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Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
przyniosą radość z tego co jest i nadzieję na to,
co przed nami. Życzymy radosnych, dobrych,
ciepłych Świąt spędzonych w gronie najbliższych.
Niech wszyscy Państwo odnajdą w tych dniach miłość,
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*

Życzymy, abyśmy w tym magicznym świątecznym czasie

BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE

zapomnieli o waśniach i nieporozumieniach a skupili

*

radość i optymizm.

uwagę na tym, co wspólne, dobre, życzliwe i szczere.
Nowy Rok 2018 niech Państwu przyniesie dużo zdrowia,
pogodę ducha, optymizm oraz spełnienie marzeń.
Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Kasprów
i Radni Gminy Żary

Wójt Gminy Żary
Leszek Mrożek
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SPORT
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W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE...

I N W E S T Y C J E:

Rozpoczęte zostały zadania dotyczące realizacji:
-Opracowanie projektu technicznego na budowę oświetlenia drogowego w m. Siodło
-Opracowanie projektu technicznego na budowę oświetlenia drogowego w m. Kadłubia
-Opracowanie projektu technicznego na budowę oświetlenia drogowego w m. Rościce
-Opracowanie projektu technicznego na budowę oświetlenia drogowego w m. Marszów
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WIADOMOŚCI Z RADY GMINY
W dniu 23 listopada 2017 r. odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy.
Jednym z punków porządku obrad było pożegnanie wieloletnich pracowników Urzędu Gminy Pani
Krystyny Micinowskiej oraz Pani Danuty Sławińskiej.
Radni podjęli 12 uchwał w tym między innymi:

-W sprawie zmiany uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary
-W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żary.
-W sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żary od osoby fizycznej z przeznaczeniem
na cele publiczne. Nieruchomość jest położona w m. Miłowice i znajduje się obok świetlicy wiejskiej w obrębie tego samego budynku.
Radni uchwalili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Żary na rok 2018 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na
lata 2018-2020
Radni podjęli również uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na
rok 2018. Stawka za wodę nie uległa zmianie, pozostała na poziomie 2017 r. (3,50 zł netto/m 3)

W dniu 26 października 2017 r. odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Żary, podczas której radni wyrazili wolę przyjęcia dotacji ze środków pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 381.915,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu
ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Mirostowicach Dolnych.
Radni zadecydowali aby przekazać Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarach do nieodpłatnego
używania lokal mieszkalny Nr 1 położony w m. Grabik nr 97 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione
w związku z tym podjęli stosowna uchwałę.
Ważnym punktem w porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom uczęszczającym do szkół obwodowych, przedszkola, oddziałów przedszkolnych
oraz innych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary.
Monika Bazak

W naszej gminie od 1 stycznia
do 15 grudnia 2017 r.

urodziło się

dzieci:

dziewczynki:
chłopcy:
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KALEJDOSKOP KULTURALNY czyli ważne wydarzenia kulturalne w IV kwartale 2017r.
13 października Gminna Biblioteka i Koło Gospodyń Wiejskich
w Grabiku zorganizowały „Dzień Seniora”. Uroczystość odbyła się
w sali sportowej szkoły w Grabiku, ponieważ tylko tam można
było pomieścić ponad stu przybyłych gości. Jak co roku jako
pierwsze zaprezentowały się dzieci z biblioteki w Grabiku z wierszami i „odą do starości”. Następnie wystąpił Zespół Śpiewaczy
„Karolinki”. Gościnnie na scenie wystąpił Zespół Śpiewaczy
„Stypułowianie” ze Stypułowa, a zabawiał zebranych jednoosobowy „Kabaret Bartuś” ze Stypułowa. Śmiechu było mnóstwo, a w
przerwach zebrani mogli potańczyć w takt piosenek granych przez Pana Leszka Baworowskiego, a także
wziąć udział w przygotowanych konkursach. Wśród zaproszonych gości, oprócz
zacnych Seniorów, byli Wójt Leszek Mrożek z małżonką, Radny Mikołaj Femlak z
małżonką, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Śpiewajmy razem” Teresa Kowalczewska. Spotkanie przebiegło w miłej
atmosferze, przy suto zastawionym stole,
a wszyscy zebrani wyszli z prezentem.
Organizatorzy dziękują za przybycie i zapraszają za rok.
Biblioteka Grabik
W dniu 12.11.2017 r. w świetlicy wiejskiej w Siodle
z inicjatywy Wójta Gminy Żary Leszka Mrożka oraz
Przewodniczącego Rady Gminy Żary Leszka Kasprów
odbył się wyjątkowy koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Na scenie wystąpiła Wojskowa Or-

kiestra z Żagania pod dyrekcją st. chor. szt.
Adama Dudzika oraz soliści Szymon Rzeszowski, Marzena Wieczorek, Elżbieta Mikołajczyk.
Przybyli mieszkańcy gminy mieli okazję wysłuchać pięknych pieśni niepodległościowych i patriotycznych, koncert zakończył się gromkimi
brawami i owacjami na stojąco. K. Marciniak
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Uroczystość jubileuszy małżeńskich.
W dniu 18 listopada w Sali żarskiej „Luny” odbyła się piękna uroczystość,
podczas której honorowymi gośćmi były pary, które w związku małżeńskim
trwają już od pół wieku i dłużej.
„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 upominkami wręczył Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek
„diamentowej” i „złotym” parom z terenu naszej gminy. Jubilaci otrzymali również Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP. Uroczystość uświetnił występ zespołu „Trubardurzy” oraz
zespołu „Łazowianki” z Łazu. Był to prezent od zespołu dla Pani Teresy Olszewskiej – kierownika zespołu, która
wraz z mężem Czesławem również obchodziła Złote Gody. Jubilatami z terenu naszej gminy byli Państwo:

60 Lecie – Diamentowe Gody:
Władysława i Bolesław Maciejewski

50 Lecie – Złote Gody: Waleria i Mirosław Stefanowicz, Helena i Władysław Chmielewski,
Teresa i Czesław Olszewski, Krystyna i Bogdan Matysik, Helena i Karol Wolniak, Zofia i Henryk Mękal,
Wanda i Wojciech Kamińscy.
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W dniach od 4 do 6 grudnia, w sali świetlicy wiejskiej w Olbrachtowie odbywał się X Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy. Jak co
roku wzięli w nim udział uzdolnieni artystycznie mieszkańcy naszej
gminy – dzieci i młodzież do lat 16 oraz dorośli, którzy dostarczyli
prace w pięciu kategoriach wykonawczych: stroik świąteczny,
szopka, wypiek świąteczny oraz inne formy plastyki bożonarodzeniowej. W tym roku dostarczono na konkurs 567 prac od 603 wykonawców indywidualnych i zbiorowych. W kategorii dziecięcej
pojawiło się wiele atrakcyjnych prac, które zachwycały zwiedzających. Piękne stroiki wykonali: Ola Penksa z Mirostowic Górnych, Wojtek i Karolina Kowalscy z Olbrachtowa, czy Maja Maj z SP w Bieniowie. Najciekawsze

pomysły na ozdoby choinkowe zaprezentowały: Sara
Stawiarz
z Miłowic, Dorotka Dziewińska z SP w Biniowie, Julka Górka z Olbrachtowa, Iza Banasiak z Łukaw i Kinga Brusiło z Biblioteki Gminnej w Grabiku. W wypiekach prawdziwy popis dały siostry Weronika i Martyna Kubiak
z Grabika oraz Hania Ciesielska z Bieniowa.
Udział w kategorii „inne formy plastyki bożonarodzeniowej” przyniósł nagrody między
innymi Dorotce i Weronice Cegielskim oraz
Amelii Gołębiewicz z SP w Mirostowicach
Dolnych, autorce uroczych aniołków – Joasi
Ciesielskiej z Bieniowa, czy Martynce Cymbalik z sekcji plastycznej w Marszowie, która
wykonała przesympatyczne bałwanki.
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Autorami najpiękniejszych szopek byli: uczniowie klasy II SP w Olbrachtowie, uczniowie klasy VI z ZS w Grabiku, Weronika Kubabska
i Kacper Olejniczak z SP w Sieniawie Żarskiej.

Kategoria dorosłych to już klasa mistrzowska. Pyszne
ciasta od pań z Łazu, Lubomyśla czy Sieniawy Żarskiej, przepięknie i niezwykle misternie zdobione
pierniczki wykonane przez panie: Agnieszkę Myślińską i Ewę Jereczyńską z Łazu, Urszulę Chomont z Bie-

niowa i Agnieszkę Stodolską z Włostowa kusiły wyglądem i zapachem każdego ze zwiedzających. W konkursie wystawiono również wspaniałe ozdoby choin-

kowe od których nie można było oderwać wzroku,
wykonane przez uczestniczki konkursu z wieloletnim
już stażem i niemałym dorobkiem: p. Barbarę Capar
(której dzieci – Karolina i Michał również otrzymały
nagrody w tym konkursie), p. Monikę Gazdę (której
godna następczyni – córka Sara jest również laureatką nagrody), p. Marię Karpińską (córka Katarzyna
również nagrodzona), p. Annę Jaskulską (której córki
Hania i Joasia również są laureatkami tegorocznej
edycji konkursu), p. Reginę Świerk, która oprócz
wspaniałych bombek przywiozła na konkurs wspaniale wypieczony wieniec makowy, wreszcie
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p. Wiesławę Sygulską, która oprócz misternie zdobionych bombek próbuje swoich sił także w wyrobach z
wikliny papierowej. Cieszy fakt, że wielu wykonawców, którzy w początkach gminnych konkursów
obrzędowych nieśmiało startowali, dziś reprezentuje tak niewiarygodnie wysoki poziom wykonawczy. Jeszcze bardziej cieszy, że tak wielu z nich swo-

je umiejętności przekazuje dzieciom. Panie z grupy
„Robótki” z Bieniowa wyczarowały na szydełku piękne i delikatne serwety świąteczne w różnych kształtach i z różnymi, oczywiście świątecznymi motywami.
Pani Agnieszka Myślińska z Łazu, mistrzyni
pierników, w kategorii „inne formy plastyki
bożonarodzeniowej” przygotowała wspaniały
piernikowy kościółek, w którym paliło się światło a do otwartych drzwi prowadziła odśnieżona droga. To wspaniałe, że pojawiają się takie
prace – przemyślane i dopracowane w każdym szczególe, które są świadectwem bardzo
poważnego i profesjonalnego podejścia do
konkursu. W kategorii dorosłych wzięła udział
w tym roku tylko jedna szopka – ale jaka! Pięknie,
ręcznie uszyte postacie wspaniale oddawały ciepło i
czar szopki betlejemskiej. Autorką szopki była p.
Jadwiga Molińska z Mirostowic Dolnych.
Przysłowiową
„wisienką na torcie”
tegorocznego konkursu były prace p. Emilii
Karpińskiej z Biedrzychowic Dolnych. Ta
niezwykle manualnie uzdolniona
dziewczyna wyczarowała prawdziwie bajkowy świat z aniołami, Mikołajem i elfami – świat z dziecięcej wyobraźni. Za swoją pracę
p. Emilia otrzymała nagrodę za
całość prezentacji.
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Taką samą nagrodę otrzymał p. Kamil Taczkowski z Łazu, który przygotował pyszne
dwukolorowe
ciasteczka
świąteczne
w dekoracyjnych pudełkach, pomysłową
lampę wykonaną z butelki oraz powidła
z czerwonej cebuli, które znakomicie będą
się komponować z świątecznymi mięsami.
Poziom tegorocznego konkursu był naprawdę bardzo wysoki i wiele prac zasługiwało na uwagę, nic więc dziwnego, że jury w składzie: Ewa Kusion – specjalista w Urzędzie
Gminy, rękodzielnik oraz Mariusz Pękala – etnograf,
nagrodziło nagrodami i wyróżnieniami aż 166 wykonawców indywidualnych i zbiorowych .Nagrody dla
instruktorów otrzymały w tym roku panie: Barbara
Góra z Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach oraz pani Emilia Klusek
z
Biblioteki
Gminnej w Złotniku, która od
wielu lat poświęca mnóstwo czasu i serca na pracę zarówno z dziećmi jak również
z dorosłymi, dbając o wierność polskim tradycjom obrzędowym.
Wszystkim uczestnikom konkursu pogratulował i podziękował Wójt
Gminy Żary p. Leszek Mrożek, który wręczył laureatom nagrody,
a wszystkim pozostałym upominki pocieszenia tak, żeby z olbrachtowskiej sali każdy wyszedł obdarowany .Pożegnani przez Wójta Leszka
Mrożka najlepszymi życzeniami świątecznymi i noworocznymi wykonawcy rozjechali się do domów zabierając ze sobą prace, a w opustoszałej sali pozostał tylko zapach świerkowych gałązek i świątecznych
pierników. Gratulujemy wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu i serdecznie zapraszamy na następny.
Ewa Kusion
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Wspaniale bawiły się dzieci, wcale nie gorzej
ich rodzice podczas zabawy mikołajkowej w
świetlicy w Mirostowicach Górnych. Słodki
poczęstunek, zabawy prowadzone przez wodzireja, wreszcie paczki od Mikołaja - to
wszystko sprawiło, że na imprezę przybyło
prawie 60 dzieci! Organizatorzy: Rada Sołecka, Biblioteka i Stowarzyszenie „Mirostowia”.
E. Kusion

SZKOŁY— PRZEDSZKOLA

Uroczystość wręczenia sztandaru szkole w Grabiku.

„Zwyciężyłem nie górę czy pogodę, lecz przede wszystkim siebie, swoją słabość i swój strach” – te słowa
Jerzego Kukuczki stały się mottem i ideą społeczności szkolnej w Grabiku. Właśnie Jerzy Kukuczka, słynny
polski himalaista i wspaniały człowiek został patronem
Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabiku.
Decyzję o nadaniu imienia, poprzedzoną wieloma konsultacjami z dziećmi i młodzieżą szkoły w Grabiku, podjęła
Rada Gminy Uchwałą Nr XXXI/240 z 3.10.2017 r. W dniu
4 października odbyła się uroczystość nadania szkole
sztandaru. W uroczystości uczestniczyło wielu znakomitych gości,
wśród nich
Wójt Gminy
Żary Leszek
Mrożek wraz z Skarbnikiem Gminy Barbarą Karpowicz oraz
Radnymi Gminy Żary, dyrektorzy szkół gminnych, rodzice
i przyjaciele grabikowskiej szkoły oraz dzieci i młodzież –
uczniowie szkoły w Grabiku. Jednak najważniejszym, honorowym gościem była w tym dniu żona patrona szkoły,
p. Cecylia Kukuczko. Uroczystość odbyła się zgodnie
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z protokołem, z pocztami sztandarowymi, odśpiewaniem hymnu
państwowego i oficjalnymi wystąpieniami. Sztandar z wizerunkiem patrona został przekazany
szkolnemu pocztowi sztandarowemu przez Radę Rodziców i poświęcony przez proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach do której należy
Grabik. Społeczność szkolna złożyła ślubowanie na wierność przyjętym zasadom. Odbyło się również spotkanie z panią Cecylią Kukuczko a uczniowie zaprezentowali część artystyczną, tematycznie związaną z patronem. Ksiądz proboszcz Krzysztof
Kwaśnik poświęcił również tablicę upamiętniającą to ważne dla szkoły wydarzenie. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem. Jak powiedziała dyrektor pani Danuta Semenków „ Posiadanie takiego patrona pozwoli tworzyć wizerunek szkoły i ukierunkuje pracę
wychowawczą”. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć społeczności szkolnej
aby swoją postawą każdego dnia potwierdzała wierność swojemu patronowi.
E. Kusion

Mikołaj także w tym roku odwiedził dzieci w szkołach na terenie gminy Żary… Mikołajki 2017

W dniu 6 grudnia wszystkie szkoły z terenu Gminy Żary odwiedził Wójt Gminy Żary p. Leszek Mrożek, który przywiózł ze sobą specjalnego gościa - Świętego Mikołaja. Mikołaj wraz z pomocnikami wręczał
paczki dla wszystkich dzieci, które uczęszczają do szkół gminnych. Nieobecni nie mieli powodów do
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zmartwień - na nich paczki czekały do odbioru w szkole.
To dla dzieci niezapomniane przeżycie i
mnóstwo radości. Najmłodsi z przejęciem
czekali na Świętego Mikołaja, a młodzież

także chętnie ustawiała się w kolejce po
słodkości.

Ci bardziej śmiali dopytywali się Świętego Mikołaja czy za
rok znów ich odwiedzi- potwierdził-

sama

słyszałam,

mówił

„Do zobaczenia za rok!”
B. Gosławska

Projekt TIK w naszych szkołach

Gmina Żary realizuje projekt “Edukacja TIK w szkołach podstawowych gminy Żary”. Projekt jest realizowany
w pięciu szkołach, w których wyniki egzaminów szóstoklasistów były poniżej poziomu województwa. Udział w projekcie biorą: szkoła w Bieniowie, Grabiku, Mirostowicach
Dolnych, Sieniawie Żarskiej oraz w Złotniku.
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W ramach projektu uczniowie oraz nauczyciele odbędą szkolenia z zakresu stosowania w procesie
nauczania technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz

dodatkowo do szkół zostanie zakupiony sprzęt
(komputery, tablety, projektory, tablice interaktywne, pracownia fonetyczna do nauki języków obcych) na kwotę ponad 70 tysięcy złotych. Cały projekt to kwota ponad 300 tysięcy
złotych w pełni dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego.
B.Gosławska

OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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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BUDOWNICTWO I INWESTYCJE

DROGI:
• Zmodernizowano drogi gruntowe na terenie miejscowości Sieniawa Żarska poprzez wykonanie podbudowy z tłucznia i ułożenie nawierzchni asfaltowych na działkach :

nr 585 za kwotę – 97.628,79 zł ; nr 591 za kwotę –
65.106,67 zł ; nr 609 za kwotę – 41.592,11 zł

• Zmodernizowano drogi gruntowe na terenie miejscowości Drożków poprzez wykonanie podbudowy
z tłucznia i ułożenie nawierzchni asfaltowych na działkach :
nr 291/ 2 za kwotę – 56.074,13 zł; nr 305 za kwotę – 72.447,55 zł; nr 321 za kwotę – 46.130,23 zł; nr 306
za kwotę – 49.232,63 zł
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• Zmodernizowano drogi gruntowe na terenie miejscowości Stawnik poprzez wykonanie podbudowy z
tłucznia i ułożenie nawierzchni asfaltowych na działkach :
nr 173 za kwotę – 19.874,88 zł; nr 52/1 za kwotę – 89.100,36 zł

• Zmodernizowano drogi gruntowe na terenie miejscowości Łaz poprzez wykonanie podbudowy z tłucznia i ułożenie nawierzchni asfaltowych na działkach :
nr 283 i 317 za kwotę – 87.324,92 zł

• Zmodernizowano drogi gruntowe na terenie miejscowości Lubanice poprzez wykonanie podbudowy
z tłucznia i ułożenie nawierzchni asfaltowych na działkach :
nr 610,672 za kwotę – 67.399,99 zł; nr 611 za kwotę – 40.355,98 zł; nr 240/4 za kwotę – 44.492,97 zł
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• Zmodernizowano drogi gruntowe na terenie miejscowości Grabik poprzez wykonanie podbudowy z
tłucznia i ułożenie nawierzchni asfaltowych na działkach :
nr 5/3 i 4/30 za kwotę – 126.880,88 zł

• Zmodernizowano drogę gruntową na terenie miejscowości Olbrachtów poprzez wykonanie podbudowy z tłucznia gr 15 cm i ułożenie 4 cm nawierzchni asfaltowych na działkach nr 40/55 i 42/15 za kwotę –
38.589,59 zł oraz dokonano naprawy odcinka drogi nr 44 poprzez zerwanie nawierzchni usunięcie korzeni,
wykonanie nowej podbudowy wraz z nawierzchnią za kwotę 43.067,60 zł
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PONADTO WYKONANO
* Wykonano ogrodzenie boiska w Drożkowie za kwotę 20.632,50 zł

*Wykonano wiatę na stoły w Biedrzychowicach Dolnych za kwotę 18.800 zł

*Przeprowadzono remont szatni sportowej klubu „MIROSTOWICZANKA” z Mirostowic Dolnych za kwotę
131.000,- zł, w ramach którego odnowione zostały wszystkie pomieszczenia , na ścianach położono
panele ścienne, odnowiono powłoki malarskie z w pomieszczeniach świetlicy i korytarza wykonano
sufit podwieszany. Łazienka otrzymała nowe płytki ścienne i podłogowe oraz zamontowano nowe kabiny natryskowe. Wymieniono instalację elektryczną oraz usprawniono działanie istniejącej wentylacji. Budynek został ocieplony zyskując nową elewację a ponadto wymieniona została stolarka okienna
i drzwiowa.
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*Plac rekreacyjny w Bieniowie – realizując kolejny z etapów zagospodarowania tego terenu wykonano
miasteczko ruchu drogowego za kwotę 71.654,42 zł
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*Park w Olbrachtowie – w ramach zagospodarowania terenów zielonych wykonano ścieżki spacerowe za
kwotę 64.714,30 zł

WODOCIĄGI:
*Wybudowano wodociąg wraz z przyłączami w BIENIOWIE – za kwotę 181.391,40 zł
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OŚWIETLENIA DROGOWE
*Wybudowano oświetlenie drogowe w ciągu drogi powiatowej w m. Miłowice - za kwotę 64.260,00 zł –
obejmujące linię zasilającą i 9 szt. nowych lamp z oprawami ledowymi.

*Wybudowano oświetlenie drogowe w ciągu drogi powiatowej w m. Biedrzychowice - za kwotę
94.787,29 zł - obejmujące linię zasilającą i 14 szt. nowych lamp z oprawami ledowymi.

*Wybudowano oświetlenie drogowego w ciągu drogi powiatowej w m. Bogumiłów - kwota ok. 127.000 zł
- obejmujące linię zasilającą i 25 szt. nowych lamp z oprawami ledowymi.
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*Ponadto w miejscowościach Sieniawa Żarska, Marszów, Olbrachtów, Lubomyśl, Rusocice, Mirostowice
Dolne zamontowano 16 szt. hybrydowych lamp solarnych za kwotę 109.119,84 zł.

P. Dziok
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach od miesiąca października br. realizuje projekt „Aktywna
integracja kluczem do sukcesu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga Społeczna; Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Celem
projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
z terenu Gminy Żary.
W ramach projektu trwają zajęcia
grupowe z psychologiem, zakończono
już spotkania z terapeutą ds. przemocy. W miesiącu listopadzie i grudniu
odbywają się również spotkania w
ramach Szkoły rodzin, gdzie uczestnicy mają okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat prowadzenia gospodarstwa domowego, umiejętnego dyspo-

nowania budżetem oraz wychowywania dzieci.
W dniu 9 grudnia 2017r. odbył się piknik integracyjny, którego tematem
przewodnim była sytuacja osób nie-

pełnosprawnych, która została omówiona
przez zaproszonych prelegentów – osoby
niepełnosprawne. W związku z okresem
przedświątecznym podczas pikniku goście
mieli również okazję uczestniczyć w pokazie
florystycznym, którego tematem były stroiki
świąteczne. Dla najmłodszych zorganizowano zabawę mikołajkową z prawdziwym Mikołajem. Na uczestników pikniku czekał poczęstunek, a na dzieci słodkie niespodzianki.

M. Wojsław
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NOWE SAMOCHODY DLA JEDNOSTEK OSP
Z TERENU GMINY ŻARY
Gmina Żary zakupiła dla trzech jednostek OSP nowe średnie samochody ratowniczo-gaśnicze. Nowe auto trafiło do OSP Lubanice – IVECO o wartości 729 390,00 zł,
OSP Mirostowice Dolne- IVECO o wartości 763 830,000 zł oraz OSP Złotnik- MAN o wartości 694 950,00
zł. Na wszystkie samochody gmina pozyskała dofinansowanie.
Na samochód pożarniczy do OSP Lubanice wyposażony w nowoczesny sprzęt gmina pozyskała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze. Kwota dofinansowania wyniosła 364.695,00 zł
oraz od Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej w ramach KSRG w wysokości 238 000,00
zł . Wkład gminy to kwota 126 695,00 zł.

Na kolejny samochód pożarniczy do OSP Złotnik
gmina pozyskała dofinansowanie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Lubuskie 2020 pt.
„Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed
pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo
– gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy”, w
którym Gmina Żary jest partnerem. Jednostka
została doposażona w średni samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z wyposażeniem o wartości 694.950,00 zł, w tym wkład własny ze środków Gminy Żary to kwota 150 000,00 zł. Liderem projektu jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego.
Trzeci średni samochód ratowniczo – gaśniczy trafił
do jednostki OSP Mirostowice Dolne. Wartość nowego wozu strażackiego to 763 830,00 zł. Zadanie również zostało współfinansowane ze środków WFOŚiGW
w Zielonej Górze w wysokości 381 915,00 zł oraz od
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 295 000,00 zł. Wkład gminy to kwota
86 915,00 zł.
Nowe wozy strażackie stanowić będą wsparcie techniczne w zakresie ratownictwa ekologicznego i technicznego, w tym gaszenia pożarów czy usuwania skutków powodzi. Jednostki realizują podstawowe zadania w zakresie m.in. rozpoznania i oceny zagrożenia
dla ludzi, zwierząt, środowiska lub mienia, niesienia
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pomocy osobom uwięzionym lub zagrożonym, zabezpieczenia działań ratowniczych, ewakuacji z miejsca
zagrożenia a także współdziałania z innymi podmiotami. Zakup samochodów wraz z wyposażeniem znacząco poprawi istniejącą bazę techniczną Jednostek OSP oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego nie tylko na terenie Gminy Żary ale również powiatu żarskiego,
wspierając swoimi działaniami inne jednostki.
A. Kochanowska

Projekt edukacyjny
Wraz z początkiem roku szkolnego 2017/2018, w naszych gimnazjach kontynuujemy realizację projektu

edukacyjnego pt. „Poprawa jakości
kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”. Realizowane
są dodatkowe zajęcia z matematyki,
chemii, fizyki, i języka obcego a także
z zakresu przedsiębiorczości i wsparcia psychologicznego.
W dniach 14.11.2017 i 29.11.2017 uczniowie Gimnazjum w Bieniowie oraz w
Mirostowicach Dolnych odwiedzili Park Naukowo - Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz
Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze.
Uczestnicy projektu zobaczyli m. in. jak
powstają wiatry, prądy morskie i jak rozkładają się ładunki elektryczne w kuli
plazmowej. Na stanowiskach interaktywnych mogli wykonać różne doświadczenia z dziedziny fizyki, biologii, nauki o
człowieku i nauki o Ziemi.
Przed nami jeszcze jedna wycieczka uczniów z Gimnazjum w Zespole Szkół w
Grabiku.
D. Zaucha
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Święto Pszczelarza
W dniu 10 grudnia 2017 r. w Biedrzychowicach Dolnych odbyło się spotkanie z okazji święta Ambożegopatrona pszczelarzy. Spotkanie zorganizowało Rejonowe Koło Pszczelarzy z Żar pod patronatem Gminy
Żary. Spotkanie poprzedziła msza św. w kościele pw. Krzyża Świętego w Biedrzychowicach Dolnych

w intencji pszczelarzy oraz ich podopiecznych. Dalsza część uroczystości odbyła się w
świetlicy wiejskiej. Dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Bieniowie wystąpiły z programem
artystycznym
prezentującym ciężką pracę

pszczół. Przyznano również odznaczenia. Prezydent RP odznaczył m.in. złotym medalem Za Zasługi Dla PszczelarstwaWójta Gminy Żary Leszka Mrożka. Brązowy medal otrzymał
również Kazimierz Domaradzki radny Rady Gminy Żary. Rejonowe Koło Pszczelarzy otrzymało od Wójta
Gminy talon w wysokości 2000 zł na zakup drzewek miododajnych. Uroczystość ze względu na organizację święta w okresie przedświątecznym była również okazją do wspólnego dzielenia się opłatkiem.
Ugoszczeni słodkim poczęstunkiem ( także wspaniałym tortem przygotowanym przez jedną z pań) w bardzo miłej atmosferze uczestnicy spotkania spędzili niedzielne popołudnie.
A. Kochanowska
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WSPÓŁPRACA Z NIEMIECKIMI GMINAMI PARTNERSKIMI
Na zaproszenie burmistrza Gablenz Dietmara Noacka
delegacja z Gminy Żary uczestniczyła w dniu 3 października w obchodach Święta Zjednoczenia Niemiec.
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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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