pamiątkowe dyplomy i statuetki. W czasie "Diamentowych
Godów" nie mogło zabraknąć kwiatów i życzeń, złożonych
na ręce pani Dyrektor, oraz urodzinowego tortu. Jubileusz
uświetnił występ teatru amatorskiego „Tak czy Siak”, oraz
recytacja poezji Marty Peszek i Krzysztofa Stefanowicza.
Inf. M. Kaźmierczak

VIII Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy odbył się w
dniach 7—11 grudnia w świetlicy wiejskiej w Olbrachtowie. Zapachniało piernikami, jabłkami i świerkowymi
gałązkami a uczestnicy konkursu mieli po raz kolejny
okazję do zaprezentowania swoich umiejętności i pomysłowości. Na konkurs wpłynęło 803 prace w tym
724 od 260 wykonawców indywidualnych i 79 prac od
458 wykonawców prac zbiorowych. Było zatem czym
się zachwycać. Podziwiano namalowaną na ukośnie
przyciętych drewnianych klockach Świętą Rodzinę, wykonaną przez Adama Króla z Mirostowic Dolnych,
zgrabne, wykonane zgodnie z tradycją stroiki na świąteczny stół Jakuba Mierzwy, Wojtka Kowalskiego i Julki

Penksy. Piękna szopka z dachem misternie wyklejonym z zapałek Kacperka Olejniczaka z Sieniawy Żarskiej również przyciągała wzrok zwiedzających wystawę.
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Jeśli chodzi o ozdoby choinkowe, najbardziej kunsztowne zostały wykonane przez Karolinkę Capar z Miłowic, a w kategorii dorosłych przez panie: Elżbietę
Wieliczko z Biedrzychowic Dolnych, Annę Jaskulską z
Bieniowa, Agnieszkę Kowalską z Olbrachtowa , Monikę Gazdę z Miłowic czy Jadwigę Siry z Marszowa ,
która przywiozła na konkurs tak zwane „światy” ozdoby wykonane z opłatka. Piękny zestaw prac dostarczyli na konkurs wychowankowie p. Barbary Góry
z Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach. Nie można też
nie wspomnieć o wypiekach bożonarodzeniowych.
Tutaj najwyższą klasę zaprezentowała p. Agnieszka Myślińska z Łazu. Piernikowa chatka i ciasteczka były
dopracowane do najdrobniejszych szczegółów. Po raz pierwszy w tym konkursie pojawiły się wykonane z
koralików, oczek, elementów biżuterii pudełka prezentowe, których autorką jest p. Anna Matuszek z Łazu. Poziom prac był jak co roku różny, ale każda z nich miała w sobie „coś”. Pewnie nie bez znaczenia jest
też działanie magii Świąt Bożego Narodzenia— ulubionych świąt niemal wszystkich Polaków. Krótko
mówiąc stoły aż uginały się od tych wszystkich
świątecznych cudeniek—szopek, choinek, aniołów,
kalendarzy adwentowych
Jury konkursowe w składzie Ewa Kusion ( rękodzieło ludowe i artystyczne) oraz Mariusz Pękala
(etnograf) biorąc pod uwagę założenia regulaminu
konkursowego nagrodziło 78 prac od wykonawców
indywidualnych i zbiorowych oraz przyznało 9 wyróżnień Przyznawaną od lat „nagrodę dla instruktora” w tym konkursie otrzymały : p. Ewa Kaszubska –
nauczyciel z ZS w Mirostowicach Dolnych oraz p.
Barbara Capar – mieszkanka Miłowic. Dyplomy i upominki wręczył Laureatom Wójt Gminy, p. Leszek Mrożek. Drobne upominki pocieszenia otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Jeszcze tylko serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne wraz z zaproszeniem
do następnego konkursu i sala zaczęła pustoszeć,
wykonawcy zabrali swoje prace życząc sobie nawzajem wszystkiego dobrego i tylko brokat i świerkowe
igliwie oraz obecny wciąż zapach pierników pozostały na opuszczonej przez nas na rok olbrachtowskiej sali.
Protokół VIII Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego dostępny na stroni internetowej Gminy Żary
www.gminazary.pl
E.Kusion
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SZKOŁY - PRZEDSZKOLA

„Pan Sprzątalski”
Uczniowie klas I-III szkół gminnych uczestniczą w programie edukacyjnym „Pan Sprzątalski”. Organizatorem programu jest krakowska firma Biosystem a partnerami firma Kronopol Sp. z o.o. Urząd Gminy Żary i
Urząd Miasta Żary.
W ramach programu został przygotowany pakiet materiałów edukacyjnych ( film animowany, zeszyt ćwiczeń, scenariusz zajęć) na temat zasad właściwego pozbywania się odpadów komunalnych. „Pan Sprzątalski” pomoże dzieciom zrozumieć konieczność segregowania wyrzucanych niepotrzebnych produktów.
Uczniowie uczestniczący w programie mogą wziąć udział w dwóch kategoriach konkursów:
- „Na tropie Śmieciucha”
- „Coś z niczego. Coś z niepotrzebnego”
Podsumowanie projektu i uroczyste ogłoszenie laureatów poszczególnych konkursów odbędzie się
15 stycznia 2016 roku.
Urszula Chomont
„ Na własne konto”

Już po raz drugi Gimnazjum w Bieniowie zostało zakwalifikowane do projektu ‘Na własne konto”.

Jest to projekt edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
Celem projektu jest:
1. poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów,
2. kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
3. przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
4. zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejska, a młodzieżą
pochodzącą z terenów wiejskich.
W pierwszym tygodniu ferii 18-22 styczna grupa piętnastu uczniów poprzez zabawę i gry edukacyjne pozna podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im start w dorosłe życie. Podczas II semestru
uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując prace konkursową. Najlepsze szkoły i uczniowie
otrzymają nagrody. Finał konkursu- wybór najlepszych projektów i podsumowanie zostało zaplanowane na majczerwiec 2016r.
Zajęcia poprowadzą : pani Katarzyna Kopernicka nauczyciel Zespołu Szkół w Bieniowie oraz student ekonomii wskazany przez projektodawcę i głównego wykonawcę projektu Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Urszula Chomont

Wszystkim NAUCZYCIELOM i UCZNIOM
szkół gminnych
Życzymy miłego odpoczynku w przerwie
świątecznej
a Nowy Rok niech Przyniesie wiele sukcesów.
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SKARBEK – DUCH KOPALNI HENRYK
Okazuje się ,że w XXI wieku też mogą tworzyć się legendy. Tak się stało w Mirostowicach Górnych:
Dziwna historia przydarzyła się, rzeźbiarzowi z Żar, który postanowił stworzyć dzieło z pnia dębowego w
Mirostowicach Górnych. Zaczęło się od tego, że latem 2015 roku wichura złamała dąb rosnący przy drodze
gminnej. Rósł sobie majestatycznie, a korzenie z
pewnością miały kontakt z pokładami węgla brunatnego głęboko pod ziemią. No właśnie!. Kilkadziesiąt lat temu zlikwidowano w Mirostowicach
Górnych kopalnię węgla brunatnego „Henryk”.
Była to kopalnia głębinowa, węgiel znajdował się
na głębokości do około 100 metrów pod ziemią.
W głąb kopalni nie zjeżdżało się windą, tylko schodziło po drabinie i dalej szło się po długiej upadowej, coraz niżej i niżej aż do przodka, praca w kopalni była bardzo ciężka. Po likwidacji kopalni,
wejścia pod ziemię zasypano, budynki zrównano
i posadzono drzewa.
Twórca otrzymał wiadomość o złamanym dębie od sołtysa tej wsi, który zaproponował by coś stworzyć,
zaproponował rzeźbę, ale żeby nawiązywała do historii o zapomnianej kopalni.
Zawarczała piła motorowa, dłuta poszły w ruch.
Zbliżało się południe, artysta wypił kubek kawy przyniesionej przez
młodą dziewczynę, mieszkankę wsi, i z energią przystąpił do pracy.
Nagle usłyszał rumor. Pień zaczął drgać. Wyczuł że powietrze stało się
cieplejsze wokół pnia. Dodatkowo pojawiły się trzaski i z wnętrza pnia
wyszła mglista postać z lampą górniczą. Włosy zjeżyły się mu na głowie, gdy usłyszał słowa „Nareszcie mnie uwolniłeś!”. Po chwili odstawiła lampę na krawędzi rzeźbionego pnia, a kilofek położyła obok
i majestatycznie rozpłynęła się w powietrzu, nie czyniąc rzeźbiarzowi
żadnej krzywdy. Gdy twórca doszedł do siebie, ujrzał że w pniu powstała dziura, przez którą wyszła zjawa. Rzeźbiarz ze zdwojoną siłą
zaczął się wgryzać w pień, ale nic mu nie wychodziło. Chciał uwiecznić
tę postać w pniu, ale jak wspomina, była mglista, niewyraźna więc nie
zapamiętał jej dokładnie. Po kilku dniach mozolnej pracy, stworzył wizerunek postaci górnika, wyłaniającego się z głębi pnia. A pięknymi
literami z nazwą wsi i kopalni zakończył dzieło.
Po kilku dniach spotkałam rzeźbiarza, powiedział że wie co to była za
postać. Był to Skarbek Duch Kopalni.
Górnicy wierzą, ze w każdej kopalni jest dobra dusza, uczynna, broni
skarbów ziemi, chroni i ostrzega przed nieszczęściem. Zamieszkuje w niedostępnych starych, wybranych
pokładach węgla. Ma długą siwą brodę, lubi przesiadywać na kufrach, skrzyniach. Posiada przy sobie nieodłączną lampę i kilofek.
P.S. Wykonawcą rzeźby jest żarski artysta-rzeźbiarz Andrzej Kmiecik, który w 1962 roku, odbywał praktykę
na kopalni „Henryk” w Mirostowicach Górnych.
Mieszkanka Mirostowic Górnych - Justyna
-Rzeźba powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Mirostowia, pomysłodawcą jest Andrzej Walczak – Sołtys
Mirostowic Górnych. Stowarzyszenie będzie chciało przypomnieć młodszemu pokoleniu o historii związanej z kopalnią w Mirostowicach Górnych poprzez umieszczenie tablic informacyjnych, wraz z mapą gdzie
znajdowały się szyby kopalni „Henryk” -powiedział prezes Stowarzyszenia Krzysztof Majewski.
(nadesłane)
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II Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej.

W dniu 10 listopada br. W świetlicy wiejskiej w Lubanicach
odbył się II Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej dla dzieci i
młodzieży z terenu naszej gminy. Zanim jednak na scenę wyszli pierwsi uczestnicy przeglądu przywitano przybyłych gości
a na scenie, wśród
przygotowanej na tę
okazję scenografii
pojawiła się młodzież z SP w Lubanicach. Ci młodzi ludzie pod opieką swych nauczycieli przygotowali ciekawy i wzruszający montaż poetycki , który był znakomitym wstępem do patriotycznej tematyki utworów prezentowanych podczas przeglądu. Wykonawcy walczyli o tytuł Laureata w trzech kategoriach wiekowych, oraz dwóch wykonawczych. Jury w składzie; Urszula Chomont, Ewa Kusion, Maria Machlewska—Gonia i Aneta Winnicka zgodnie wyodrębniło grupę
nagrodzonych:
Kat. Kl. 0-III - SOLIŚCI—Maja Terlecka z Olbrachtowa,
Kat. Kl. IV-VI-SOLIŚCI—Jakub Mikołajczyk z Mirostowic Dln.

-ZESPOŁY—
”Bez Nazwy” z Olbrachtowa,
„Oremus” ze Złotnika

„Lubanickie nutki” z Lubanic,

Kat. Gimnazjum—SOLIŚCI—Maria Dobrzańska z Mirostowic
Dolnych
ZESPOŁY- „Nirvana” z Bieniowa
NAGRODAMI SPECJALNYMI postanowiono wyróżnić solistów; Maję Terlecką, Jakuba Mikołajczuka
i Marię Dobrzańską.

Nagrody wręczył Wójt Gminy Żary p. Leszek Mrożek wraz z dyrektorem SP w Lubanicach, która przy finansowym wsparciu gminy jest organizatorem tego konkursu, p. Zbigniewem Michalewiczem. Wszyscy
uczestnicy , którym w tym roku szczęście nie dopisało otrzymali upominki pocieszenia.
E. Kusion

Naszej gminie przybywa mieszkańców
W okresie od 1 października do 16 grudnia urodziło się 19 dzieci:
DZIEWCZYNKI - 6
CHŁOPCY - 13
Od początku 2015 roku przybyło naszej gminie 102 mieszkańców.
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„Złote Gody”
„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się zawsze, w radości
i smutku, bez względu na dobry i zły los”. Tymi słowami Jana Pawła II były opatrzone listy gratulacyjne, jakie razem z koszami upominkowymi wręczył Wójt
Gminy Żary Leszek Mrożek „złotym” parom z terenu naszej gminy, które wytrwały w związku małżeńskim 50 lat. Są to Państwo:

Kazimiera i Edward Maziarz z Janikowa
Maria i Józef Rewaj z Sieniawy Żarskiej

Janina i Wilhelm Nocek z Sieniawy Żarskiej
Maria i Jan Femlak z Grabika
Genowefa i Jan Grześków z Drożkowa
Olga i Jozef Hryniewicz z Drożkowa
Maria i Józef Kubica z Mirostowic Dolnych
Maria i Stanisław Najdek z Kadłubi
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BUDOWNICTWO - INWESTYCJE

Dzięki przychylności i zaangażowaniu Władz Uniwersytetu Warszawskiego oraz staraniom Gminy Żary, w czwartek rano wprost ze Stolicy, przyjechały do nas olbrzymie,
zabytkowe konstrukcje ciesielskie pochodzące z Gmachu
Audytoryjnego w zespole budynków UW. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich i zabezpieczających, zostaną one wykorzystane i wyeksponowane podczas odbu-

dowy zrujnowanego gotyckiego kościoła we wsi
Złotnik. Drewniane belki stropowe zdemontowane z Gmachu Audytoryjnego, są niezwykle cennym i rzadkim już przykładem polskiej sztuki ciesielskiej XIX wieku. Dodatkową wartością tego
historycznego i jednorodnego budulca jest jego
ilość, która umożliwi wykonanie głównej części
nowej więźby dachowej, w której to potężne
przekroje ( 28 x 48 cm ! ) trzynastometrowych
belek stropowych będą doskonale widoczne dla zwiedzających, z uwagi na brak gotyckiego sklepienia i
planowany w związku z tym otwarty charakter – celowo przewymiarowanej - więźby dachowej. W obiekcie znajdzie się również informacja o pochodzeniu ponownie użytej konstrukcji ciesielskiej, która jednocześnie wzbogaci substancję zabytkową gotyckiego kościoła w Złotniku, wykorzystywanego w przyszłości
jako sala muzealna, wystawiennicza i koncertowa.

E. Ciecierska

UŚMIECHNIJ SIĘ— ŚMIECH PRZEDŁUŻA ŻYCIE
W domu Kowalskich śpiewają kolędy. Małej Julce najbardziej podoba
się „Wśród nocnej ciszy”. Po kolędowaniu rodzinka częstuje się
świątecznymi przysmakami. Nagle
babcia mówi:

-Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy wzięli ślub w Boże Narodzenie?
- Daj spokój, dziewczyno, po co mamy sobie psuć święta!
- Jaka jest ulubiona kolęda nowo upieczonych rodziców?

-Patrzcie, znalazłam w pasztecie z
zająca śrut!

- Cicha noc.

- Może to jest śrut nocnej ciszy –
mówi Julka.

- Kupiłeś już coś pod choinkę?
- Oczywiście. Stojak.
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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 Ty przygarniesz któregoś z nich?
Kontakt: Schronisko Piotrów– 604 209 667, Urząd Gminy Żary : (68) 470 73 10; 470 73 28
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Jubileusz 25 lecia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
W piątek, 20 listopada obchodziliśmy jubileusz 25 lecia działalności Ośrodków Pomocy Społecznej. Ze
względu na to, iż 21 listopada świętuje się Dzień
Pracownika Socjalnego pracownicy postanowili połączyć oba te wyjątkowe wydarzenia. W Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żarach pojawili się przedstawiciele władz Gminy, pracownicy Gminy, pracownicy ZEAS oraz wszystkie osoby związane pracą socjalną. Historia osiągnięcia i zmiany w pomocy społecznej została przedstawiona w krótkiej prezentacji
przygotowanej przez pracowników Ośrodka.
Po wystąpieniu pani kierownik przyszedł czas na podziękowania skierowane do pracowników, którzy już
25 lat oddani są swej pracy wkładając w nią całe serce. Drobne upominki i kwiaty od Wójta otrzymali
wszyscy pracownicy Ośrodka .
-Nie tylko jubileusz 25 lat istnienia Ośrodków Pomocy
Społecznej jest dla nas ważny, ale właśnie dzień pracownika socjalnego każdego roku jest nam bliski. Życzymy sobie wtedy nawzajem i otrzymujemy życzenia
uznania od innych. Dlatego ze swej strony też chciałabym życzyć wszystkim swoim współpracownikom, jak i
wszystkim pracownikom wszystkich ośrodków wytrwałości i siły w codziennej trudnej pracy,
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samych sukcesów, zdrowia i zadawalających wynagrodzeń adekwatnych do wykonywanej przez nas trudnej pracypowiedziała Maria Nowak, kierownik GOPS
w Żarach.
Nie zabrakło również przemówień okolicznościowych. Wójt Gminy na ręce kierownika Ośrodka złożył list gratulacyjny, w którym wszystkim pracownikom podziękował
za ciężką pracę.
E. Orzech

„Pozytywnie Zakręceni”
W dniu 7.11.2015r. Stowarzyszenie "Mirostowice Dolne Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2012" było organizatorem III edycji spotkań "Ludzi pozytywnie zakręconych" na, których mieszkańcy opowiadają o swoich
pasjach, hobby, czy dokonaniach społecznych.
W tym roku swoje dokonania przedstawiła pani Stanisława Nowicka, a Zarząd Stowarzyszenia nadał pani Stanisławie tytuł honorowego
Mirostowiczanina Roku 201r. w uznaniu za
długoletnie kultywowanie tradycji kulturowych.
Zenon Radojewski otrzymał tytuł Społecznika
Roku 2015 w uznaniu za szczególne zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia. Tegoroczni laureaci otrzymali kwiaty i drobne upominki
od Leszka Mrożka Wójta Gminy ,a firmy
wspierające Stowarzyszenie okolicznościowe
dyplomy od Zarządu.
G. Moliński

Kolejne spotkanie z niemiecką gminą partnerską.
W dniu 09 grudnia 2015r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy
Żary oraz zaproszonych gości z Gminy Neuhausen/Spree z Niemiec. W
spotkaniu ze strony Gminy Żary uczestniczyli: Wójt Gminy Żary Leszek
Mrożek, Sekretarz Gminy – Radosław Pogorzelec, Skarbnik Gminy – Barbara Karpowicz, Fundacja Natura Polska – Tomasz Żółkiewicz i Krzysztof
Piaseczny oraz tłumacz – Jarosław Ryś. Rozpoczynając spotkanie Wójt
Gminy Żary – Leszek Mrożek powitał Burmistrza zaproszonej Gminy –
Dietera Perko oraz gości z Niemiec i przedstawił pomysły na partnerską
współpracę w ramach projektów unijnych, w nadchodzącym 2016 roku.
Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, goście dzielili się swoimi pomysłami i oczekiwaniami. Po spotkaniu delegacja polskoniemiecka udała się do Olbrachtowa, gdzie nastąpiło symboliczne
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odsłonięcie herbu Gminy Neuhausen/Spree przez Wójta Gminy Żary oraz Burmistrza Gminy Neuhasen/
Spree. Kolejne partnerskie spotkanie planowane jest w marcu 2016 roku.
D. Zaucha
SPORT

SP w Grabiku mistrzem województwa
W dniu 2 października w Zespole Szkół w Grabiku odbyły się wojewódzkie mistrzostwa w mini zapasach w
ramach projektu „Zapasy sportem wszystkich dzieci”, w których wzięły udział cztery szkoły :
SP z Kostrzyna nad Odrą
SP nr 2 z Lubska
SP nr 8 z Żar
SP w ZS Grabik
Do turnieju przystąpiło wielu zawodników, trenerów i działaczy zapasów. Po zaciętej rywalizacji drużyna z
Grabika odniosła zwycięstwo pokonując również ubiegłorocznego mistrza województwa SP nr 8 z Żar.
D. Hawełka

Drużyna z Grabika w Warszawie
W dniach 6—7 listopada drużyna z Grabika w
składzie: Oliwia Bryczkowska, Marta Bartczak,
Dagmara Marczuk, Patryk Trochowski, Kamil Gierula, Konrad Wojciechowicz, Emilia Ezulin, Wojciech Markiewicz, Karolina Czaplicka, Bartosz Kłudkowski i Hubert Trybus reprezentowała nasze
województwo na Ogólnopolskim Turnieju Finałowym w Warszawie. Dzieci miały możliwość zmierzyć się w takich konkurencjach jak wyścigi rzę-

dów, przeciąganie liny, wyciąganie szarfy itp..
Gdyby nie to że w naszej grupie mieliśmy drużynę z Warszawy, która okazała się potem zwycięzcą całego turnieju, zapewne mielibyśmy
szansę walczyć w finale o miejsce na podium. W
swojej grupie zajęliśmy drugie miejsce przed
drużynami z Lublina i Rudy Śląskiej.

D. Hawełka
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TAK SEGREGUJEMY ODPADY W GMINIE ŻARY

PAPIER
PAPIER

TWORZYWA
SZTUCZNE I METALE

WRZUCAMY

WRZUCAMY
* opakowania z papieru lub
tektury

* butelki po napojach

* gazety i czasopisma

alkoholowych

tach spożywczych

* szklane opakowania po

* opakowania po chemii

* torebki papierowe

kosmetykach

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

gospodarczej

* papier pakowy

* opakowania po kosmety-

NIE WRZUCAMY

kach

NIE WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

* opakowania wielomateria-

* papieru mocno zabrudzonego czy zatłuszczonego
* papieru powlekanego folią

łowe—kartony po mleku

* szkła stołowego- żaro-

i sokach

odporne

* puszki po napojach

* ekranów i lamp telewi-

* puszki po produktach spoż.

i kalki
* kartonów po mleku i so-

* drobny złom żelazny i me-

* szyb okiennych i zbrojo-

* folia aluminiowa

* pieluch jednorazowych
i podpasek

nych
* szyb samochodowych

NIE WRZUCAMY

* worków po nawozach,

* ceramiki, doniczek, fajansu

cemencie i innych materiałach budowlanych

zyjnych
* żarówek i świetlówek

tale kolorowe

kach

* tapet

WRZUCAMY

* butelki po napojach

* katalogi, prospekty, foldery * opakowania po produk-

* książki, zeszyty

WRZUCAMY
napojach i żywności

reklamówki i inne folie

* papier szkolny i biurowy

BIODEGRADOWALNE

* butelki i słoiki szklane po

* plastikowe torebki, worki

ODPADY

SZKŁO

* zużytych baterii i akumla-

i porcelany

torów

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

* reflektorów

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

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