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Gminy Żary
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
proszę przyjąć najlepsze życzenia, aby ten świąteczny czas
przyniósł Państwu wytchnienie, spokój i radość z rodzinnych spotkań.
Życzymy wielu szczęśliwych chwil
oraz wiary, nadziei i miłości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kasprów

Wójt Gminy Żary

Leszek Mrożek

oraz Radni Rady Gminy Żary
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Nadchodzące wydarzenia:
20-21 kwietnia — 5-lecie Stowarzyszenia „Mirostowice Dolne Najpiękniejsza
Wieś Lubuska 2012” - Świetlica wiejska w Mirostowicach Dolnych
4 maja — Obchody Dnia Straży Pożarnej - Straż pożarna w Mirostowicach Dln.
11 maja — Gminny Przegląd Mały Talent — Świetlica Wiejska w Olbrachtowie
18-20 maja — Święto parku w Kromlau
20 maja — Gminne zawody strażackie - Boisko sportowe w Lubanicach
26 maja — Ściernisko Letnie Spotkanie Kabaretowe - Sieniawa Żarska
3 czerwca — Dzień Dziecka - Boisko Sportowe w Grabiku
9 czerwca — Festiwal Angelana - Plac przy kościele w Olbrachtowie
16 czerwca — Puchar Wójta Gminy Żary - Boisko sportowe
w Sieniawie Żarskiej
23-24 czerwca — 750 lecie Gablenz

Dzień Babci i Dziadka w Złotniku

S

ołtys i Rada Sołecka oraz biblioteczny te-

Siak". Przepięknym głosem czarowała Maja Ko-

atr dorosłych "Tak czy Siak" zorganizowa-

walska.

li spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

"Eurydyka". Atmosferę podgrzały dziewczyny z

Impreza od kilkunastu lat gromadzi w złotnickiej
sali dziadków oraz ich rodziny.
W części artystycznej przygotowanej przez
bibliotekę, mogli zobaczyć tradycyjne "Herody"
oraz skecz "Ławeczka" w wykonaniu "Tak czy

www.gminazary.pl

Zaśpiewała

kolędy

oraz

utwór

formacji "ZumbaZlotnikShow"!
Słodki poczęstunek przygotowany przez
Sołtysa i Radę Sołecka oraz wspólne kolędowanie zakończyły tegoroczne spotkanie.
E. Klusek

3

Turniej Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
w Olbrachtowie

W

2.

Burzyński Grzegorz- Grabik

Olbrachtowie, 14.01.2018r. po

3.

Kłudkowski Bartosz - Grabik

raz kolejny odbył się turniej teni-

Najlepsi otrzymali statuetki i nagrody ufun-

sa stołowego na rzecz 26 Finału WOŚP.

dowane przez Gminę Żary.

Wzięło w nim udział 43 zawodników z Zielo-

Podczas turnieju zebrano do puszek WOŚP

nej Góry, Radoszyna, Nowogrodu Bobrzań-

kwotę 1136.85zł. a od mieszkańców Olbrach-

skiego, Łęknicy, Lipinek Łużyckich, Mirostowic

towa 2373,32 + 11.36 euro- łącznie 3510.17 +

Górnych i Dolnych, Drożkowa, Grabika, Miło-

11,36 euro. Organizatorem i sędzią głównym

wic, Żar i Olbrachtowa. Turniej rozegrano w 5

był Dariusz Hawełka.

kategoriach:

D. Hawełka

I - rocznik 2001 i młodsi:

1.

Kłudkowski Bartosz - Grabik

2.

Kosiński Jakub- Grabik

3.

Kowalski Wojciech - Olbrachtów

II - Kobiety:
1.

Polanowska Ewa - Mirostowice Dolne

2.

Bartosz Grażyna - Mirostowice Górne

3.

Michalska Magdalena - Żary

III - Amatorzy:
1.

Brzozowski Andrzej - Zielona Góra

2.

Rzakowski Daniel - Zielona Góra

3.

Koszela Dariusz - Żary

IV - Zrzeszeni:
1.

Morusiewicz Hubert - Żary

2.

Iwuć Stefan - Łęknica

3.

Mikołajczuk Leszek - Żary

V - Mieszkańcy Gminy Wiejskiej Żary:
1.
4

Olbryś Bogusław - Grabik
www.gminazary.pl

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE
GMINY ŻARY W 2018 ROKU
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr
oraz podtrzymania tradycji narodowej na terenie Gminy Żary w 2018 roku
Lp.

Nazwa oferenta
Fundacja Nowoczesny

Nazwa zadania publicznego

Kwota dotacji

1

F-XXI

Znam Zabytki mojej Gminy- Warsztaty zabytkowej architektury Gminy Żary dla jego najmłodszych mieszkańców

2 992,00

2

Fundacja „Pięknolesie”

Niepodległa jest w nas

3 000,00

Spacer Śladami II Armii

0,00

Remont schodów na wpisanym do ewidencji
zabytków Cmentarzu Parafialnym w Bieniowie

0,00

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych

Piastowie – między legendą, a zapisem historycznym

0,00

Gminne Stowarzyszenie Zespołów Śpiewaczych „Śpiewajmy
Razem”

Śpiewajmy Razem

34 350,00

Stowarzyszenie „Łaz -Zielony
Las”
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Razem”

3
4

w Bieniowie
5

6

7

Stowarzyszenie „Mirostowice
Dolne Najpiękniejsza Wieś Lubu-

Nasz tradycja, kultura i historia

3 820,00

8

Złotnicki Zespół Górali Czadeckich „Dolina Nowego Sołońca”

Wskrzeszanie regionalnych tradycji kultury materialnej i duchowej

13 000,00

RAZEM

57 162,00

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa na terenie
Gminy Żary w 2018 roku
Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Kwota dotacji

1

Spółdzielnia Socjalna Work Group

Podróżujemy, poznajemy i integrujemy

1 825,00

Questing – turystyka, edukacja i
zabawa

2 000,00

2

Fundacja „Pięknolesie”

3

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Kulturalnych „Dwukropek”

Cudze chwalicie swego nie znacie

2 500,00

4

Stowarzyszenie „Mirostowice Dolne Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2012”

Aktywni Seniorzy

1 300,00

Szlakiem historii węgla brunatnego

800,00

5
RAZEM

www.gminazary.pl

Stowarzyszenie „Łaz – Zielony Las”

8 425,00
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Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
na terenie Gminy Żary w 2018 roku
Lp.
Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Uczniowski Klub Sportowy
Karate „KATANA”

Dążenie do poprawy sprawności fizycznej
oraz samodoskonalenia się w sztuce KARATE

3 000,00

2

Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju miejscowości Mirostowice Górne i jej mieszkańców „MIROSTOWIA”

Sportowe Mirostowice Górne

3 000,00

3

Ludowy Zespół Sportowy
„Piast” Lubanice

Rozwijanie różnorodnych form wychowania
fizycznego i sportu wśród społeczeństwa terenu swojej miejscowości

19 400,00

4

Fundacja „Pięknolesie”

Umiem pływać

5 390,00

Udział drużyny seniorów w rozgrywkach klasy
B w sezonie 2018/2019 ( runda wiosenna) i
2018/2019 ( runda jesienna). Propagowanie
kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi Łaz i
Gminy Żary

13 000,00

5

6

Wiejski Klub Sportowy „Łaz”

6

Ludowy Klub Sportowy
„Błękitni Olbrachtów”

Chcę być sprawny i zdrowy wiec uprawiam
tenis stołowy

10 000,00

7

Wiejski Klub Sportowy
„Zieloni Drożków”

Udział w rozgrywkach piłki nożnej klasy B drużyny seniorów wiosna jesień 2018

13 000,00

8

Stowarzyszenie „Lokalna
Grupa Działania Dolina Szyszyny”

Organizacja imprez sportowych pn. „Rodzinny
dzień sportu”

2 214,00

9

Wiejski Klub Sportowy
„Zorza” Kadłubia

Piłka nożna integruje, rozwija i bawi

6 550,00

10

Ludowy Zespół Sportowy
„FAX” w Bieniowie

Udział Ludowego Klubu Sportowego „FAX” w
rozgrywkach LZPN w piłkę nożną seniorów w
2018 roku

13 000,00

11

Ludowy Klub Sportowy
„Mirostowiczanka - Seniorzy

Udział Ludowego Klubu Sportowego
„Mirostowiczanka” w rozgrywkach organizowanych przez Lubuski Związek Piłki Nożnej

19 400,00

12

Klub Sportowy Sparta Grabik – Żaki, Orliki

Sparta Grabik-Mistrzowskie Dzieciaki

9 600,00

13

Klub Sportowy Sparta Grabik Seniorzy

Piłka nożna- Zabawa, Integracja, Zdrowie

13 000,00

14

Uczniowski Klub Sportowy
„Prus” przy I LO Żary

Sport rekreacja dzieci, młodzieży i dorosłych
przez tenis stołowy

0,00

15

Ludowy Zespół Sportowy
„Delta” Seniorzy

Upowszechnianie sportu w Sieniawie Żarskiej

25 000,00

16

Ludowy Zespół Sportowy
„Delta” Żaki

Upowszechnianie sportu wśród dzieci w Sieniawie Żarskiej

10 000,00

www.gminazary.pl

17

Ludowy Klub Sportowy
„Błękitni Olbrachtów”
- Żaki, Orliki, Młodziki

18

Ludowy Klub Sportowy
„Błękitni Olbrachtów”

Klub wiejski może być jak FC Barcelona

25 000,00

My mieszkańcy w piłkę gramy

13 000,00

Organizacja 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

3 000,00

- Seniorzy
19
Uczniowski Klub Sportowy
Karate „SEIKEN”

RAZEM

206 554,00

K. Marciniak

www.gminazary.pl
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SESJA RADY GMINY ŻARY

W

nią pracowniczką Urzędu Gminy Żary, przeszła
dniu 22 lutego 2018 r. odbyła się

na zasłużoną emeryturę. Ponadto Radni podjęli

XXXV sesja Rady Gminy Żary, podczas

7 uchwał oraz dyskutowali na wiele tematów,

której Radni oraz Wójt Gminy Żary Leszek

które będą szczegółowo omawiane na kolejnej

Mrożek podziękowali Pani Ewie Kusion za wielo-

sesji.

letnią współpracę. Pani Ewa, która była długolet-

8

M. Bazak
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GMINNY
KONKURS
RECYTATORSKI
2018
Gminne Eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego w tym roku odbyły się
26-27 lutego w Świetlicy Wiejskiej w Mirostowicach Dolnych. Konkurs był organizowany we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną.

W

tegorocznych

eliminacjach

wystartowało bardzo dużo,
bo aż 78 recytatorów z trzech

kategorii wiekowych. Jury w składzie: Waldemar Dybalski, Jadwiga Bakalarska oraz
Ewa Kusion przyznało tytuły Laureatów

Gminnych Eliminacji LKR oraz wyróżnienia.
Podobnie jak w latach ubiegłych najliczniejszą grupą recytatorów stanowiły dzieci
z klas I-III. Komisja oceniająca w tej kategorii wiekowej wyłoniła następujących
zwycięzców: Zuzanna i Natalia Wacowska
ze SP w Mirostowicach Dolnych, Bartosz
Wojwoda z ZS w Grabiku oraz Magda
Bączkowska z GBP z filią w Olbrachtowie.
Wyróżnieni natomiast zostali następujący
uczniowie: Vanessa Jurczak, Daria Mikołajczuk, Karolina Dąbrowska, Nikola Dziweńko. Tytuły laureatów w kategorii wiekowej
klas IV-VI zdobyli: Jonatan Kisielewicz z ZS
w Grabiku, Tomasz Kosiński również z ZS
w Grabiku, Aleksandra Penksa ze SP w Mi-

rostowicach Dolnych oraz Krzysztof Kuchenbecker ze SP w Olbrachtowie.

www.gminazary.pl
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Jury w tej grupie recytatorów postanowiło
wyróżnić: Wiktorię Janiszewską, Wiktorię
Dawidowską, Maję Terlecką oraz Wiktorię
Rozpędowską. W grupie recytatorów z
gimnazjum wytypowano czworo laureatów: Bartosza Kłudkowskiego z ZS w Bieniowie, Kamila Gierula z ZS w Grabiku, Karolinę Banasiak ze SP w Bieniowie oraz
Jakuba Kosińskiego z ZS w Grabiku. Jury

wyróżnienia postanowiło przyznać dwóm
wykonawcom: Wiktorii Ościak oraz Wiktorii Kułak.
Nagrody główne oraz wyróżnienia w postaci książek wręczał Wójt Gminy Żary
Leszek Mrożek. Złożył on serdeczne podziękowania wszystkim recytatorom za
tak liczne przybycie, a nauczycielom i wychowawcom za prace włożoną w przygotowanie uczniów. Laureatom pogratulował i życzył dalszych sukcesów na kolejnych etapach zmagań. Powiatowe eliminacje do Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego odbyły się 24.03.2018 roku w Sali
widowiskowej „LUNA” Żarskiego Domu
Kultury.
A. Agopsowicz

10
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WARSZTATY CHEMICZNE

W

ków RPO Lubuskie 2020, w którym

wadzący zorganizowali pokaz dla

dniu 7.03.2018r. w Zespole

uczestniczą uczniowie gimnazjum

wszystkich uczestników, na którym

Szkół w Grabiku odbyły się warsz-

z Grabika, Mirostowic Dolnych

pokazano

taty chemiczne prowadzone przez

i Bieniowa. Zgodnie z ustalonym

doświadczeń

przedstawicieli Centrum Chemii

wcześniej harmonogramem ucz-

chwyt na twarzach widzów. Mło-

w Małej Skali z Torunia. Zajęcia

niowie poszczególnych szkół wyko-

dzież była zafascynowana pokaza-

były zorganizowane w ramach

nywali samodzielnie doświadcze-

mi.

projektu unijnego pt. „Poprawa

nia w małej skali na podstawie

jakości kształcenia w Żarsko – Ża-

przygotowanych kart pracy. Było

gańskim

Funkcjonal-

przy tym wiele zabawy. W przerwie

nym”, dofinansowanego ze środ-

pomiędzy kolejnymi zajęciami pro-

Obszarze

www.gminazary.pl

dużo

efektownych

wywołujących

za-

D. Zaucha
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Strażacy bez granic

I

nformujemy, że w dniu 27 lutego 2018r. komitet monitorujący Program Współpracy INTERREG
Polska – Saksonia 2014 – 2020 podjął decyzję o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego projektu pn. „Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim, to in-

nowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności”, w którym Gmina Żary jest partnerem. Funkcję Lidera projektu będzie sprawować Ko-

menda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Całkowita wartość projektu to 1.919.366,00 Euro, wartość dofinansowania – 1.631.461,10 Euro.
D. Zaucha

SPOTKANIE PARTNERSKIE
21 marca br. odbyło się kolejne spotkanie partnerskie Gminy Żary z Gminą Neuhausen/Spree.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele obydwu samorządów.
Podczas wizyty omówiono planowane działania gmin partnerskich w zakresie organizacji wspólnych imprez sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i serdecznej
atmosferze.
A. Kochanowska
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REKRUTACJA
Zasady rekrutacji do przedszkola, oddziałów
przedszkolnych

w

szkołach

podstawowych

oraz punktów przedszkolnych prowadzonych
przez Gminę Żary na rok szkolny 2018/2019

W

r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.)
ychowanie

przedszkolne

oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.)

obejmuje dzieci od począt-

mają ustawowe prawo do korzystania z wy-

ku roku szkolnego w roku kalendarzowym,

chowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzy-

w którym dziecko kończy 3 lata, do końca ro-

jęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym

ku szkolnego w roku kalendarzowym, w któ-

do żadnego z przedszkola/oddziałów przed-

rym dziecko kończy 7 lat.

Wychowanie

szkolnych/punktów przedszkolnych wskaza-

przedszkolne jest realizowane w przedszkolu,

nych we wniosku, Wójt wskaże rodzicom inną

oddziałach przedszkolnych w szkołach pod-

placówkę, która przyjmie dziecko.

stawowych oraz innych formach wychowania
przedszkolnego.
Dzieci

sześcioletnie

Zasady prowadzenia postępowania
rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów

(urodzone w

przedszkolnych w szkołach podstawowych

2012 roku) obowiązane są odbyć roczne

oraz punktach przedszkolnych na rok szkolny

przygotowanie przedszkolne w przedszkolu

2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o

lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym

zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Pra-

w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpo-

wo oświatowe (Dz. U. 2017.59 ze zm.).

czyna się z początkiem roku szkolnego w roku

Postępowanie rekrutacyjne prowa-

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6

dzone jest w terminach określonych w

lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodzi-

harmonogramie. Dodatkowe informacje

ców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły

można uzyskać w szkołach oraz na stro-

podstawowej.

nie internetowej www.gminazary.pl

Dzieci z odroczonym obowiązkiem
szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkol-

nym w szkole podstawowej lub innej formie
wychowania przedszkolnego.
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013
www.gminazary.pl
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Harmonogram rekrutacji do przedszkola, oddziałów
przedszkolnych i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019
Lp.
1.

14

Rodzaj czynności
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych

Termin postępowania
rekrutacyjnego

Termin postępowania
uzupełniającego

od 22.03 do 30.03.2018 r.

2.

Podanie przez Dyrektorów Szkół informacji, czy
w placówce odbędzie się rekrutacja

03.04.2018 r.

3.

Składanie wniosków o przyjęcie wraz
z załącznikami

od 04.04. do
18.04.2018 r.

od 04.06. do
08.06.2018 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 19.04. do
24.04.2018 r.
25.04.2018 r.

od 11.06. do
14.06.2018 r.
15.06.2018 r.

6.

Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli
zapisu dziecka do przedszkola, oddziału, punktu

od 26.04. do
11.05.2018 r.

do 22.06.2018 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 15.05.2018 r.

do 25.06.2018 r.

8.

Poinformowanie Wójta Gminy o kandydatach nieprzyjętych do przedszkola, oddziałów i punktów
przedszkolnych

do 17.05.2018 r.

do 27.06.2018 r.

9.

Składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

10.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy
przyjęcia

7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia

11.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym
uzasadnieniu odmowy przyjęcia

7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

12.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

13.

Wójt wskazuje miejsce dla dzieci nieprzyjętych do
przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu
przedszkolnego

do 23.05.2018 r.

14.

Podanie do publicznej wiadomości wykazu placówek, w których odbędzie się nabór uzupełniający

do 25.05.2018 r.

do 06.07.2018 r.
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USUWANIE AZBESTU
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek ogłasza
nabór

wniosków

o

dofinansowanie

usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Żary.
Termin składania wniosków do dnia

27 kwietnia 2018r.

D

jest wykonanie zadania przez wykonawcę z raofinansowanie jest przeznaczone na usu-

mienia Gminy Żary.

wanie wyrobów zawierających azbest

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów zwią-

z majątku będącego w posiadaniu osób fizycz-

zanych z zakupem i montażem nowych pokryć

nych, wspólnot mieszkaniowych oraz majątku

dachowych, a także nie obejmuje kosztów wyko-

jednostek samorządu terytorialnego, którzy na

nania dokumentacji technicznej. Koszty te pokry-

dzień złożenia wniosku oraz w dniu jego realiza-

wa w całości wnioskodawca.

cji są właścicielami nieruchomości objętej wnio-

Wnioski rozpatrywane będą według kolejno-

skiem, z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest

ści ich złożenia, w pierwszej kolejności na bu-

wykorzystywana na cele związane z prowadze-

dynki mieszkalne - do wyczerpania środków.

niem działalności gospodarczej.

Ze względu na zachowanie wymaganych terminów, osoby zdecydowane w 2018r. na demontaż

Dofinansowanie

obejmie

pokrycie

100% kosztów:
•

demontażu,

z budynku, po-

winny niezwłocznie dokonać ZGŁOSZENIA BUzbierania,

transportu

i unieszkodliwiania wyrobów zawiera-

•

wyrobów zawierających azbest
DOWLANEGO

w

Starostwie

Powiatowym

w Żarach, najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2018r.

jących azbest stanowiących pokrycia

Formularze wniosków oraz załączników

dachowe, elewacyjne i inne elementy

można pobrać ze strony www.bip.gminazary.pl

budowlane;

oraz w Urzędzie Gminy Żary, pokój 207. Wnioski

zbierania, transportu i unieszkodliwia-

należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ża-

nia zgromadzonych na działkach grun-

ry pok. 105. Dodatkowe informacje udzielane bę-

towych wyrobów zawierających azbest

dą w pokoju 207 - II piętro, w godz. od 7.00 do

bez demontażu.

15.00 tel. 68/ 470-73-15.
M. Siry

Dofinansowanie nie obejmuje refundacji za
usuwanie odpadów azbestowych, których odbiór,
transport i utylizację podmiot zlecił we własnym
zakresie. Warunkiem otrzymania dofinansowania
www.gminazary.pl
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wykonanie dwóch bieżni pro-

do flag, zamontowany będzie

stych

100m

stojak rowerowy na 15 stano-

INWESTYCEJE

i 60m o nawierzchni sportowej

wisk, oraz zamontowane zosta-

poliuretanowej wraz z podbu-

ną wiaty stadionowe dla za-

W GMINIE ŻARY

dową z gruntu stabilizowanego

wodników

cementem

wytrzymałości

Zdemontowany zostanie istnie-

min. 2,5 Mpa, warstwy kon-

jący wysłużony już piłkochwyt

strukcyjnej z kruszywa łamane-

i zamontowane będą 2 nowe za

go, warstwy klinującej z kruszy-

bramkami o wymiarach - 55m

wa kamiennego wraz z obrze-

x 8 m, wymianie ulegnie też ist-

postępowanie przetargowe na

żami,

boiska

niejące ogrodzenia na panelo-

wyłonienie wykonawcy przed-

w zestaw do skoku wzwyż, pola

we, na słupkach stalowych - ok.

sięwzięcia

do pchnięcia kulą oraz zeskoku

430 mb wraz z 3 furtkami i bra-

„Modernizacji/przebudowy

wraz z polem do skoku w dal.

mą wjazdową.

boiska

lekkoatletycznego

Ponadto zmodernizowane bę-

w Grabiku” – w zakres przed-

dą trybuny wraz z siedziskami,

sięwzięcia wchodzić będzie min:

wymienione

Infrastruktura komunalna
Aktualnie prowadzone jest

dotyczącego

o

długości

o

wyposażenie

zostaną

lekkoatletycznych.

maszty

Na ukończeniu są prace w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej i uzyskania stosownych
pozwoleń na budowę dla zadań dotyczących:
„Budowy świetlicy wiejskiej w m. Drozdów”

„Budowy Szatni sportowej w m. Łaz”

Kolejnym etapem będą postepowania przetargowe na wyłonienie wykonawców robót.
16
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Oświetlenie:

Podpisane zostały umowy z wykonawcami w zakresie: „Budowy oświetlenia drogowego w
miejscowości Olszyniec”. Zakres prac obejmuje m.in: - ułożenie linii kablowej o długości ok. 620
mb, - montaż 16 słupów w stalowych okrągłych o wys. 7 m, - montaż 16 opraw oświetleniowych LED.
Planowany termin zakończenia powyższej realizacji to 31.05.2018r.

„Budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Siodło”. Zakres prac obejmuje m.in:
ułożenie linii kablowej o długości ok. 710 mb, montaż 19 słupów w stalowych okrągłych o wys. 7 m,
montaż 19 opraw oświetleniowych LED, montaż szafki oświetleniowej ze sterowaniem. Planowany
termin zakończenia powyższej realizacji to 30.06.2018r.
Ponadto zawarto też umowy na opracowanie stosownych dokumentacji technicznych i uzyskanie niezbędnych pozwoleń na realizację przedsięwzięć dotyczących budowy fragmentów oświetlenia
drogowego w miejscowościach: Olbrachtów odcinek ok. 200mb,
Kadłubia - odcinek ok. 1300 mb

Lubomyśl – odcinki o długościach
550 mb i 450 mb

Bogumiłów – odcinek ok. 300 mb

www.gminazary.pl

Rościce – odcinek ok. 600 mb

Marszów – odcinek ok. 250 mb
(przy drodze krajowej)

17

Drogi:

Chcąc przystąpić do modernizacji dróg wewnętrznych na terenie gminy podobnie jak w przypadku budowy oświetlenia drogowego, konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz
uzyskanie stosownych zezwoleń w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa łamanego oraz ułożenia nawierzchni asfaltowych dla poniższych zadań:

Sieniawa Żarska dz. nr 596 ok 140 mb,
dz. nr 597 ok 140 mb, dz. nr 598 ok 140

Bieniów dz. nr 7/93 - ok. 300 mb i dz. nr

Miłowice dz. nr 113/2 i 211 - ok. 380 mb

Lubanice dz. nr 603 - ok. 400 mb

Mirostowice Dolne dz. nr 171 i 158 - ok.
300 mb

7/97 - ok. 160 mb

Mirostowice Górne dz. nr 40/1 - ok. 420
mb

Drożków dz. nr 163/2; 158; 104/1; 134;
110/4 ok. 600 mb

W związku z powyższym zostały rozpoczęte procedury,
a planowany termin opracowania dokumentacji i uzyskania pozwoleń to 31.07.2018r. Dalszym etapem będzie przeprowadzenie
procedur przetargowych i wyłonienie wykonawców.
P. Dziok

18
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GMINNY KONKURS PLASTYKI
OBRZĘDOWEJ I WYPIEKÓW
WIELKANOCNYCH
Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej i Wypieków Wielkanocnych w tym roku odbył się
w dniach 19-23 marca w świetlicy wiejskiej w Łazie.
Mieszkańcy naszej gminy i tym razem zaskoczyli
nas swoją liczną obecnością. W tym roku w konkursie wzięło udział ponad 500 uczestników. 345
prac wykonanych zarówno przez indywidualne osoby jak i grupy zostały oceniane przez jury w składzie: Pani Ewa Kusion oraz Pan Mariusz Pękala.
W tegorocznym konkursie zostało przyznanych łącznie 41 nagród oraz 31 wyróżnień w dwóch
kategoriach wiekowych— do 16 lat i powyżej 16 lat.
Wybór dla jury okazał się bardzo trudny, ponieważ
wszystkie prace były piękne i starannie wykonane,
zwłaszcza te, stworzone przez rączki tych najmłodszych, czyli dzieci. Podtrzymywanie tradycji poprzez tworzenie pisanek, koszyczków, czy palm stanowi w naszej kulturze niebywałą wartość dodaną
— zwłaszcza w dobie cyfryzacji i Internetu.
Największą liczbę prac zgromadziła w tym roku kategoria Inne Formy Plastyki Obrzędowej. Zaszczytne miejsce natomiast zajęły śmirgusy, którymi mogły pochwalić się nieliczne osoby w naszej
gminie. Duże zainteresowanie wzbudziły również
pisanki zdobione techniką współczesną. Zadziwiające kompozycje kwiatowe na jajach, wykonane
własnoręcznie cieszyły oko nie tylko jury, ale również osób oglądających wystawę prac konkursowych. Natomiast w smacznej kategorii Wypieków
Wielkanocnych prym wiodły tym razem babki.
Każda z nich podlegała nie tylko ocenie estetycznej,
ale również smakowej.

www.gminazary.pl

19

W konkursie pojawiło się wiele wspaniałych prac, z
których zostały wyłonione te—zdaniem jury najlepsze.
Przedstawiam listę nagrodzonych oraz wyróżnionych osób
startujących w grupie wiekowej powyżej 16 lat:
W kategorii Palma nagrodę otrzymali:
1.

„Wesoła Gromada” - Mirostowice Górne

2.

Zespół „Łazowianki” - Łaz

3.

Daria Kruszelnicka—Warsztaty terapii zajęciowej
przy MOPS w Żarach

W kategorii Palma wyróżnienie otrzymali:
1.

Marta Karpińska—Biedrzychowice Dolne

2.

Halina Banasiak—Lubomyśl

3.

Klub seniora—Mirostowice Górne

W kategorii Koszyczek ze Święconką nagrodę otrzymali:
1.

KGW Mirostowice Górne

2.

Zespół Łazowianki z Łazu

3.

KGW Sieniawa Żarska

4.

KGW Łódz

W kategorii Śmiergusy Nagrodę otrzymała:
1.

Jadwiga Bryjak—Złotnik GBP

W kategorii Śmirgusy wyróżnienia otrzymali:
1.

Cecylia Taczkowska—Łaz

2.

Zofia Borecka-Łaz

W kategorii Pisanki o tradycyjnych motywach zdobniczych nagrodę otrzymali:
1.

Klub Seniora z Mirostowic Górnych

2.

Krystyna Zwolska z Mirostowic Górnych

3.

Joanna Zwolska z Mirostowic Górnych

W kategorii Pisanka o tradycyjnych motywach zdobniczych wyróżnienia otrzymali:
1.

Michał Szałęga z Olbrachtowa

2.

Barbara Szałęga z Olbrachtowa

W kategorii pisanki o współczesnych motywach
zdobniczych nagrody otrzymali:
1.

Elżbieta Wieliczko z Biedrzychowic Dolnych

2.

Wiesława Sygulska z Miłowic

3.

Regina Świerk z Sieniawy Żarskiej

W kategorii pisanki o współczesnych motywach
zdobniczych wyróżnienia otrzymali:

20

1.

Monika Gazda z Miłowic

2.

Maria Karpińska z Biedrzychowic Dolnych

3.

Katarzyna Sroka z Biedrzychowic Dolnych

www.gminazary.pl

W kategorii Wypieki Wielkanocne nagrodę
otrzymali:
1.

Maria Gołębiewicz z Łazu

2.

Aneta Mićko z Kadłubia

3.

Katarzyna Sroka z Biedrzychowic Dolnych

4.

Zofia Borecka z Łazu

W kategorii wypieki wielkanocne wyróżnienie
otrzymali:
1.

Bronisława Bilińska z Łazu

2.

KGW „Jarzębina” z Sieniawy Żarskiej

W kategorii Inne Formy Plastyki Obrzędowej
nagrodę otrzymali:
1.

Emilia Karpińska z Biedrzychowic Dolnych

2.

Genowefa Lidtke z Bieniowa

3.

Magdalena Łokaj-Mochnacz z Olbrachtowa

4.

Irena Kantyka z Lubomyśla

W kategorii Inne Formy Plastyki Obrzędowej
wyróżnienia otrzymała:
1.

Monika Gazda z Miłowic

2.

Wiesława Sygulska z Miłowic

3.

Danuta Cholma z Biedrzychowic Dolnych
Teraz przechodzimy do listy nagrodzonych oraz

wyróżnionych osób startujących w grupie wiekowej
do 16 lat:
W kategorii Palma nagrodę otrzymali:
1.

Weronika Malicka z GBP Złotnik

2.

Szymon Peszek ze SP w Sieniawa Żarska

3.

Jakub Pokrywiecki ze SP w Sieniawie Żarskiej

W kategorii Palma wyróżnienia otrzymali:
1.

Wiktoria i Zofia Urszulak z Drożkowa

2.

Stanisław Dziok ze SP w Olbrachtowie

3.

Natalia Piter ze SP w Olbrachtowie

W kategorii Wypieki Wielkanocne wyróżnienia
otrzymali:

www.gminazary.pl

1.

Maria Kowalczewska z GBP w Grabiku

2.

Natalia Pokrywiecka ze SP w Sieniawie Żarskiej
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W kategorii Pisanka o ludowym motywie zdobniczym nagrodę otrzymali:
1. Karolina Śrutwa z GBP w Olbrachtowie
2.

Aleksandra Penksa ze SP w Mirostowicach Dolnych

3.

Zuzanna Basztabin z GBP w Olbrachtowie

W kategorii Pisanka o ludowym motywie zdobniczym wyróżnienia otrzymali:
1.

Karolina Kowalska z GBO w Olbrachtowie

2.

Kinga Brusiło

3.

Krzysztof Kuchenbecker z GBP w Olbrachtowie

W kategorii Pisanka o współczesnym motywie
zdobniczym nagrodę otrzymali:
1.

Małgorzata Dominiak z ZS w Grabiku

2.

Sara Stawiarz z Miłowic

W kategorii Inne formy plastyki obrzędowej
nagrodę otrzymali:
1.

Michalina Robaszewska ze SP w Sieniawie Żarskiej

2.

Maria Kowalczewska z GBP w Grabiku

3.

Oliwia Pisarska ze SP w Mirostowicach Dolnych

W kategorii Inne formy plastyki obrzędowej
wyróżnienia otrzymali:
1.

Marta Jańczyk ze SP w Sieniawie Żarskiej

2.

Amelia Sadowska z Sekcji Plastycznej w Siodle

3.

Amelia Janas z ZS w Grabiku

W kategorii Praca zbiorowa zostały wręczone
nagrody dla:
1.

Warsztat terapii zajęciowej DPS Miłowice

2.

Klub Seniora Mirostowice Górne

3.

Grupa 6 latków z Przedszkola w Grabiku pod
opieką pani A. Abramczuk

Wyróżniona natomiast została Grupa 6 latków pod
opieką pani R. Żurawki z przedszkola w Olbrachtowie.
W kategorii Prace rodzinne nagrody otrzymali:
1.

Sebastian Drzymała z mamą z Olbrachtowa

2.

Tomek Gawrych z mamą z Grabika

22
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W kategorii Prace rodzinne wyróżnienia
otrzymali:
1.

Igor i Patryk z mamą z Kadłubia

2.

Hanna Karpińska z mamą z Grabika

3.

Tomasz Stodolski z mamą

4.

Julia i Oliwia Kiek z Grabika

Jury przyznało również kilka nagród specjalnych dla:

1.

Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach,

2.

DPS w Miłowicach,

3.

Klubu Seniora z Mirostowic Górnych,

4.

Alicji Ganczar z Sekcji Plastycznej w Marszewie oraz

5.

Barbary Szałęgi, która otrzymała nagrodę
dla instruktora.

wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym nagrody wraz z pamiątkowymi statuetkami. Każdy
z uczestników otrzymał również słodki upominek oraz podziękowanie za udział w konkursie.
Po zakończeniu części oficjalnej Wójt Gminy Żary pogratulował i podziękował jeszcze raz
wszystkim uczestnikom konkursu oraz złożył
życzenia zdrowych, radosnych oraz ciepłych
Świąt Wielkanocnych.
A. Agopsowicz

Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek na zakończenie Gminnego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Wypieków Wielkanocnych 2018 wręczył

www.gminazary.pl
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z dobrym serZaopiekuj ażcemktoś
zabierze je i ofia-

się mną
Przypominamy,
że cały czas trwa akcja
„Zaopiekuj się mną”,
która ma na celu zachęcenie
mieszkańców
Gminy Żary do adopcji
bezdomnych piesków
znajdujących się w Łużyckiej Spółdzielni Socjalnej w Piotrowie.
Wiele
sympatycznych piesków czeka w tym schronisku,

ruje ciepły, pełen miłości dach nad głową.
Zainteresowanych zapraszamy do
kontaktu ze schroniskiem pod nr telefonu:
604 209 667 oraz do
odwiedzania ich strony
na Facebooku, na której
znajdują się zdjęcia
piesków oraz krótkie
informacje o nich.

NOWI MALI MIESZKAŃCY
GMINY ŻARY

W okresie od 1 stycznia
do 27 marca
w naszej gminie urodziło
się 28 dzieci:
18 dziewczynek
10 chłopców

Kościół
w Złotniku

www.gminazary.pl

P

omimo
mroźnej
zimy, Grupa Inicjatywna fundacji i stowarzyszenie „Region Łużyce” ze Złotnika przy
wsparciu Gminy Żary,
nieustannie prowadzi
prace zabezpieczające
i przygotowujące ruiny
średniowiecznego kościoła w Złotniku do
planowanej odbudowy.
Po ostatnich wichurach,
jakie nawiedziły nasza
gminę
wymieniono
plandeki zabezpieczające gotyckie sklepienie
nad prezbiterium kościoła, oraz nad kruchtami. Kończy się odgruzowywanie
przyziemia
wieży i kruchty zachodniej. W ostatnim czasie
Grupa Inicjatywna fundacji i stowarzyszenie
„Region Łużyce” ze Złotnika, pozyskały 7 m3
sezonowanych modrze-

wiowych belek i desek.
Przewieziono również
do tartaku w Grabiku
dęba z Mirostowic Dolnych i pomnikowego
buka z Olbrachtowa,
które pozyskano z zasobów Gminy Żary, i które wykorzystane zostaną na budowę kolejnych
stropów w wieży kościelnej oraz podłóg
w zabytkowym budynku
dworu sołtysiego z 1534
r., sąsiadującego z ruinami kościoła i dawnego cmentarza w Złotniku. Dodatkowo Grupa
Inicjatywna
fundacji
i
stowarzyszenie
„Region Łużyce” ze Złotnika prowadzi rozmowy
w celu pozyskania dzieła
znanego szczecińskiego
rzeźbiarza prof. Ryszarda Wilka, która eksponowana jest obecnie
w niemieckim miasteczku Bisenthal pod Berli-

nem, a którą chcielibyśmy przejąć jako zaczątek
planowanych
w Złotniku plenerów
rzeźbiarskich.
Szczególne podziękowania kierujemy po
raz kolejny do wspierającej nas firmy Stabilis
Sp. z o.o. z Żar, za wyjątkową pomoc w niełatwym załadunku i transporcie drewna do tartaku w Grabiku.
A. Gutka
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Informacja w sprawie działania
Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w 2018 r. utworzonym
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach

K

Harmonogram pracy specjalistów na rok 2018
ierownik Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Żarach informuje, że od
m-ca stycznia 2018
wznowione

w Ośrodku zostały

w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym przy G O P S
w Żarach Al. Jana Pawła II 6 Żary. III p. pok. 306.
Miesiąc

dyżury specjalistów z zakresu

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej.

Dyżury

specjalistów tj. terapeuta ds. przemocy

Luty
2018

domowej, psycholog, odbywają się 2
razy w m-cu. Szczegółowy harmonogram
dyżurów stanowi załącznik do pisma.
Spotkania ze specjalistami będą odbywały się w

Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej w Żarach (Budynek Urzędu Gminy) , III piętro, pok. 306 lub Sali posiedzeń
Gminy Żary. Z porad specjalistów będą mo-

Marzec
2018

ne ,wychowawcze, uzależnienie od alkoholu
oraz innych środków psychoaktywnych oraz
rodziny z problemem przemocy domowej.

Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście lub

Ze względu na ograniczony czas dyżurów ,osoby chętne na spotkania ze specjalistami proszone są o wcześniejszy kontakt na

Maj
2018

Czerwiec
2018

Lipiec
2018

www.gminazary.pl

26.02. godz.10-12

05.03. godz. 11.30-13.30

14.03. godz. 16-18

19.03. godz. 11.30-13.30

26.03. godz. 10-12
11.04 godz. 16-18
23.04. godz. 10-12

14.05.godz. 11.30- 13.30

09.05 godz. 16-18

28.05. godz. 11.30- 13.30

21.05. godz. 10-12

04.06. godz. 11.30- 13.30

6.06 godz. 16-18

18.06.godz. 11.30- 13.30

18.06. godz. 10-12

09.07. godz. 11.30- 13.30

Od m-ca lipca ter.
będą później

23.07.godz. 11.30- 13.30
6.08. godz. 11.30- 13.30

Sierpień
2018

20.08.godz. 11.30- 13.30
10.09. godz. 11.30- 13.30

Wrzesień
2018

24.09.godz. 11.30- 13.30
08.10. godz. 11.30- 13.30

Październik
2018

22.10.godz . 11.30- 13.30
05.11. godz. 11.30- 13.30

Listopad
2018

Zapraszamy

26.02.godz. 11.30-13.30

23.04.godz. 11.30- 13.30

wskazane powyżej numery telefonów, celem
umówienia na wizytę.

14.02.godz. 16-18

2018

pod numerem telefonu 68-4707320 lub
4707319 .

12.02. godz. 11.30-13.30

09.04.godz. 11.30- 13.30

Bliższych informacji na temat dyżurów specjalistów mogą Państwo uzyskać w

Dyżury Psychologa
2 razy w m-cu

Kwiecień

gli skorzystać mieszkańcy gminy Żary, z rodzin w których występują problemy rodzin-

Dyżury Terapeuty ds.
przemocy domowej.
2 razy w m-cu.

19.11.godz. 11.30- 13.30
03.12.godz. 11.30- 13.30

Grudzień
2018

17.12.godz. 11.30- 13.30
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