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Z okazji zbliżających się

Świąt Wielkanocnych
najpiękniejsze życzenia spokoju,
wiosennej radości w sercach,
pogody ducha i wzajemnej serdeczności
przy świątecznym stole
wszystkim Mieszkańcom naszej gminy
składają

oraz

Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek
wraz z pracownikami
oraz Przewodniczący Rady Gminy
Marian Peszek z Radnymi
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WIADOMOŚCI Z RADY GMINY
Pierwsza inauguracyjna sesji VII kadencji Rady Gminy Żary odbyła się 1 grudnia 2014r.
Zgodnie z porządkiem obrad I sesji, ustalonym przez Komisarza Wyborczego Rada radni przed przystapieniem do sprawowania mandatu złożyli ślubowanie .
Rada dokonała wyboru Przewodniczącego Rady, którym został Marian Peszek oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady – wybrano: Zbigniewa Witkę i Leszka Kasprowa.
Ślubowanie złożył również nowo wybrany Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek.
Ponadto Rada ustaliła składy osobowe stałych Komisji Rady:
*Komisja Rewizyjna w składzie: Kazimierz Domaradzki, Krzysztof Jurkiewicz, Marcin Sałandziak;
*Komisja Polityki Gospodarczej i Budżetu w składzie: Katar zyna Bagińska, Genowefa J ur ec, Ir eneusz Myśków, Zbigniew Witka;
*Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa w składzie: J an Gajda, Leszek Kaspr ów, Kr zysztof Stefanowicz;
*Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia w składzie: Mikołaj Femlak, Mar ek Każmier czak, Zbigniew
Maziarz, Elżbieta Stec.
W dniu 15 grudnia 2014r. odbyła się II sesji Rady Gminy, na któr ej Rada dokonała wyboru pr zewodniczących stałych Komisji. I tak Przewodniczącym Komisji rewizyjnej został Kazimierz Domaradzki,
Przewodniczącym Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu został wybrany Ireneusz Myśków, Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa został Jan Gajda a na Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia wybrano Elżbietę Stec.
Ponadto Rada na II sesji dokonała zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014r. oraz Wieloletniej Pognozy
Finansowej Gminy Żary na lata 2014-2018.
Podczas tej samej sesji Rada Gminy powierzyła w drodze uchwały pełnienie obowiązków Skarbnika
Gminy Pani Barbarze Karpowicz.
W dniu 30 grudnia Rada Gminy obradowała na III sesji obecnej kadencji.
Na III sesji Rada dokonała zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014r. – dostosowując planowane dochody do faktycznego wykonania, zabezpieczając środki finansowe na składki ZUS, zapłatę za energie
elektryczną, konserwacje systemu alarmowego, zakup mebli do mieszkania chronionego, zapłatę wynagrodzeń opiekunów osób starszych i pochodne od wynagrodzeń.
-Rada uchwaliłą przedłużenie czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, utrzymując
tym samym cenę wody na poziomie roku 2014 tj: 3,72zł za 1m3.
-Rada uchwaliła wykonania przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego na działkach nr 319/15, 319/16,
319/33, 319/34 w obrębie Kadłubia przez Gminę Żary.
-Zmieniona została również uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,w rezultacie czego - od dnia 1 lutego 2015r.
mieszkańcy Gminy Żary są zobowiązani do uiszczania opłaty w wysokości 14 zł na osobę za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i 7 zł na osobę za odbiór odpadów komunalnych segregowanych.
-Na ostatniej sesji w 2014r. Rada uchwaliła roczny program współpracy Gminy Żary z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
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Uchwalony program jest podstawą do ogłoszenia przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację
zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe.
Rada uchwaliła także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żary na rok 2015r.
Pierwsze posiedzenie Rady w 2015r. odbyło się dnia 22 stycznia.
Na IV sesji Rada jednogłośnie uchwaliła budżet Gminy na 2015r.,oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żary na lata 2015-2018. Projekt budżetu Gminy zyskał pozytywna opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, pozytywnie zastał zaopiniowany również przez stałe Komisje Rady Gminy.
-Rada udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu na realizację projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, dziewcząt-uczennic pierwszych klas szkół
gimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez Powiat Żarski, będących mieszkankami Gminy Żary
oraz na dofinansowanie Powiatowej Spartakiady Sportów Obronnych.
-Radni wyrazili zgodę w formie uchwały na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości
stanowiących mienie komunalne Gminy Żary na rzecz dotychczasowych dzierżawców po umowach zawartych na okres do trzech lat.Uchwała ma zastosowanie do dziełek o powierzchni nie przekraczającej 3
ha, dzierżawionych od Gminy.
-Rada przyjęła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli zasadności skargi Wspólnoty Mieszkaniowej w Bieniowie oraz sprawozdanie z kontroli zasadności skargi Powiatowego Lekarza Weterynarii.
-Radni w drodze uchwały wyrazili wolę kontynuacji członkostwa Gminy Żary w Stowarzyszeniu LGD
Bory Dolnośląskie z siedzibą w Iłowej w okresie programowania 2014-2020.
W dniu 26 lutego br. Rada Gminy Żary spotkała się na sesji po raz piąty w tej kadencji.
Radni odwołali z funkcji Skarbnika Gminy Panią Agnieszkę Maj-Skobelską i powołali na to stanowisko
Barbarę Karpowicz.
-Ponadto radni określili kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach, udzielili pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego pn:” Przebudowa drogi powiatowej nr 1090F w m. Kadłubia,” przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności tych zwierząt na terenie Gminy Żary na rok 2015.
-Rada wyraziła wolę nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa w trybie komunalizacji nieruchomości w
Bieniowie, Lubanicach i Stawniku na realizację zadań własnych gminy.
-Rada określiła stawki oprocentowania rozłożonej na raty nie uiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa u zbytkowania wieczystego w prawo własności.
-Radni jednogłośnie zadecydowali o wyodrębnieniu w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz
sołecki. Podjęcie tej uchwały sprawia, że Wójt będzie zobowiązany corocznie wyodrębnić budżecie Gminy
środki stanowiące fundusz sołecki- do czasu podjęcia przez Radę uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na dany rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Podczas tej sesji Rada uchwaliła również Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żary na
lata 2015-2020, zatwierdziła harmonogram Zebrań Wiejskich wyborczych, ustaliła plan pracy Rady na
2015r. i zatwierdziła plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Żary na 2015r.
Inf.K.Micinowska
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PRZEDSTAWIAMY RADNYCH KADENCJI 2014-2018-Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

JAN GAJDA— Przewodniczący Komisji, radny z Olbrachtowa, sprawuje mandat radnego od 1984 r., ma 57 lat, rolnik , wykształcenie średnie rolnicze, żona Iwona i dwoje dorosłych dzieci. Od wielu lat sołtys wsi Olbrachtów

LESZEK KASPRÓW— członek komisji, 43 lata, wykształcenie wyższe, żołnierz zawodowy,
pracuje w Jednostce Wojskowej w Żaganiu. Od 1996 roku mieszka w Siodle, gdzie prowadzi gospodarstwo rolne, żonaty, dorosła córka. Pasjonuje się myślistwem, interesuje
się także numizmatyką i sportem.

KRZYSZTOF STEFANOWICZ– członek komisji, radny z Sieniawy Żarskiej, emerytowany
funkcjonariusz Straży Granicznej, żonaty, troje dzieci, z wykształcenia dyplomowany pracownik socjalny. Interesuje się numizmatyką i sportem. W Sieniawie pełni funkcję sołtysa.
Gdzie załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Żary
Urząd Gminy Żary, Al.. Jana Pawła II 6 jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00—15.00

WÓJT GMINY—Leszek Mrożek - tel. (68) 470 73 18
SEKRETARZ GMINY—Radosław Pogorzelec—(68) 470 73 12
SKARBNIK GMINY—Barbara Karpowicz—(68) 470 73 26
Referat Spraw Społeczno- Organizacyjnych (RO)
Kierownik Referatu – Radosław Pogorzelec , tel. (68) 470 73 12
Jolanta Janiszewska

sekretariat urzędu

pok. 105

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

Danuta Sławińska

kadry i szkolenia

pok. 203

tel. (68) 470 73 29

Krystyna Micinowska

obsługa rady gminy

pok. 205

tel. (68) 470 73 17

Joanna Ochocińska

dowody osobiste, ewidencja ludności

pok. 204

tel. (68) 470 73 24

Bożena Gąsiorowska

obrona cywilna,zarządzanie kryzy- pok. 204
sowe

tel. (68) 470 73 30

Anna Kochanowska

fundusze strukturalne, strona internetowa Gminy Żary

pok. 202

tel.(68) 470 73 28

Ewa Kusion

obsługa urzędu, gazeta gminna

pok. 201

tel. (68) 470 73 35

Katarzyna Jaszczur

kultura, sport, turystyka

pok. 201

tel. (68) 470 73 32
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Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska ( RŚ)

Kierownik Referatu – Edyta Ciecierska, gospodarka gruntami i mieniem komunalnym,
pok. 209, tel. (68) 470 73 28
Jan Fiałka

wodociągi i melioracje

Pok. 213

Tel. (68) 470 73 09

Barbara Klisowska

ochrona środowiska

pok. 213

tel. (68) 470 73 15

Paulina Reczuch

rolnictwo, handel, usługi

pok. 210

tel. (68) 470 73 22

Monika Bazak

gospodarka mieszkaniowa

pok. 210

tel. (68) 470 73 08

Piotr Dziok

drogi i oświetlenie

pok. 208

tel. (68) 470 73 10

Tadeusz Polak

OSP, cmentarze, ochrona zwierząt pok. 208
bezdomnych

tel. (68) 470 73 10

Agnieszka Nogas

gospodarka przestrzenna

pok. 208

tel. (68) 470 73 14

Paulina Kowalska

odpady komunalne

pok. 207

tel. (68) 470 73 04

Wojciech Wojtiuk

budownictwo i inwestycje

pok. 207

tel. (68) 470 73 04

Referat Finansowy (FIN)
Kierownik Referatu – Katarzyna Kalkowska – sprawozdawczość, podatek VAT,
pok. 104, tel. (68) 470 73 36
Stanisława Myśków

ewidencja dochodów, wystawianie faktur

pok. 104

tel. (68) 470 73 07

Anna Trojanowska

ewidencja wydatków, ewidencja
majątku gminnego

pok. 104

tel. (68) 470 73 07

pok. 104

tel. (68) 470 73 34

pok. 212

tel. (68) 470 73 16

pok. 103

el. (68) 470 73 31

pok. 103

tel. (68) 470 73 31

pok. 101

tel. (68) 470 73 13

pok. 101

tel. (68) 470 73 11

pok. 203

tel. (68) 470 73 25

Aurelia Haznar
Barbara Sazon
Urszula Libertowska

Marzena Stromidło
Katarzyna Nowicka
Agnieszka Paluch-Dybek
Eugenia Jeremicz

obsługa kasy
Płace
ewidencja: czynsze, woda, podatki
ewidencja opłat za odpady
wymiar podatku
wymiar podatku
egzekucja należności

*Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchość nam przez całe lato włada.

*Lepszy by jeden mądry w piątek niżeli błaznów w Wielką Niedzielę dziesiątek.
*Kto dzień i noc gości, to w Wielką Niedzielę pości.
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TERMINY WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH na terenie GMINY ŻARY
Nazwa Sołectwa

Data Zebrania

Termin Zebrania

Przew.
Zebrania

1.

BIEDRZYCHOWICE
DOLNE

Świetlica wiejska

28.03.2015r.

16:30/17:00-drugi termin

Wójt Gminy

2.

BIENIÓW

Świetlica wiejska

17.04.2015r.

18:00/18:30-drugi termin

Wójt Gminy

3.

BOGUMIŁÓWJANIKÓW

Świetlica wiejska

17.03.2015r.

18:00/18:30-drugi termin

Wójt Gminy

4.

DROZDÓWRUSOCICE

Świetlica wiejska

23.03.2015r.

18:00/18:30- drugi termin

Wójt Gminy

5.

DROŻKÓW

Świetlica wiejska

27.03.2015r.

18:00/18:30-drugi termin

Wójt Gminy

6.

GRABIK

Sala gimnast.

30.03.2015r.

18:00/18:30-drugi termin

Wójt Gminy

7.

KADŁUBIA

Świetlica wiejska

07.04.2015r.

18:00/18:30-drugi termin

Wójt Gminy

8.

LUBOMYŚL

Świetlica wiejska

21.03.2015r.

16:30/17:00-drugi termin

Wójt Gminy

9.

LUBANICE

Świetlica wiejska

31.03.2015r.

18:00/18:30-drugi termin

Wójt Gminy

10.

ŁAZ

Świetlica wiejska

25.03.2015r.

18:00/18:30-drugi termin

Wójt Gminy

11.

ŁUKAWY

Świetlica wiejska

01.04.2015r.

18:00/18:30-drugi termin

Wójt Gminy

12.

MARSZÓW

Świetlica wiejska

10.04.2015r.

18:00/18:30-drugi termin

Wójt Gminy

13.

MIŁOWICE

Świetlica wiejska

20.04.2015r.

18:00/18:30-drugi termin

Wójt Gminy

14.

MIROSTOWICE
DOLNE

Świetlica wiejska

20.03.2015r.

18:00/18:30-drugi termin

Wójt Gminy

15.

MIROSTOWICE
GÓRNE

Świetlica wiejska

11.04.2015r.

17:00/17:30-drugi termin

Wójt Gminy

16.

OLBRACHTÓW

Świetlica wiejska

26.03.2015r.

18:00/18:30-drugi termin

Wójt Gminy

17.

OLSZYNIEC

Świetlica wiejska

08.04.2015r.

18:00/18:30-drugi termin

Wójt Gminy

18.

SIENIAWA ŻARSKA

Świetlica wiejska

24.03.2015r.

18:00/18:30-drugi termin

Wójt Gminy

19.

SIODŁO

Świetlica wiejska

15.04.2015r.

18:00/18:30-drugi termin

Wójt Gminy

20.

STAWNIK

Świetlica wiejska

13.04.2015r.

18:00/18:30-drugi termin

Wójt Gminy

21.

SUROWA

Świetlica wiejska

14.04.2015r.

18:00/18:30-drugi termin

Wójt Gminy

22.

WŁOSTÓWDĄBROWIEC

Świetlica wiejska

16.04.2015r.

18:00/18:30-drugi termin

Wójt Gminy

23.

ROŚCICE

Świetlica wiejska

23.03.2015r.

16:30/17:00-drugi termin

Wójt Gminy

24.

ZŁOTNIK

Świetlica wiejska

09.04.2015r.

18:00/18:30-drugi termin

Wójt Gminy
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KALEJDOSKOP KULTURALNY czyli ważne wydarzenia kulturalne w I kwartale 2015r.
Kolejny sukces „KUBUSIA PUCHATKA” z SP w Olbrachtowie
miał miejsce w dniu 30 01.2015 r., podczas Przeglądu Wojewódzkiego 25 Spotkań Grup Kolędniczych i Jasełkowych w
Sulęcinie, gdzie grupa z Olbrachtowa otrzymała WYRÓZNIENIE. Jest to największe osiągnięcie tej grupy w zakresie inscenizacji o tematyce bożonarodzeniowej.

V GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
W LUBANICACH
odbył się w dniu 08 stycznia 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Lubanicach Do jury przeglądu powołano: p. Krystynę Gowik, p.Ewę Kusion, p. Urszulę Chomont, p. Marię Machlewską-Gonia.W I kat.
wiekowej /kl.I-III/ nagrodzono: Darię Bryjak, Annę Nowak i Matyldę Partykę/I m-ce/,Jakuba Mikołajczyka/II/,Kingę Forian,Dawida
Jakubowskiego. W kat.II /IV-VI/ nagrodzono: Annę Wardak /I –mce/, oraz zespół „Oremus” i Aneta Marcinkowska - równorzędne
II miejsce. W kategorii III zaprezentowały się dwie grupy gimnazjalistów. Obydwie zostały nagrodzone: I miejsce zdobył zespół
„Siódemka” z ZS w Bieniowie, II m-ce przypadło zespołowi ”Lejdis”
z ZS w Grabiku. Cieszy fakt, że ten Przegląd z każdą kolejną edycją
podnosi swój poziom. Organizatorem jest SP w Lubanicach przy
wsparciu Wójta Gminy Żary oraz piekarni p. Ślawskich.

Daria Bryjak ze Zotnika

UŚMIECHNIJ SIĘ—ŚMIECH PRZEDŁUŻA ŻYCIE
Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano
nałożone tu przez gajowego. W pewnej chwili jeden z
jeleni mówi:
- Chciałbym, żeby już była wiosna.
- Tak ci mróz doskwiera?
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie!
Do gabinetu dyrektora wbiega sekretarka i mówi
- Panie dyrektorze! Wiosna przyszła!!
Dyrektor na to:
-To niech wejdzie!!!!

Na lekcji biologii pani pyta Kazia:
-Co to jest?
-Szkielet.
-Czego?
-Zwierzęcia.
-Ale jakiego?
-Nieżywego!
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Nasi recytatorzy w Lubuskim Konkursie Recytatorskim
W dniach 4 i 5 marca w świetlicy wiejskiej w
Mirostowicach Dolnych wyłonieni zostali w
drodze eliminacji najlepsi recytatorzy w naszej
gminie. Wśród wykonawców z trzech kategorii
wiekowych zdecydowanie najciekawiej zaprezentowali się recytatorzy z przedziału wiekowego kl. IV do VI. Eliminacje gminne są etapem do eliminacji powiatowych, stąd też Jury
konkursowe w składzie : W. Dybalski, E. Kusion, M. Pękala po wysłuchaniu 82 prezentacji
w trzech kategoriach wiekowych wyłoniło 10
laureatów / którzy reprezentowali naszą gminę na dalszym etapie LKR/ a 6 recytatorów
otrzymało wyróżnienia. W kat. I – kl. I-III laureatami zostali: Amelia Brzezek, Tomasz Kosiński, Amelia Sendrowicz i Piotr Capar. Wy-

Kategoria I

różnieni w tej kategorii to Wiktoria Janiszewska, Aleksandra Penksa i Natalia Czarnota. W kategorii II- kl. IV – VI laureatami
zostali: Jakub Kosiński, Aleksandra Lechocka, Roksana Marczuk i Dominika Majcher a
wyróżniono Natana Ciaputę, Huberta Trybusa i Wiktorię Kuchenbecker. Najskromniej w tym konkursie zaprezentowała się
kategoria III – młodzież gimnazjalna, w której z 7 uczestników udało się wyłonić dwuosobową reprezentację gminy do dalszego
etapu konkursu. Laureatkami zostały Julia
Ślecka i Karolina Zaród. Wyróżnień w tej
kategorii nie przyznano.
Eliminacje powiatowe LKR odbyły się w ŻarKategoria II
skim Domu Kultury w dniu 12.03.2015r. Jury
konkursowe tych eliminacji wyłoniło silną
ekipę , która reprezentować będzie powiat żarski podczas eliminacji wojewódzkich. Z przyjemnością informujemy, że w tej grupie znaleźli się też recytatorzy z naszej gminy. W kategorii I do
eliminacji wojewódzkich zakwalifikowali
się :Amelia Brzezek ze Szkoły Podstawowej
w Sieniawie Żarskiej i Tomasz Kosiński z Zespołu Szkół w Grabiku. Wyróżnienie w tej
kategorii otrzymał Piotr Capar z Biblioteki w
Łazie. W kategorii II do eliminacji wojewódzkich zakwalifikował się Jakub Kosiński
z Zespołu Szkół w Grabiku. Serdecznie Gratulujemy i życzymy sukcesów!
E.Kusion

Kategoria III
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SZKOŁY—PRZEDSZKOLA

W marcu rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola w Grabiku i punktów przedszkolnych w
Bieniowie, Mirostowicach, Lubanicach, Olbrachtowie , Sieniawie Żarskiej i Złotniku. Pierwszeństwo w
przyjęciu do przedszkola i punktów przedszkolnych mają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Żary. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji i przyjęciu wszystkich kandydatów z terenu Gminy pozostaną wolne
miejsca mogą być przyjęci kandydaci spoza Gminy Żary.
Rekrutacja przebiega dwuetapowo. Na pierwszym etapie postępowania bierze się pod uwagę następujące kryteria:


Wielodzietność rodziny dziecka ( oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);



Niepełnosprawność dziecka;



Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;



Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;



Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;



Samotne wychowywanie dziecka przez rodzica;



Przebywanie dziecka w rodzinie zastępczej

Każde kryterium otrzymuje po 1 punkcie.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub
po zakończeniu pierwszego etapu nadal są wolne miejsca przystępuje się do drugiego etapu rekrutacji
biorąc pod uwagę następujące kryteria:


Oboje rodzice pracują ( umowa o pracę, samo zatrudnienie, umowa cywilnoprawna) – 4 pkt.



Jedno z rodziców pracuje ( umowa o pracę, samo zatrudnienie, umowa cywilna) - 2 pkt.



Dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata – 5 pkt.



Rodzice zatrudnieni są na terenie Gminy Żary – 1 pkt.



Rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki oświatowej , do której składany jest wniosek –
1pkt.

Wzorem roku ubiegłego do potwierdzenia kryteriów niezbędne są stosowne dokumenty. Informacje o rodzaju dokumentu i szczegółach rekrutacji otrzymają Państwo w przedszkolu i szkołach, do których będą
składane wnioski o przyjęcie.
REKRUTACJA 2015 – TERMINY


2 marca – 10 marca – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego



11 marca – 25 marca – składanie wniosków o przyjecie z załącznikami,



15 kwietnia - sprawdzić wyniki kwalifikacji



16 kwietnia – 23 kwietnia potwierdzić wolę zapisu dziecka

W roku ubiegłym w ramach projektu „Magiczne przedszkola” pozyskaliśmy ze środków unijnych
673 070,50 zł , które zostały wykorzystane na dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie przedszkola,
punktów i oddziałów przedszkolnych oraz budowę placów zabaw.
Inf. Urszula Chomont
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WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

W październiku 2014 r. Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie po raz pierwszy przystąpiła do Ogólnopolskiej
Akcji Wszystkie Kolory Świata. Jest to globalny projekt
UNICEF-u, w którym zadaniem uczniów jest przygotowanie charytatywnych laleczek. Laleczki te stały się symbolem pomocy, jakiej dzieci udzieliły swoim rówieśnikom z
biednych krajów. W szkole uszyto 11 laleczek. W dniu
03.02.2015 r. podczas zebrania z rodzicami uczniowie kl.III
sprzedawali kolorowe lalki. Po zakończonej akcji zebrane
pieniądze w kwocie 130 zł. zostaną przesłane na konto
UNICEF, otwarte dla celów zbiórki prowadzonej na rzecz
dzieci w Sudanie Południowym.
Inf. koordynator akcji - Renata Żurawka

Magiczne przedszkola
Gmina Żary w 2014 roku zrealizowała projekt pn. Magiczne przedszkola w ramach programu Operacyjny
Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina na
ten cel otrzymała ok. 600 tys. złotych.
Celem projektu było podniesienie jakości pracy
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poprzez ich doposażenia w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.
W ramach projektu doposażono 7 oddziałów
przedszkolnych na terenie gminy tj. w Bieniowie,
Grabiku, Lubanicach, Mirostowicach Dolnych (2
OP), Olbrachtowie i Złotniku. Zakupiono meble i wyposażenie, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły
plastyczne, sprzęt audiowizualny i komputerowy, dostosowano toalety do potrzeb dzieci. W ramach projektu powstały 4 nowe place zabaw, dwa zostały rozbudowane. Dzięki realizacji projektu zostały zlikwidowano bariery dla najmłodszych dzieci oraz stworzono im przyjazną atmosferę.

Inf. A. Kochnowska

Zespół Ekonomiczno– Administracyjny Szkół - gdzie załatwić sprawę.
Kierownik—Urszula Chomont , pok. 302 , tel. (68) 363 00 40
Arkadiusz Kasica

- główny księgowy

- pok.302

tel. (68) 363 00 33

Aneta Nowak

- księgowa

- pok. 302

tel. (68) 470 73 02

Dorota Mrożek

- sprawy administracyjno-

- pok. 303

tel. (68) 374 35 38

- pok. 303

tel. (68) 374 35 38

organizacyjne, stypendia
Małgorzata Owczarek– kadry i płace
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ROLNICTWO—OCHRONA ŚRODOWISKA

Ważne informacje związane z usuwaniem drzew.
 Jak co roku w sezonie zimowym mieszkańcy gminy Żary masowo składają wnioski o usunięcie
drzew i krzewów. Przypomina się, że za usuwanie zdrowych drzew ponoszone powinny być opłaty.
Jeżeli przyczyny wskazane przez wnioskodawcę potwierdzą się podczas przeprowadzonego postępowania, o ile dopuszczają to przepisy prawa, stosuje się zwolnienia z tych opłat. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie łącznie z przeprowadzeniem oględzin drzew.
* Styczniowe wichury wyrządziły wiele szkód w środowisku przyrodniczym naszej gminy, w związku z
czym pracownicy tutejszego urzędu podjęli wiele
czynności związanych z ich lokalizacją i naprawą.
Zwraca się szczególną uwagę, na fakt, iż zgodnie ze
stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. na wywroty, które pozostały po wichurach, również wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Oczywistym jest, że w sprawach niecierpiących zwłoki w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia ludzkiego, należy podejmować natychmiastowe czynności. Wówczas właściwym jest zawiadomienie Straży Pożarnej.
* Okres zimowy to również sezon grzewczy, a co za tym idzie coraz częściej dochodzi do kradzieży
drzew. Zdarzają się kradzieże drzew rosnących na gruntach należących do Gminy Żary. O każdym takim przypadku zawiadamia się Komendę Powiatową Policji w Żarach. Ostatnie takie zdarzenie miało
miejsce w lutym bieżącego roku, kiedy to ukradziono drzewo z Parku w miejscowości Włostów.
* Przestrzega się również przed usuwaniem drzew bez zezwolenia, ponieważ grożą za to bardzo wysokie kary pieniężne sięgające od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Wójt Gminy jest uprawniony do nałożenia takich kar na właściciela gruntów, z których usunięto drzewa. W przypadku kradzieży należy ten fakt niezwłocznie zgłosić na Policję, w przeciwnym razie ukarany zostanie właściciel.
* Z dniem 1 marca rozpoczyna się tzw. okres lęgowy, który potrwa do 15 października. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa nie ma w tym czasie zakazu usuwania drzew i krzewów.
Zakazy dotyczą przede wszystkim usuwania gniazd ptaków
i siedlisk zwierząt. Jeżeli usunięcie drzew mogłoby się przyczynić
do takich zniszczeń, wówczas należy wstrzymać się z wycinką do
końca tego okresu.
* Celem ochrony przyrody jest m.in. ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach
oraz zadrzewień. Wójt Gminy Żary stojąc na straży zrównoważonego użytkowaniu zasobów przyrodniczych zwraca szczególna uwagę na zachowanie zadrzewień oznaczonych jako użytki Lz –przez co
należy rozumieć zadrzewienia śródpolne tworzące niezwykle istotny element przyrodniczy. Zezwolenia na usuwanie drzew rosnących na takich gruntach wydawane są tyko w szczególnie uzasadnionych
przypadkach dotyczących zagrożenie bezpieczeństwa bądź zapewnienia prawidłowego rozrostu pozostałym drzewom. Nie zezwala się na usuwanie drzew z użytków Lz w związku z doprowadzeniem
gruntu do użytkowania rolnego.
Inf. Barbara Klisowska
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Gospodarka odpadami.

Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska informuje, że zmianą ustawy z dnia 28.11.2014 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.2015.87 ) zniesiono obowiązek składania nowych deklaracji
w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali zbiórkę odpadów zmieszanych ( niesegregowanych)
otrzymają z urzędu Gminy Żary zawiadomienie o aktualnej wysokości opłaty, wyliczonej na podstawie posiadanych przez urząd deklaracji i nowych stawek opłat.
Przypominamy, że w przypadku jakichkolwiek zmian, niezależnych od urzędu, tj. zmiany ilości osób czy
miejsca odbioru odpadów, nadal obowiązuje konieczność składania nowej deklaracji w terminie 14 dni od
zaistnienia zmiany.
Terminy dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian czyli do 15
każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Nowe stawki obowiązują od 1 lutego 2015 r. i wynoszą:
7 zł od osoby miesięcznie—za odpady segregowane
14 zł od osoby miesięcznie —za odpady niesegregowane
Segregujesz— nie marnujesz!
Często zastanawiamy się po co segregować odpady i jakie korzyści z tego czerpiemy? Segregowanie odpadów jest niezwykle korzystne dla człowieka i środowiska naturalnego. Przede wszystkim opłaca się nam ze
względów zdrowotnych, środowiskowych i ekonomicznych. Stosując recycling zmniejszamy ilość śmieci na
wysypiskach, a także koszty związane z utrzymaniem wysypisk oraz spalarni. Ponowne wykorzystanie materiałów pozwala nam obniżyć eksploatację surowców naturalnych, lasów czy wody. Mniejsza ilość odpadów to także mniejsze zużycie energii oraz niższa emisja szkodliwych gazów cieplarnianych np. podczas
transportu śmieci. Warto pamiętać, że niebezpieczne odpady zatruwają przyrodę, co wpływa negatywnie
np. na nasze zdrowie. IM WIĘCEJ WYSEGREGUJEMY TYM MNIEJ ZAPŁACIMY!
Inf. P.Kowalska
BUDOWNICTWO I INWESTYCJE—GOSPODARKA WODNA
W dniu 06-02-2015r. między Gminą Żary reprezentowaną przez Wójta Gminy Leszka Mrożka a
Zakładem Instalacyjnym i Usług Ogólnobudowlanych „Matuszczak” sp. z o.o. reprezentowanym
przez Prezesa Zarządu Kamilę MatuszczakObrębską została podpisana umowa na realizację
zadania pod nazwą „ Budowa sieci wodociągowej
w m. Olszyniec”.
Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych
„Matuszczak” sp. z o.o. został wyłoniony do budowy wodociągu w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Żary.
Wartość w/w inwestycji wynosi 1.023.720,27zł.
W dniu 11-02-2015r. został protokólarnie przekazany plac budowy przez Gminę Żary dla Wykonawcy wodociągu.

Inf. W. Wojtiuk
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Wodociąg Kadłubia
Trwa procedura zmierzająca do uzyskania przez
Gminę Żary pozwolenia na budowę odcinka sieci
wodociągowej Żary – Kadłubia.
Odcinek wodociągu zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej przy ul. Wiśniowej w Żarach
i poprowadzony do działek inwestycyjnych leżących
w obrębie wsi Kadłubia.
Zadanie obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rury PE-HD Ø 225x13,4mm SDR17 PN10
o łącznej długości 603,3mb. Na końcu wodociągu
zostanie wykonana studnia wodomierzowa z kręgów betonowych o średnicy 2 metrów.
Wodociąg zostanie przeprowadzony pod obwodnicą Żar, przez działki w miejskiej strefie inwestycyjnej i pod drogą krajową nr 27.
Wybudowany wodociąg zasili w wodę rozbudowywany obecnie zakład firmy M.K. sp. z o. o. na terenie
gminy Żary.
PIES „BETI”
Inf. W. Wojtiuk

Przygarnij psa.

Bezdomność psów to temat nie nowy i może mało popularny , za to ważny. Porzucone przez właścicieli, bo np. przestały już być atrakcyjną zabawką dla dziecka, podobnie jak ludzie, chorują
na samotność. W schronisku w Piotrowie jest ich
wiele. Czekają na kogoś, kto da im dom, za co odwdzięczą się wiernością i miłością dalece większą
niż nasza, ludzka – bo bezwarunkową.
Jeśli potrzebujesz niezawodnego przyjaciela , odwiedź schronisko w Piotrowie. Psy w różnym wieku, różnych ras i wielkości, czyste, odrobaczone i
zaszczepione czekają na nowych właścicieli . Adoptując nie ponosisz żadnych kosztów a możesz
sprawić, że jakiemuś pieskowi poweseleją oczy i
już nie będzie się kulił samotnie w kącie.

PIES „BETI”

PIES „CZAKI”

Telefony kontaktowe w sprawie adopcji:

Schronisko dla zwierząt Piotrów 604 209 667

Urząd Gminy Żary 68 470 73 10; 68 470 73 28
Inf. T.Polak

PIES „MOPSIK”
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Informacja w sprawie działania

Punktu Konsultacyjno- Informatycznego w 2015 utworzonym przy Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Żarach
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach informuje, że od 01.02.2015 w
Ośrodku zostają wznowione dyżury specjalistów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień. Dyżury specjalistów tj.
terapeuta ds. uzależnień, psycholog , prawnik, odbywają się 2 razy w m-cu, (1 raz w m-cu w godzinach pracy Ośrodka i 1 raz w m-cu w godzinach popołudniowych)- terapeuta i psycholog, Prawnik 2
razy w miesiącu w godzinach popołudniowych. Szczegółowy harmonogram dyżurów do 30 kwietnia
2015 stanowi załącznik do pisma. Spotkania ze specjalistami będą odbywały się w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Żarach (Budynek Urzędu Gminy) , III piętro, pok. 306 . Z porad specjalistów będą
mogli skorzystać mieszkańcy gminy Żary, z rodzin w których występują problemy rodzinne ,wychowawcze , uzależnienie od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych. Bliższych informacji na temat dyżurów specjalistów mogą Państwo uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście lub
pod numerem telefonu 68-4707320 lub 4707319 . Ze względu na ograniczony czas dyżurów ,osoby chętne na spotkania ze specjalistami proszone są o wcześniejszy kontakt na wskazane powyżej numery telefonów, celem umówienia na wizytę.Jednocześnie informuję, że od 01.01.2015 2 razy w m-cu odbywają
się spotkania grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Terminy spotkań grupy wsparcia dostępne w Ośrodku Pomocy tel.4707319.
Zapraszamy.

Harmonogram pracy specjalistów na rok 2015 w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym
przy

G O P S w Żarach Al. Jana Pawła II 6 Żary. III p. pok. 306.

Miesiąc
Marzec
2015
Kwiecień

Dyżury Terapeuty

Dyżury Psychologa

Dyżury prawnika

II– IV czwartek m-ca

II-IV środa m-ca

II-IV piątek

26.03. godz.15-17

25.03. godz.16-18

27.03. godz.16-18

09.04.godz. 13-15

08.04 godz.14-16

10.04. godz. 16-18

23.04.godz. 15-17

22.04. godz.16-18

24.04. godz.16-18

2015

Naszej gminie przybywa mieszkańców
W pierwszych dwóch miesiącach nowego, 2015 roku liczebność mieszkańców
naszej gminy powiększyła się o 26 nowonarodzonych dzieci.
W styczniu urodziło się ich aż 17 w tym 5 chłopców i aż 12 dziewczynek.
W lutym na świat przyszło 6 dzieci w tym 2 chłopców i 4 dziewczynki.

Jeśli wierzyć porzekadłu, że gdy rodzi się więcej dziewczynek—jest to zapowiedzią pokoju na świecie—możemy spać spokojnie.
e.m.k.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej— gdzie załatwić sprawę

KIEROWNIK—Maria Nowak , pok. 306, tel. (68) 470 73 20
Janina Nocoń

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

Małgorzata Krauze

- świadczenia rodzinne, fundusz aliment.,

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

dodatki mieszkaniowe
Ewa Adamek

-

pracownik socjalny

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

Arleta Wąsowicz-

-

pracownik socjalny

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

Ewelina Antczak

-

pracownik socjalny

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

Karolina Nowak

-

pracownik socjalny

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

Marta Mruk-Dmitruczak - pracownik socjalny

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

Ewa Orzech

-

pracownik socjalny

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

Monika Wojsław

-

świadczenia pomocy społecznej

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

Małgorzata Matus

-

główna księgowa

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

Monika Sobczak

-

kasa, dłużnicy alimentacyjni, dodatki

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

mieszkaniowe

Mamy siłownie zewnętrzne
Gmina Żary zrealizowała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 cykl projektów pn. Budowa siłowni zewnętrznych jako miejsca sportu i rekreacji w Gminie Żary. Dzięki realizacji projektów w pięciu miejscowościach na terenie
gminy powstały otwarte siłownie zewnętrzne dla
mieszkańców w szczególności dla dzieci, młodzieży i
seniorów. Siłownie zlokalizowane są w Bieniowie,

Grabiku, Sieniawie Żarskiej, Mirostowicach Dolnych
oraz Złotniku i mieszczą się w pobliżu placów zabaw,
boisk, terenów rekreacyjnych oraz szkoły. W ramach
jednego zestawu siłowni wchodzi 5 urządzeń tj.: biegacz, orbiterek, wahadło/twister, wioślarz, ławka/ prostownik pleców.
Celem projektu było stworzenie mieszkańcom Gminy Żary bazy rekreacyjno- wypoczynkowej do aktywnego spędzania czasu wolnego. Wartość zrealizowanych projektów wynosi: 77 250 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 44 670,65 zł
Inf.A.Kochanowska
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Nowe DOWODY OSOBISTE

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego. Z dokumentów zniknie adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku
nie trzeba będzie wymieniać dowodu. Nie będzie
także informacji o kolorze oczu i wzroście ani
skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z
wszelkich danych, które nie są niezbędne albo
polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub
urzędnika.
Dowód będzie można wyrobić w najbliższym
urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie
właściwym dla naszego miejsca zameldowania.
Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym
urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy
na nowym, bardziej przejrzystym wniosku. Prace
nad wnioskiem poprzedziliśmy badaniem, z którego wynika, że obywatele w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błędów.
Wymiana dowodu nie jest konieczna, dopóki nasz obecny dokument jest ważny.
Zgodnie z ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, wymiany dowodu osobistego należy dokonać tylko w przypadku gdy:
•upłynął termin ważności dowodu osobistego;
• zmianie uległy dane zawarte w dowodzie osobistym;
• nastąpiła zmiana wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy
zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację
jego posiadacza;
• nastąpiła utrata lub uszkodzenie dowodu utrudniające lub uniemożliwiające identyfikację jego posiadacza:
• znaleziony dowód został przekazany do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej
Polskiej przez osobę trzecią.

Czy musisz wymienić stary dowód?
Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie
będzie konieczności wymiany dokumentów.

Czy będziesz musiał zapłacić za wyrobienie dowodu?
Nie! Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.
Inf. J. Ochocińska
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Nowa gmina partnerska—Neuhausen/Spree

W dniu 17 marca br. z inicjatywny gminy Żary doszło do spotkania przedstawicieli Gminy
Żary z Gminą Neuhausen/Spree w Niemczech. Było to pierwsze spotkanie mające na
celu nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy gminami.
Na zaproszenie burmistrza Dietera Perko
udział w spotkaniu wzięli: Leszek MrożekWójt Gminy Żary, Radosław Pogorzelec- Sekretarz gminy, Anna Kochanowska- pracownik urzędu, Tomasz Żółkiewicz i Krzysztof
Piaseczny- Fundacja Natura Polska, Henryk Sienkiewicz- OSP Sieniawa Żarska, Jarosław Ryś- tłumacz.
Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli: Dieter Perko- Burmistrz Neuhausen/ Spree, Z-ca przewodniczącego Rady Gminy, Zastępca Wójta, Przewodnicząca Rady Seniorów, Członkini Rady Seniorów i pracownik ds. promocji urzędu.

Spotkanie było okazją do wspólnego poznania
się oraz do prezentacji obydwu gmin.
Gmina Neuhausen/Spree położona jest na południu Brandenburgii, w środku Łużyc Dolnych.
Przez terytorium gminy przepływa Szprewa
i stwarza dla miłośników przyrody niezapomniany nastrój.

Od wielu lat jednostka z tej gminy tj. z Gablenz
współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sieniawie Żarskiej organizując wspólne uroczystości strażackie. Również miejscowa szkoła nawiązała kontakt
ze szkołą w Laubsdorf. Burmistrz oraz wójt gminy ustalili wstępną datę następnego spotkania, które odbędzie się w kwietniu Gminie Żary. Po określeniu planów i zamierzeń przyszłej współpracy burmistrz zaproponował krótkie zwiedzanie gminy. Delegacja zobaczyła lotnisko funkcjonujące w gminie, jezioro zaporowe w gminie Neuhausen/Spree, szkołę jak również obiekt usługowy, który został wyremontowany w ramach projektu.
W milej i ciepłej atmosferze odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące podpisanie umowy partnerskiej.
A. Kochanowska
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Z OSTATNIEJ CHWILI

Gminny Konkurs „Plastyka Obrzędowa i Wypieki Wielkanocne”- 23 do 27 marca 2015 r.
Po raz drugi w swojej dziewiętnastoletniej historii ten
najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs plastyczny
dla mieszkańców gminy wiejskiej Żary, odbywał się w
sali świetlicy wiejskiej w Łazie. Po raz kolejny uczestnicy
mieli okazję pochwalić się swoimi pomysłami i umiejętnościami wystawiając kosze ze święconką, pisanki, palmy wielkanocne, wypieki, śmirgusy (wierzbowe witki
splecione w warkocz, którymi dawniej chłopcy uderzali
młode dziewczyny, co było przejawem sympatii) wreszcie inne formy plastyki obrzędowej od stroików przez
haftowane obrazki i serwety po wycinanki i świąteczne
kompozycje z krepinowych kwiatów – to wszystko można było zobaczyć podczas wystawy pokonkursowej.
Tegoroczny konkurs można spokojnie nazwać rekordowym, ponieważ wystawiono aż 994 prace od 719 wykonawców. Niełatwo jest spośród tak wielkiej ilości prac
wybrać te, które zasługują na szczególną uwagę a co za
tym idzie – na nagrodę. Jurorom konkursu – Ewie Kusion
(rękodzieło ludowe i artystyczne) i Mariuszowi Pękali
(etnografowi) udało się wybrać 116 prac od 223 wykonawców indywidualnych i zbiorowych, którzy otrzymali
nagrody i wyróżnienia. Szczególny zachwyt wzbudzały
palmy o ponad 2 metrowej wysokości, barwne i misternie
wyplecione przez panie z zespołów śpiewaczych „Wesoła
Gromada” z Mirostowic Górnych i „Łazowianki” z Łazu. To na ich tle najczęściej fotografowali się zwiedzający wystawę. Podziwiano również pisanki – te wykonane
metodami tradycyjnymi – batikowe ( malowane woskiem i
barwione na różne kolory) wykonane przez panie Krystynę
i Joannę Zwolskie z Mirostowic Górnych, Marię i Roksanę
Klusek ze Złotnika, czy panią Elżbietę Brudną również z tej
miejscowości; gotowane w łupinach cebuli kraszanki z
przepięknymi, wydrapywanymi wzorami – od pani
Agnieszki Myślińskiej z Łazu oraz kolorowe cudeńka wykonane przez panią Helenę Cegielską z Mirostowic Górnych
metodą oklejania sitowiem i włóczką. Trudno było też
oderwać wzrok od pisanek wykonanych współczesnymi
metodami a w tej dziedzinie najpiękniej prezentowały się prace pani Elżbiety Wieliczko, Anny Jaskulskiej ,
Moniki Gazda i Reginy Świerk. Nie było też osoby, która nie oblizywałaby się na widok świątecznych mazurków, bab i innych wypieków wielkanocnych zgromadzonych na wystawie. Podziwiano tradycyjne, wykonane z masła baranki pani Franciszki Januszewskiej z Bieniowa – właściwie, co tu dużo mówić – podziwiano wszystko, ale też i poziom prac tegorocznego konkursu był bardzo wysoki.
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W piątkowe przedpołudnie odbyło się uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród. Nagrody wręczał gospodarz naszej gminy – Wójt Leszek Mrożek oraz Krzysztof
Jurkiewicz – Radny Rady Gminy a od 25 marca również
sołtys wsi Łaz. Upominek dostał każdy uczestnik konkursu,
bowiem ci, którym nie dopisało szczęście i nie znaleźli się
w gronie
nagrodzonych lub
wyróżnionych otrzymali „upominki pocieszenia”, które niech będą
zachętą do dalszego doskonalenia swych umiejętności,
aby – może już w przyszłym roku sięgnąć po nagrodę.
Trzeba pamiętać, że w tym konkursie zawsze na najwyższe oceny mogą liczyć ci, których prace są samodzielne,
utrzymane w kanonie polskich tradycji obrzędowych i wykonane przy pomocy metod i materiałów najbardziej zbliżonych do tradycyjnych. Wszystkim tegorocznym laureatom gratulujemy a wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy.
Zanim usiądziemy do świątecznego stołu
Tym, którzy chcieliby, aby w ich koszyczku ze „święconką” znalazło się wszystko to, co jest zgodne z naszą tradycją, co trafiało na świąteczny stół naszych prababek, babć i mam i co my chcielibyśmy przekazać naszym dzieciom—przypominamy: zgodnie z tradycją
Chleb– symbolizuje Ciało Chrystusa. Wkładamy go do koszyczka, by zapewnić sobie dobrobyt i pomyślność.
Wędlina—symbol zdrowia i płodności dla nas i dla rodziny.
Sól—symbolizuje oczyszczenie i prawdę, włożona do koszyczka będzie miała moc odstraszającą zło.

Jajko– symbol życia, powinno nam przypominać o ciągle
odradzającym się życiu.
Ser—jest symbolem związku człowieka z przyrodą.
Chrzan– symbol goryczy męki Chrystusa ma nam zapewnić
siłę fizyczną na cały rok.
Ciasto—symbol umiejętności i ciągłego doskonalenia.
Baranek– najbardziej znamienny symbol wielkanocny, uosabia zwycięstwo
nad złem.
Wyszperała E.Kusion
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SEGREGUJ ODPADY !
CZYSTE ŚRODOWISKO—LEPSZE ŻYCIE DLA CIEBIE
I TWOICH BLISKICH!

SEGREGUJESZ - ZAPŁACISZ 2 RAZY MNIEJ:
NIESEGREGOWANE—14 zł od osoby
SEGREGOWANE— 7 zł od osoby

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

