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W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE...
K U L T U R A:

23 kwietnia—najmłodszy w naszej gminie zespół śpiewaczy KAROLINKI z Grabika będzie obchodził

w świetli-

cy w Lubanicach swój pierwszy jubileusz—5 lat działalności zespołu.

7 maja— Gminne Obchody Dnia Strażaka w Lubanicach.
11 maja—w świetlicy w Olbrachtowie będzie można posłuchać uzdolnionych maluchów

z terenu naszej gmi-

ny , odbędzie się tam bowiem XI Gminny Przegląd MAŁY TALENT. Przeznaczony jest on dla dzieci uzdolnionych muzycznie i recytatorsko nie w wieku przedszkolnym, czyli do 6 lat.

21 maja—na plac przy kościele w Olbrachtowie zjadą zespoły, które

wezmą udział w kolejnym, jubileuszowym,

bo już dziesiątym Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki i Pieśni Religijnej ANGELANA.

19 czerwca— obchody 70 lecia osadnictwa na terenie wsi Bieniów, Biedrzychowice, Dąbrowiec

i Włostów .

S P O R T:

15 maja—drużyny strażackie zademonstrują swoją sprawność podczas Gminnych Zawodów Sportowo—
Pożarniczych. Zawody odbędą się na boisku sportowym w Lubanicach.

18 czerwca—tradycyjnie już gorący czas dla drużyn piłki nożnej—piłkarze

rozegrają w tym dniu, na

kompleksie boisk w Mirostowicach Dolnych , TURNIEJ o PUCHAR WÓJTA GMINY ŻARY.

POZOSTAŁE:

* Trwają prace projektowe w zakresie dobudowy dodatkowych filtrów i dodatkowej studni w celu zwiększenia
wydajności w produkcji wody pitnej w okresach wzmożonego jej rozbioru w stacji uzdatniania wody w Drożkowie, gdzie w 2015 r. dokonano wymiany szafy sterującej. Jednocześnie w opracowywanym projekcie zostało
ujęte zamontowanie agregatów prądotwórczych zarówno na Drożkowie jak i na przepompowni wody na Grabik.

* Rozpoczęto prace dotyczące wymiany szafy sterującej pracą pomp głębinowych , pośrednich, procesami
uzdatniania, płukania filtrów i układem dozowania w stacji uzdatniania w Bogumiłowie, gdzie w 2015 r. zamontowano jeden z pierwszych agregat prądotwórczy zapewniający pracę ujęcia wody i całej stacji uzdatniania podczas przerw w zasilaniu energetycznym. Wymieniony również zostanie mocno przestarzały układ rurociągów
wraz z przepustnicami pomiędzy poszczególnymi filtrami zapewniający zachowanie prawidłowych procesów
uzdatniania.
* Wykonana zostanie modernizacja stacji uzdatniania wody w Łazie, w zakresie polegającym na wbudowaniu
dodatkowego filtra ( odżelaziacza ) w celu zwiększenia powierzchni filtracyjnej a tym samym uzyskaniu lepszych
parametrów jakości wody pitnej.
* Trwa aktualizacja dokumentacji na strefę inwestycyjną pomiędzy drogą krajową 27 w kierunku Zielonej Góry
oraz drogą powiatową w kierunku : Lubomyśl, Złotnik (obszar 15 ha)
* Opracowywany jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który umożliwi Gminie staranie się o środki unijne.
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WIADOMOŚCI Z RADY GMINY

Od początku 2016r. odbyły się trzy sesje Rady Gminy Żary. Ponieważ w dniu 25 stycznia br. komisarz wyborczy wygasił mandat radnego Mariana Peszka, który sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
do czasu wyboru nowego przewodniczącego jego funkcję pełni najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący ,
w naszej Radzie jest to p. Zbigniew Witka.
W dniach 12 i 19 lutego sesje zostały zwołane na wniosek ¼ ustawowego składu Rady Gminy w celu wyboru przewodniczącego Rady. Cztery głosowania przeprowadzone podczas tych sesji nie wyłoniły przewodniczącego, ponieważ żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej liczny głosów.
W dniu 25 lutego br. odbyła się planowana, XVI sesja Rady Gminy Żary. Głównym punktem porządku obrad była kanalizacja w ramach wspólnego z miastem przedsięwzięcia pod nazwą „Aglomeracja Żary”. Projektem tym, na terenie Gminy Żary objęte są miejscowości: Grabik, Łaz i Mirostowice Dolne.
W Grabiku i Mirostowicach Dolnych w ramach tego przedsięwzięcia w latach 2015-2016 prowadzona była
inwestycja kanalizacyjna, inwestorem zaś jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach.
Prezes ZWiK - Zdzisław Czekalski był gościem radnych podczas sesji i odpowiadał na pytania oraz tłumaczył wątpliwości radnych, związane z ceną za odbiór ścieków dla mieszkańców Gminy, podłączeniami
mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, powstałymi usterkami, naprawą dróg po inwestycji, rozliczeniem inwestycji oraz przyczynami różnic pomiędzy wpłatami za ścieki od mieszkańców a opłatami naliczanymi
przez ZWiK dla Gminy i sposobie zniwelowania tych różnic. Radni ze swej stroni sugerowali również rozwiązania, pozwalające na uniknięcie dużych dopłat do odbioru ścieków z budżetu Gminy.
Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żary na 2016 rok, dokonała również
zmiany uchwały w sprawie zasad poboru podatków i opłaty targowej w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia. Zmiana była konieczna z uwagi na zmianę sołtysa w Sołectwie Bieniów.
Rada uchwaliła nowy statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach w związku ze zmianami organizacyjnymi w samym Ośrodku jak i zmianami przepisów kompetencyjnych, stanowiących podstawę
działania Ośrodka.
W dniu 15 marca 2016 r. Rada Gminy Żary spotkała się po raz siedemnasty w tej kadencji i dokonała
wyboru Przewodniczącego. Został Nim p. Leszek Kasprów, radny z okręgu: Siodło, Marszów, Olszyniec.
K. Micinowska

*Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze.
*Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj.

*Pogody kwietniowe - słoty majowe.
*Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.
*Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.
Przypominamy!
Jeśli chcemy, aby nasz kosz ze święconką był zgodny z tradycją nie powinno w nim zabraknąć: baranka, chleba, soli, chrzanu, kiełbasy,

wędzonki, jajek, ciasta.
W niektórych regionach do koszyczka wkładano też ziemniak, biały

ser i świecę.
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KALEJDOSKOP KULTURALNY czyli ważne wydarzenia kulturalne w I kwartale 2016r.
Już po raz szósty w świetlicy wiejskiej w Lubanicach odbył się Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek organizowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy. W tym roku w konkursie
wzięło udział 46 wykonawców ( w tym 7 solistów ). Prezentacje oceniało jury w składzie: Krystyna Gowik,
Urszula Chomont, Ewa Kusion, Maria Machlewska – Gonia, które po wysłuchaniu wszystkich zaprezentowanych utworów postanowiło nagrodzić:
1.W kategorii wiekowej - kl. 0-III – soliści:
Martyna Partyka – ZS Grabik
Martyna Senyk - ZS Bieniów
kl. 0-III – zespoły:
„Przyjaciółki z żelaznej spółki” z SP w Olbrachtowie
2.W kategorii wiekowej - kl. IV-VI – soliści:
Jakub Mikołajczuk – ZS Mirostowice Dolne
Kamil Buczyński ZS Bieniów
kl. IV-VI – zespoły:
„Lubanickie nutki” - SP Lubanice
3.W kategorii wiekowej - uczniowie gimnazjum – soliści:
Maria Dobrzańska – ZS Mirostowice Dolne
uczniowie gimnazjum – zespoły:
„Siódemka” - ZS Bieniów
Specjalne wyróżnienie otrzymała również najmłodsza solistka biorąca udział w konkursie - Hania Teplaków
z Łukaw.
E. Kusion
W dniu 6 stycznia 2016 r. - w świetlicy wiejskiej w Bieniowie odbył się II Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Przybyłych gości powitała Prezes Gminnego Stowarzyszenia Zespołów Śpiewaczych „Śpiewajmy Razem” - Teresa
Kowalczewska, a oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy
Żary Leszek Mrożek oraz ks. Proboszcz Andrzej Woch. W festiwalu udział wzięły: "Karolinki" z Grabika, "Rodzina Muzykująca" z Łukaw, "Wesoła Gromada”z Mirostowic Górnych,"Bieniowianki" z Bieniowa, "Serce Bukowiny" z Nowogrodu Bobrzańskiego, "Jarzębina" z Sieniawy Żarskiej,
"Wicinianki" z Wiciny,
"Mozaika"
z Żar, "Łazowianki"
z
Łaz, „Iskierki”
z Marszowa, "Złoty Kłos" z Marszowa, "Wrzos z Mirostowic
Dolnych, "Jutrzenka" z Olbrachtowa, "Czerwona Jarzębina"
z Lubanic,oraz "Szyszynianki z Biedrzychowic. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy.
M.Kaźmierczak

Palma wielkanocna - symbol budzącej się po zimie przyrody, zmartwychwstania i nieśmiertelności. Podstawowym jej składnikiem powinny
być wierzbowe bazie, bowiem wierzba od zawsze uważana była za
roślinę „miłującą życie”. W tradycji, poświęcona palma powinna być
przechowywana do następnego roku, bo przez ten rok chroniła od
wszelkiego zła: chorób, piorunów i ognia.
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Początek roku w Mirostowicach Górnych obfitował w radosne wydarzenia.24 stycznia dzieci przygotowały dla
mieszkańców "Współczesne Jasełka". Z okazji obchodzonego Dnia Babci i Dziadka zaproszono wszystkich seniorów,
dla których przygotowano słodki poczęstunek. Tradycją
stało się, iż na koniec ferii zimowych organizowany jest bal
karnawałowy dla dzieci. Dlatego i w tym roku nie mogło
zabraknąć
tej barwnej i radosnej zabawy. Po raz pierwszy zorganizowano również bal przebierańców dla dorosłych. Dzięki współpracy sołtysa, rady
sołeckiej,
stowarzyszenia Mirostowia
oraz
biblioteki,
wszystkie imprezy okazały się udane.
A. Penksa

Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Bieniowie w ramach projektu "Baśnie, opowiadania i legendy pogranicza śląsko - łużyckiego", który skupia grupę
dzieci i dorosłych z Polski i Niemiec, zorganizowała kolejne spotkanie polsko -niemieckie. Tym razem goście z Niemiec przyjechali do Bieniowa aby
wspólnie kolędować, poznawać świąteczne tradycje, a przede wszystkim poznawać język polski,
którego się uczą. Podczas spotkania śpiewane były
kolędy polskie oraz niemieckie, a także zabawy integracyjne, które pozwoliły na lepsze poznanie się
uczestników.
A. Kowalczewska

W dniach 1 i 2 marca odbyły się w świetlicy w Mirostowicach Dolnych coroczne
Gminne Eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs ten odbywa się w
trzech grupach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI i gimnazja. W tym roku najliczniejsza była
grupa najmłodsza, w której prezentowało się aż 58 wykonawców. Jury w składzie:
Waldemar Dybalski i Ewa Kusion nagrodziło tytułem laureata w tej kategorii czworo
recytatorów: Natalię Wacowską z Biblioteki Gminnej w Łazie, Amelię Brzezek z SP w
Sieniawie Żarskiej, Darię Mikołajczuk z ZS w Mirostowicach Dolnych oraz Bartosza Wojwoda z Biblioteki
Gminnej w Grabiku. Grupa II była mniej liczna- 31 uczestników, za to na znacznie wyższym poziomie wykonawczym. Tu już pojawiło się kilku naprawdę utalentowanych recytatorów – Krzysztof Kuchenbecker z SP
w Olbrachtowie, Jakub i Tomasz Kosińscy z ZS w Grabiku czy Bartosz Kłudkowski również z ZS w Grabiku,
5

którzy zostali laureatami w tej kategorii. Miłą niespodziankę sprawili gimnazjaliści.
W tej kategorii
uczestników było zaledwie 10 a nagrodzono aż pięcioro wykonawców (w tym jedno wyróżnienie), co
jest najlepszym świadectwem jakości prezentacji.
Laureaci : Agnieszka Polit z ZS w Grabiku, Julia Ślecka
z ZS w Bieniowie, Małgorzata Dominiak z ZS w Grabiku i Kacper Olszewski z ZS w Mirostowicach Dolnych,
podobnie jak laureaci pozostałych dwóch kategorii
będą reprezentować naszą gminę 15 marca, kiedy to
w sali ŻDK – Luna odbędą się Powiatowe Eliminacje
LKR. Przyznano także po kilka wyróżnień w każdej z
kategorii a wszyscy laureaci otrzymali z rąk Wójta
Leszka Mrożka dyplomy i upominki. Dla pozostałych uczestników konkursu upominki za udział w konkursie ufundowała Gminna Biblioteka Publiczna w Bieniowie.
E. Kusion
UŚMIECHNIJ SIĘ— ŚMIECH PRZEDŁUŻA ŻYCIE
Przychodzi baba do laryngologa
i mówi:
-Panie doktorze, wydaje mi się, że
jestem ćmą.
-Ale to nie do mnie– wzrusza ramionami lekarz– trzeba było iść do psychiatry.
- Może i trzeba było, przyszłam tu,
gdzie się świeciło.

Fryzjer przygląda się intensywnie klientowi i mówi:
-Pan to chyba u nas już był?
-Nie, ucho straciłem w Afganistanie.

Wynalazca prezentuje w urzędzie patentowym swój wynalazek—
niewielkie pudełko z otworem i mówi:
-W ten otwór wkładamy twarz. W środku są dwie brzytwy, które
błyskawicznie golą.

-Ale przecież każdy ma inny kształt twarzy.
-Ale tylko przy pierwszym goleniu…
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Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej i Wypieków Wielkanocnych, który po raz kolejny odbył się w świetlicy wiejskiej w Łazie w
dniach 14—18 marca jest po konkursie
wieńca dożynkowego najważniejszym i najstarszym w naszej gminie konkursem o tematyce obrzędowej . W tym roku na konkurs przyjechało 447 prac od wykonawców
indywidualnych i zbiorowych w dwóch kategoriach wiekowych i aż siedmiu kategoriach tematycznych. Różnorodność i barwność ekspozycji stworzonej z dostarczonych
prac mieli okazję podziwiać zwiedzający w
dniu 17 marca. A podziwiać było co, bo wiele prac reprezentowało naprawdę wysoki
poziom. Piękne, przeszło dwumetrowe palmy wykonane przez panie z zespołów
„Łazowianki” i „Wesoła Gromada” budziły
powszechny podziw. Trudno też było się nie
zatrzymać przy pięknie wyskrobanych kraszankach wykonanych przez p. Jadwigę Siry
z Marszowa, czy p. Agnieszkę Myślińską z
Łazu. Również pisanki wykonane techniką
batiku, która jest jedną z trudniejszych technik zdobniczych cieszyły oko swą barwnością i precyzją wykonania. Od lat najpiękniej
wykonują je panie Joanna i Krystyna Zwolskie z Mirostowic Górnych, pani Maria Klusek ze Złotnika i pani Barbara Szałęga z Olbrachtowa. Współczesne techniki zdobnicze
też mają wielu zwolenników. Piękne, współczesne pisanki wykonała p. Elżbieta Wieliczko z Biedrzychowic Dolnych, p. Barbara Capar z Miłowic czy p. Regina Świerk z Sieniawy Żarskiej, której zdobione cekinami tzw.
faberżerki zachwycały starannością wykonania i doborem wzorów. Kusiły swoim
przepychem baby i mazurki wielkanocne,
których w tym roku było naprawdę dużo i
wielkanocne kosze wypełnione smakołykami, które zgodnie ze staropolskim zwyczajem przygotowano do święcenia. W kategorii wiekowej do 16 lat również wystawiono mnóstwo ciekawych, niezwykle pomysłowych, czasem wręcz innowacyjnych prac.
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W tym roku największą liczbą nagrodzonych prac mogły się poszczycić szkoły ze
Złotnika, Mirostowic Dolnych i Lubanic.
Najciekawsze prace, docenione przez jury,
wykonane zostały przez Karolinę Capar z
Miłowic, Aleksandrę Penksę z Mirostowic
Górnych, Dorotkę Cegielską , Karolinę Śrutwę, Roksanę Konisiewicz, Natalię Majcher
i Katarzynę Karkowską z Mirostowic Dolnych, Aleksandrę Brudną, Darię Kachel,
Oliwię Paluch i Judytę Ślecką ze Złotnika,
Andrzeja i Adama Trzoskich z Lubanic. Od
kilku lat w tym konkursie mogą brać udział
prace wykonane przez dziecko z pomocą
rodziców, dziadków, cioci—po prostu prace rodzinne. W tej grupie również można znaleźć w każdej edycji
konkursu prawdziwe perełki. W tym roku najpiękniej zaprezentowały się Zuzia i Marysia Gosławskie z Rościc z mamą , Paweł Winecki z Lubanic z
mamą, Monika Dyrba ze Złotnika z rodzicami, pan Mirosław Cegielski z Mirostowic
Górnych z dziećmi, Lena Parecka ze Złotnika z mamą oraz Jagoda i Tosia z babcią Jolą Czaińską z Bieniowa. Na specjalną uwagę zasługują także pisanki robione wspomnianym już batikiem, wykonane przez
grupę dzieci z biblioteki w Olbrachtowie
pod kierunkiem pani Barbary Szałęga, która za przekazywanie swoich umiejętności
młodemu pokoleniu została w tym roku
uhonorowana nagrodą dla instruktora.
Nieodmiennie od lat prace, które pod jej
kierunkiem wykonują dzieci przywozi na
konkurs pani Ewa Zabawa, która jest wychowawcą w Przedszkolu Gminnym w
Grabiku. Wiele trzeba cierpliwości i serca
aby z takimi maluszkami stworzyć takie
radosne dekoracje , a pani Ewie to się
udaje i dlatego już po raz kolejny, podobnie jak p. Szałęga została laureatką nagrody dla instruktora. W tegorocznej edycji
konkursu przyznano 62 nagrody i 21 wyróżnień. Wszyscy pozostali otrzymali upominki pocieszenia.
E. Kusion.
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W naszej gminie przybywa mieszkańców.
W okresie od 1 stycznia do 17 marca w naszej gminie
urodziło się 21 dzieci:

8 dziewczynek
13 chłopców
Na razie mężczyźni w przewadze ale to dopiero
początek roku.
UWAŻASZ, ŻE TWOJE DZIECKO SIĘ NUDZI ?
Informujemy, że na terenie naszej gminy, przy świetlicach i szkołach istnieją sekcje, grupy zaiteresowań, w których może brać udział także Twoje dziecko. Udział w wymienionych niżej zajęciach jest nieodpłatny.
ZAJĘCIA PLASTYCZNE - Monika Janusz
Siodło– świetlica - w każdą sobotę od godz. 17.00
Marszów– świetlica—w każdy piątek od godz. 16.00
Drożków– świetlica- w każdy poniedziałek od godz. 16.00
ZAJĘCIA PLASTYCZNE—Irena Kantyka
Lubomyśl – w poniedziałki od godz. 18.00-20.00 (dzieci z biblioteki )
we wtorki od godz. 18.00-20.00 ( świetlica )
ZAJĘCIA Z GRY NA GITARZE- Mariusz Sadowski
Złotnik -W każdy wtorek od godz. 17.00-19.00
ZAJĘCIA Z GRY NA GITARZE i KEYBOARDZIE- Marek Konieczny
Wtorek od godz. 13.15 do 15.15 dzieci z Sieniawy Żarskiej— świetlica
Sieniawa Żarska
Środa od godz. 12.45 do 14-15 dzieci z Grabika—ZS w Grabiku
Czwartek od godz. 13.45 do 15.15 dzieci z Miłowic( w tym jedna grupa wokalna)- świetlica w Miłowicach ,
od godz. 15.15 do 16.45 dzieci z Bogumiłowa—świetlica w Bogumiłowie
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KARATE “KATANA”- Andrzej Jasiński
Zajęcia odbywają się w Szkole w Mirostowicach Dolnych
wtorki i czwartki od godz. 16.45 do 18.00
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KARATE „SEIKEN”- Tomasz Fiedor
Wtorki—godz. 18.00 do 20.30
Czwartki—godz. 17.30 do 19.00
ZAJĘCIA z Ju-jitsu— instruktor: Ireneusz Semkło
Zajęcia odbywają się w szkole w Złotniku
Wtorek—godz. 19.00 do 20.30
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “PRUS” - Dariusz Hawełka
Zajęcia z tenisa stołowego odbywają się w każdy wtorek
w szkole w Olbrachtowie od godz. 17.00-20.00
Zajęcia sportowe : środa—16.00 do 18.00
sobota— 13.00 do 16.00
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PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ, ŻE WPŁATY PODATKU ZA DARMO MOŻNA DOKONYWAĆ U SOŁTYSA MIEJSCOWOŚCI,W KTÓREJ PAŃSTWO ZAMIESZKUJECIE.
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Gdzie załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Żary

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
SEKRETARZ GMINY— Radosław Pogorzelec— (68) 470 73 12
SKARBNIK GMINY— Barbara Karpowicz—(68) 470 73 26
Referat Spraw Społecznych i Zamówień Publicznych (RSZ)
Kierownik Referatu— Anna Kochanowska , pok. 202, tel. (68) 470 73 27
Jolanta Janiszewska

sekretariat urzędu

pok. 105

tel. (68) 470 73 00
fax (68) 470 73 03

Danuta Sławińska

kadry

pok. 203

tel. (68) 470 73 29

Krystyna Micinowska

obsługa Rady Gminy, Fundusz Sołecki

pok. 205

tel. (68) 470 73 17

Joanna Ochocińska

dowody osobiste, ewidencja ludności

pok. 204

tel. (68) 470 73 24

Bożena Gąsiorowska

obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe pok. 204

tel. (68) 470 73 30

Dorota Zaucha

fundusze strukturalne

pok. 213

tel. (68) 470 73 16

Ewa Kusion

obsługa urzędu, gazeta gminna, opra-

pok. 201

tel. (68) 470 73 35

pok. 201

tel. (68) 470 73 32

wa graficzna imprez
Katarzyna Marciniak

kultura, sport, turystyka

Referat Inwestycji i Infrastruktury (RI)
Kierownik Referatu— Piotr Dziok, pok. 212, tel. (68) 470 73 10— drogi i oświetlenie

Jan Fiałka

wodociągi i melioracje

pok. 208

tel. (68) 470 73 09

Tadeusz Polak

OSP, cmentarze, ochrona zwierząt

pok. 208

tel. (68) 470 73 09

bezdomnych
Marcin Wójcik

budownictwo i inwestycje

pok. 208

tel. (68) 470 73 09

Katarzyna Danielak-Ślązak

wodociągi i kanalizacja

pok. 208

tel. (68) 470 73 09
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Referat Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska (RGŚ)

Kierownik Referatu—Edyta Ciecierska, pok. 209, tel. (68) 470 73 28
Marek Siry / Barbara Klisowska

ochrona środowiska

pok. 207

tel. (68) 470 73 15

Kinga Matoga

rolnictwo, handel, usługi

pok. 210

tel. (68) 470 73 22

Monika Bazak

gospodarka mieszkaniowa

pok. 210

tel. (68) 470 73 08

Agnieszka Nogas

gospodarka przestrzenna

pok. 211

tel. (68) 470 73 14

Kaja Kosznik

odpady komunalne

pok. 207

tel. (68) 470 73 04

Referat Finansowy (FIN)

Kierownik Referatu— Katarzyna Kalkowska, pok. 104a, tel. (68) 470 73 36— sprawozdawczość
Stanisława Myśków

ewidencja: woda, podatki

pok. 103

tel. (68) 470 73 31

Anna Trojanowska

ewidencja wydatków,

pok. 104

tel. (68) 470 73 07

pok.104

tel. (68) 470 73 34

ewidencja majątku gminnego
Aurelia Haznar

obsługa kasy, ewidencja
depozytów i ZFŚS

Beata Wesołowska

płace

pok. 213

tel. (68) 470 73 16

Urszula Libertowska

ewidencja dochodów,

pok. 104

tel. (68) 470 73 23

pok. 103

tel. (68) 470 73 31

wystawianie faktur
Monika Płóciennik

ewidencja opłat za odpady
i czynsze

Katarzyna Nowicka

wymiar podatku

pok. 101

tel. (68) 470 73 13

Anna Sporys

wymiar podatku

pok. 101

tel. (68) 470 73 11

Eugenia Jeremicz

egzekucja należności

pok. 203

tel. (68) 470 73 25

Izabela Pracoń

ewidencja środków trwałych

pok. 104

tel. (68) 470 73 26

i wyposażenia , podatek VAT,
wystawianie faktur VAT
ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
Kierownik—Urszula Chomont, pok. 302, tel. (68) 363 00 40
Aneta Bujak

główny księgowy

pok. 302

tel. (68) 363 00 33

Anna Partyka

księgowa

pok. 302

tel. (68) 470 73 02

Dorota Mrożek

sprawy administracyjno—

pok. 303

tel. (68) 374 35 38

pok. 303

tel. (68) 374 35 38

organizacyjne, stypendia
Magda Kocioł

kadry i płace
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Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Żary w 2016 roku
Na konkurs wpłynęło ogółem 29 ofert tj. 6 ofert w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr
oraz podtrzymania tradycji narodowej, 4 oferty w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 19 ofert w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymania tradycji narodowej na terenie Gminy Żary w 2016 roku:
L. Nazwa oferenta
p.

Nazwa zadania publicznego

1

Spółdzielnia Socjalna
„Work Group”

Mały aktor-duża rola

2

Złotnicki Zespół Górali Czadec- Kultywacja tradycji Górali Czadeckich oraz orgakich „ Dolina Nowego Sołońca” nizacja życia kulturalnego wsi ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży

11 000,00

3

Gminne Stowarzyszenie Zespołów Śpiewaczych
„Śpiewajmy Razem”

Śpiewajmy Razem

30 000,00

4

Stowarzyszenie „ Łaz- Zielony
Las”

Nad Nysę i Bóbr z Kresów Wschodnich na Kresy
Zachodnie.

5

Stowarzyszenie „ Mirostowice Mirostowice wczoraj i dziś
Dolne Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2012”

2 500,00

6

Stowarzyszenie „ Mirostowice Pielęgnujemy wartości historyczne oraz uczestniDolne Najpiękniejsza Wieś Lu- czymy w tworzeniu nowej historii
buska 2012”

1 400,00

RAZEM

Kwota dotacji
2 600,00

2 500,00

50 000,00

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Żary
w 2016 roku:

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Kwota
dotacji

1.

Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw
Kulturalnych
„ Dwukropek”

Rajd rowerowy szlakiem zabytków architektury w Gminie
Żary

2.

Stowarzyszenie
„ Drożkowska Jutrzenka”

Poznajemy i zwiedzamy …
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653,04

3 000,00

3

Stowarzyszenie „ Mi- Śladami górnictwa
rostowice Dolne Najpiękniejsza Wieś

4

Polskie Towarzystwo Rajd rowerowy- ziemniak tu ziemniak tam
Turystyczno Krajoznawcze

2 260,00

RAZEM

600,00

6 513,04

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie
gminy Żary w 2016 roku:
L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Kwota
dotacji

1.

Uczniowski Klub
Sportowy Karate
KATANA

Dążenie do poprawy sprawności fizycznej wśród dzieci i
młodzieży z terenów wiejskich poprzez organizowanie
czasu wolnego. Udział w zajęciach, zawodach gminnych,
ogólnopolskich karate dzieci i młodzieży

1 500,00

2.

Uczniowski Klub
Sportowy Karate
KATANA

Treningi Full Contakt karate, Kik-boxingu dla młodzieży
wiejskiej jako alternatywa dla spędzania wolnego czasu,
jako sposób by odciągnąć młode pokolenie od używek.
Starty w zawodach gminnych oraz na terenie Polski, Województwa

1 500,00

3.

Uczniowski Klub
Sportowy Karate
SEIKEN

Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez
udział w zajęciach treningowych, imprezach plenerowych
oraz organizowanie i czynny udział w zawodach oraz mistrzostwach gminnych i strefowych Karate”

1 500,00

4.

Stowarzyszenie
Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Gminy
„Lokalna Grupa Dzia- Żary na terenie Biedrzychowic Dolnych
łania Dolina Szyszyny”

5.

Ludowy Zespół
Sportowy „Piast”
Lubanice

Udział drużyny seniorów w klasie „B” w rozgrywkach w
piłkę nożną

6.

Stowarzyszenie
Przyjaciół Miłowic

Nordic Walking III Marsz po zdrowie

7.

Wiejski Klub Sportowy „Łaz”

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

8.

Uczniowski Klub
Sportowy „ Prus”
Żary

Szkolenie Dzieci i młodzieży w tenisie stołowym. Udział w
zawodach gminnych, powiatowych, wojewódzkich. Organizacja turniejów i rozgrywek tenisa stołowego.
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4 860,00

12 000,00

375 ,00
12 000,00
6 000,00

9.

Ludowy Zespół Spor- Udział w rozgrywkach w piłkę nożną drużyny seniorów w
towy „FAX” w Biesezonie wiosna- jesień 2016
niowie

12 000,00

10.

Ludowy Klub Sporto- Udział w rozgrywkach piłkarskich drużyny seniorów kl.
wy ” Błękitni – Ol„okręgowa” wiosna- jesień Ludowego Zespołu Sportowebrachtów” Seniorzy go „ Błękitni” z Olbrachtowa

23 000,00

11.

Ludowy Klub Sporto- Dofinansowanie w szkoleniu oraz udział w rozgrywkach
wy „Błękitni Olgrupy młodzików Orlik i Żak
brachtów” Żaki

10 000,00

12.

Ludowy Zespół Spor- Udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłki nożnej w
towy „Delta” Sienia- sezonie wiosna- jesień 2016
wa Żarska Seniorzy

23 000,00

13.

Wiejski Klub Sporto- Udział w rozgrywkach piłki nożnej klasy „B” drużyny sewy Zieloni Drożków niorów .Wiosna – jesień 2016 r.

12 000,00

14.

Klub Sportowy Spar- Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej na szczeblu
ta Grabik- Seniorzy lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Organizacja imprez zawodów sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców
wsi Grabik.

11 400,00

15

Klub Sportowy Spar- Udział w rozgrywkach sportowych na szczeblu lokalnym,
ta Grabik- Żaki
regionalnym i ogólnopolskim. Organizacja imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Grabik

5 600,00

16.

Stowarzyszenie na
Propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców Mirorzecz rozwoju miej- stowic Górnych
scowości Mirostowice Górne i jej mieszkańców
„ MIROSTOWIA”

5 000,00

17.

Ludowy Klub Sporto- Udział Ludowych zespołów Sportowych w rozgrywkach
wy
sportowych
„Mirostowiczanka
Seniorzy

18.

Stowarzyszenie „Łaz- Sportowe pikniki rodzinne pod wieżą Bismarcka
Zielony Las”

19.

Ludowy Zespół Spor- Udział 2 drużyn Żaczków w rozgrywkach piłki nożnej w
towy „Delta” Sienia- sezonie wiosna- jesień 2016
wa Żarska Żaki

RAZEM:

18 000,00

0,00

10 000

169 735,00
A. Kochanowska
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Dofinansowanie do usuwania azbestu.
Wójt Gminy Żary ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Żary.
Termin składania wniosków do dnia 30 kwietnia 2016r.
Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest z majątku będącego w
posiadaniu osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
którzy na dzień złożenia wniosku oraz w dniu jego realizacji są właścicielami nieruchomości objętej wnioskiem, z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Dofinansowanie obejmie pokrycie 100% kosztów:
• demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest stanowiącychpokrycia dachowe, elewacyjne i inne elementy budowlane
• zbierania, transportu i unieszkodliwiania zgromadzonych na działkach gruntowych wyrobów zawierających azbest bez demontażu
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, a
także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. Koszty te pokrywa w całości wnioskodawca.
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, w pierwszej kolejności na budynki mieszkalne
- do wyczerpania środków.
Ze względu na zachowanie wymaganych terminów, osoby zdecydowane w 2016r. na demontaż wyrobów zawierających azbest z budynku, powinny niezwłocznie dokonać ZGŁOSZENIA tego faktu w Starostwie Powiatowym w Żarach.
UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy,
a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Żary, pokój 207.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Żary pok. 105. Dodatkowe informacje udzielane będą w pokoju 207- II piętro, w godz. od 7.00 do 15.00 tel. 68/ 470-73-15.
SZKODY ŁOWIECKIE W UPRAWACH ROLNICZYCH
I.Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania
przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z
2010 r. Nr 45 poz. 272)
II. Za jakie szkody należy się odszkodowanie?

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagrodzenia szkód wyrządzonych:
1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
2) przy wykonywaniu polowania.
Za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną odpowiada Skarb Państwa. Skarb
Państwa odpowiada również za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, daniele i sarny na obszarach nie
wchodzących w skład obwodów łowieckich.
III. Kto dokonuje oględzin i szacowania?

Oględzin i szacowania wymienionych szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonują przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. W tych czynnościach na żądanie właściciela plantacji, uczestniczyć może przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.
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IV. Zasady współdziałania rolników z dzierżawcami obwodów łowieckich:
Właściciele lub posiadacze (dzierżawcy) gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami łowieckimi.
Zasady współdziałania rolnika z kołami łowieckimi nie zostały sprecyzowane. Wydaje się logicznym, że
współpraca nie może być związana z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów przez rolnika. Rolnik nie może
ponosić kosztów np.: grodzenia uprawy lub zakupu pastuchów elektrycznych lub wykaszania roślinności
pod elektryzatorami. Nie można również zakazać mu uprawy jakiejś rośliny dlatego, że pole położone jest
przy lesie i jest w związku z tym narażone na większe ryzyko szkód łowieckich.
Ogólnie można przyjąć, że rolnik powinien:
- powiadomić koło łowieckie o stwierdzeniu występowania szkód i zwiększeniu się stopnia uszkodzenia,
- włączać elektryzatory, jeżeli są one podłączone do sieci elektrycznej w gospodarstwie rolnika,
- zamykać bramy wjazdowe w ogrodzeniu po wjeździe na pole lub wyjeździe z pola,
- powiadamiać przedstawicieli koła łowieckiego o stwierdzonych uszkodzeniach ogrodzeń (rolnik nie ma
obowiązku dokonywania przeglądu samych ogrodzeń).
V. Procedura zgłaszania szkód łowieckich:
Właściciel lub posiadacz (dzierżawca) gruntu, na którym powstała szkoda, zgłasza szkodę w formie pisemnej, osobie uprawnionej do przyjmowania zgłoszeń szkód, wyznaczonej dla danego obwodu łowieckiego,
w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenie, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach w terminie 14 dni
od dnia ich powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.
VI. Zasady postępowania w przypadku powstania sporu:
W przypadku powstania sporu, pomiędzy właścicielem lub posiadaczem (dzierżawcą) gruntu a dzierżawcą
lub zarządcą obwodu łowieckiego, o wysokość wynagrodzenia za szkody, strony mogą zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce powstałej szkody organu gminy (Wójt Gminy Żary) w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu.
W trakcie mediacji przedstawiciele gminy nie mogą zdecydować o wysokości odszkodowania. Mediacja
polega na wysłuchaniu stron, przeanalizowaniu dokumentów, a następnie doprowadzenia do ugody. W
przypadku braku ugody rolnikowi pozostaje tylko postępowanie sądowe.
K. Matoga

PRZYPOMNIENIE
Wójt Gminy Żary przypomina, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć korektę deklaracji
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Dla przykładu: korektę deklaracji należy złożyć w każdym momencie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość zadeklarowanej opłaty, czyli np. narodziny dziecka,
śmierć osoby, zmiana miejsca zamieszkania czy oddanie do użytku nowo
wybudowanego domu.
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ZAKAZ PALENIA ŚMIECI !!!

Palenie śmieci szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich najbliższych, zanieczyszcza środowisko, w
którym mieszkasz !!!

Paląc śmieci uwalniasz do środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób
niekontrolowany i są wdychane przez Ciebie i Twoje dzieci. Substancje te kumulują się w organizmie
uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i wcześniej czy później dadzą o sobie znać np. w postaci
chorób nowotworowych.
PAMIĘTAJ!
W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów
z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.
W piecu domowym możesz spalać tylko:
1.

węgiel, koks,

drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami
ochronnymi,
2.

3.

odpady z kory i korka,

4.

papier i tekturę, karton.

DOBRZE WIEDZIEĆ!!!
Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się
tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru Twojego
domu.
UWAGA !
W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej
podejmowane są sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Kara może wynieść nawet
5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania
w sprawach o wykroczenia.
Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania odpadów można przekazywać Policji (tel.997)
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Wiosenne porządki czyli palimy liście i trawę?
NIE !! TO JEST NIELEGALNE!!
W zimie zmagamy się z czarnym, trującym dymem wydobywającym się z kominów domów, w których
mieszkania dogrzewa się paląc śmieci w piecach. Wiosną pojawia się problem palenia odpadów zielonych
w ogródkach. Jak w pierwszym i drugim przypadku grozi nam mandat. Wiosenne porządki w przydomowych ogródkach i na działkach rozpoczęły się na dobre. I jak co roku jest problem z zeschniętymi liśćmi i
starymi gałęziami.
Nie wolno ich palić.
Jeszcze do niedawna prawo pozwalało na to, żeby spalać części organiczne czyli gałęzie i liście pod warunkiem, że nie powodowało to nadmiernej emisji dymu i nie utrudniało życia sąsiadom. Jednak prawo się
zmieniło. Uchwała Nr XXXII/340/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 września 2013 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary nakłada na gminę obowiązek selektywnej zbiórki
odpadów, nawet odpadów zielonych. Zatem działkowcy oraz właściciele swoich nieruchomości, przy których posiadają ogródki rozpoczynający wiosenne porządki mają dwie opcje do wyboru: albo kompostować, albo segregować odpady. Zakaz został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, 888, 1238), która zabrania takich praktyk po wdrożeniu systemu odbioru
od mieszkańców tzw. odpadów zielonych. Według ustawy odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z
targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów.
Jak się pozbyć odpadów zielonych? Najprostszym sposobem jest prywatny kompostownik, który później
można ponownie wykorzystać. Nie każdy chce jednak w swoim ogródku posiadać kompost. Wtedy pozostaje nam segregować odpady.
Pamiętajmy!
Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.
Art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach mówi, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.
Art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie
przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub
grzywny.
K. Kosznik

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY!
Poradę prawną można uzyskać nieodpłatnie w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5 w dniach:
PONIEDZIAŁEK, WTOREK—w godzinach od 7.00 do 11.00
CZWARTEK,PIĄTEK—w godzinach od 8.00 do 12.00
oraz w świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Dolnych - Plac Kościelny 19 w dniu:

ŚRODA— w godz. Od 12.00—16.00
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Przypominamy , że akcja „Zaopiekuj się mną” ciągle trwa.
Okaż serce bezdomnemu zwierzakowi.

RUDI

BETI

MOPSIK

Te pieski i wiele innych czekają w schronisku w Piotrowie na kogoś, kto da im nowy dom.
Są zdrowe, odrobaczone i zaszczepione. Może Ty przygarniesz któregoś z nich?
Kontakt: Schronisko Piotrów– 604 209 667, Urząd Gminy Żary : (68) 470 73 10; 470 73 28

Informacja w sprawie kanalizacji sanitarnej.
W sierpniu 2015 roku oddano do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirostowice Dolne i Grabik. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż dróg, w których ułożona jest sieć kanalizacji
sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. W celu podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej właściciele nieruchomości powinni wystąpić do Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Bohaterów Getta nr 9 -11 o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uzyskała zgodę Ministra Środowiska na wydłużenie
terminu wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w uzasadnionych przypadkach, maksymalnie do końca
kwietnia 2016 r. z zastrzeżeniem, że w tym terminie, oprócz wykonania przyłącza powinna zostać zawarta umowa na odprowadzanie ścieków. W przypadku nie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nastąpi wszczęcie postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku w trybie administracyjnym na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września
1996r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) i Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013
r. poz. 267 ze zm.).
Informację w sprawie wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej można uzyskać w
Referacie Inwestycji i Infrastruktury ul. Jana Pawła II nr 6, tel. 68/4707300 w godz. pracy Urzędu, lub na
stronie internetowej www.gminazary.pl
K. Danielak - Ślązak
Jajo wielkanocne jest symbolem życia, siły miłości i płodności. Kolory, na które
maluje się jaja wielkanocne mają również swoją symbolikę:
-żółty, zielony i różowy symbolizują radość ze Zmartwychwstania,
-czerwony ma przypominać o cierpieniu Chrystusa,
-fioletowy i niebieski symbolizują żałobę wielkopostną.
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„Młodzież

Zapobiega Pożarom”

Jak co roku odbywają się eliminacje środowiskowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach środowiskowych brała młodzież ze wszystkich szkół z terenu gminy jak również młodzież ze szkół średnich mieszkająca na terenie gminy. W eliminacjach na szczeblu gminnym brało udział 42 uczestników.
Do eliminacji powiatowych zgodnie z regulaminem zakwalifikowało się 6 kandydatów w
trzech grupach wiekowych: Grupa I uczniowie szkół podstawowych – Bartosz Kowalczewski, Bartosz Kłudkowski rezerwowy Kamil Gierula. Grupa II szkoły gimnazjalne – Julia Ślecka, Michał Winnicki oraz rezerwowa Julia Gronkowska. Grupa III szkoły średnie - Kacper Sokulski, Grzegorz Stefanowicz,
oraz rezerwowy Amadeusz Szajkowski. Powiatowe eliminacje konkursu Młodzież zapobiega pożarom odbędą się w dniu 18 marca w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Żarach.
T. Polak
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach , informuje że dniem 1 stycznia 2016 roku
wprowadzono nowy rodzaj świadczeń tzw. świadczenia rodzicielskie w kwocie 1000zł na dziecko, które
przysługują osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia
macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są między innymi bezrobotni, studenci, a
także wykonujący pracę na podstawie umów cywilno prawnych. Wnioski do świadczenia rodzicielskiego
do pobrania oraz składanie wniosków w GOPS Żary po. 304 od poniedziałku – piątku w godz. od 7 do 15.

Kierownik GOPS informuje również, że od dnia 1 kwietnia 2016 roku wprowadza się nowe świadczenie
wychowawcze 500+ w kwocie 500 zł na dziecko .
Świadczenie na drugie i kolejne dziecko będą przysługiwać niezależnie od dochodów rodziny. W przypadku pierwszego dziecka 500 zł otrzymają tylko te rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 800 zł
netto(lub 1200 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością).Osoby starające się o świadczenie
na pierwsze dziecko będą zatem musiały udokumentować swój dochód.
Wnioski będzie można pobierać od dnia 15 marca 2016roku w GOPS Żary, oraz u sołtysów wsi, szkołach
wiejskich.
Natomiast przyjmowanie wniosków od 1 kwietnia 2016 roku w GOPS Żary w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7-15.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 68/4707337 oraz 68/4707306 oraz BIP
tel.68/4707337, GOPS ŻARY.
J. Nocoń
Z OSTATNIEJ CHWILI
W Powiatowych Eliminacjach Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego sukces odnieśli :
Kat. I— NATALIA WACOWSKA - LAUREAT
Kat. II— TOMASZ KOSIŃSKI - LAUREAT, BARTOSZ KŁUDKOWSKI - LAUREAT
Jakub Kosiński, Krzysztof Kuchenbecker - WYRÓŻNIENIE
Kat. III - Agnieszka Polit, Julia Ślecka - WYRÓŻNIENIE
Wszyscy LAUREACI będą reprezentować naszą gminę w Eliminacjach Wojewódzkich LKR.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Świadczenia rodzinne, fun

Pok. 304

tel. (68) 470 73 37

Pok. 304

tel. (68) 470 73 37

dusz alimentacyjny
Małgorzata Krauze

Świadczenia rodzinne,
fundusz aliment., 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

Pok. 307

tel. (68) 470 73 05

społecznej
Małgorzata Matus

Główna księgowa

Pok. 307

tel. (68) 470 73 05

Monika Sobczak

Kasa, dłużnicy alimentacyjni

Pok. 304

tel. (68) 470 73 37

dodatki mieszkaniowe

Harmonogram dyżurów psychologa i prawnika w świetlicy wiejskiej w MIROSTOWICACH DOLNYCH:

PSYCHOLOG :

od godz. 16.00 do 19.00 w dniach :

19 kwietnia 2016 r.
10 maja 2016 r.
31 maja 2016 r.
20 czerwca 2016 r.
PRAWNIK:

od godz. 16.00 do 19.00 w dniach:

18 kwietnia 2016 r.
9 maja 2016 r.
30 maja 2016 r.
20 czerwca 2016 r.
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Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żary.
W związku z zarządzonymi na dzień 15 maja 2016 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Żary w
okręgu wyborczym nr 10 informujemy, że:
-siedziba lokalu wyborczego będzie znajdować się w Szkole Podstawowej w Olbrachtowie
-lokal wyborczy będzie czynny od godz. 7.00 do godz. 21.00.
-prawo udziału w głosowaniu ( prawo wybierania) w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żary ma
obywatel polski, ujęty w rejestrze wyborców w okręgu wyborczym nr 10.
-w wyborach można głosować tylko na 1 kandydata stawiając na karcie do głosowania
znak „x” ( dwie linie przecinające się w obrębie kratki ) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na
którego wyborca głosuje..
-wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie, zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy Żary najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2016 r.
-wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika, celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia
6 maja 2016 r.
W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu Gminy
Żary pok. 204, tel. 68-470-73-12 lub 68-470-73-24.
J. Ochocińska
WYCIĄG Z ZAWIADOMIENIA STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i uzupełnienia bazy danych
ewidencyjnych o dane dotyczące mapy ewidencyjnej, ewidencji gruntów, budynków i lokali zgodnie z art.
24a ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne.
Informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania obowiązującego przy modernizacji
ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych o dane
dotyczące mapy ewidencyjnej, ewidencji gruntów, budynków i lokali na obszarze gminy Żary
Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób
fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
Wyłożenie operatu nastąpi 27 czerwca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II 6
( parter Urzędu Gminy)
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego,
może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać swoje uwagi do tych danych.
Po upływie terminu wyłożenia (15 dni roboczych), projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się
operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacje o tym Starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa.
Każdy, czyje interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w
operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym
województwa, zgłaszać zarzuty do tych danych.
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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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