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Strefa przemysłowa
Gminny Przegląd Mały Talent
Ściernisko Letnie Spotkanie Kabaretowe
Puchar Wójta
750 lecie Gablenz

Nadchodzące wydarzenia:
14 LIPCA — XXIII Gminna Biesiada Śpiewacza
21 LIPCA — Festyn — ”Wspólne śpiewanie” - Boisko Sportowe
w Biedrzychowicach Dolnych
22 LIPCA — Festyn wiejski — Boisko Sportowe w Grabiku
18 SIERPNIA — Dożynki Parafialne Boisko Sportowe w Łazie
25 SIERPNIA — Dożynki Gminne — Olszyniec
SIERPIEŃ — 70-Lecie Ludowego Zespołu Sportowego „FAX Bieniów” Świetlica Wiejska w Bieniowie
WRZESIEŃ — X Piknik Pieczonego Ziemniaka — Boisko Sportowe w Siodle
28 WRZEŚNIA — Piknik Ekologiczny w gminie Żary — Plac przy kościele
w Olbrachtowie
29 WRZEŚNIA — Zabawa integracyjna — Olszyniec

TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
14 maja 2018r. na Orliku w Mirostowicach Dolnych odbyły się rozgrywki klas
IV w piłkę ręczną. Warsztaty dla uczniów poprowadzili animatorzy sportu Jarosław
Rusak i Katarzyna Majcher.
Była to promocja piłki ręcznej w naszej miejscowości. Wzięliśmy udział w akcji
"Kocham Ręczną na Orliku", której organizatorem jest Fundacja Orły Sportu.
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5-LECIE STOWARZYSZENIA „MIROSTOWICE DOLNE
NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ LUBUSKA 2012”

W

dniach 21-22 kwietnia Stowarzyszenie "Mirostowice Dolne Najpiękniejsza Wieś
Lubuska 2012” obchodziło swój jubileusz 5-lecia. Na zaproszenie prezesa
stowarzyszenia udział w jubileuszu wzięli: Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław
Tomczyszyn, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek oraz Sołtys Mirostowic Dolnych Zbigniew Witka.
Oprócz Rady Sołeckiej oraz pocztu sztandarowego koła myśliwskiego "Ponowa", jubileusz
wzbogaciła wizytacja Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Tadeusza Lityńskiego
w parafii pw. św. Barbary w Mirostowicach Dolnych.
Uroczystość jubileuszu uświetniły swoim występem panie z zespołu "Wrzos".
Ta okrągła rocznica była dobrym momentem do podsumowania 5 letniej działalności
stowarzyszenia, która została uwieczniona ufundowaną przez członków stowarzyszenia tablicą
pamiątkową z zarysem historycznym Mirostowic Dolnych. Jej uroczystego odsłonięcia dokonali
Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn oraz Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, natomiast
poświęcona została przez biskupa Tadeusza Lityńskiego.
Obchodu jubileuszu odbyły się przy dużym wsparciu finansowym Wójta Gminy Żary,
za co serdecznie dziękujemy.
G. Moliński

www.gminazary.pl
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WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W URZĘDZIE GMINY
11 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek przyjął niecodziennych gości. Urząd Gminy
w Żarach odwiedziły 6-latki z gminnego przedszkola w Grabiku. Mali interesanci po przywitaniu
Wójta w jego gabinecie udali się na salę konferencyjną gdzie mieli okazję zająć miejsca przy stole
obrad. Podczas „posiedzenia” dzieci dowiedziały się wielu ciekawych informacji o pracy Urzędu
oraz miały możliwość zadać pytania, na które Pan Wójt z przyjemnością odpowiadał.
Następnie udały się na małą wycieczkę po urzędzie. Podczas wizyty nie zabrakło słodyczy

i drobnych pamiątek, które przekazano dzieciom. Nasi milusińscy również podziękowali za tak miłe
przyjęcie, wręczając Panu Wójtowi album ze swoimi pracami.
K. Marciniak
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VI MEMORIAŁ IM. DARIUSZA BICZYKA
13 maja 2018r. w Olbrachtowie odbył się
VI Memoriał im. Dariusza Biczyka w tenisie
stołowym.
Do
rywalizacji
przystąpiło
30 zawodniczek i zawodników z Gorzowa
Wlkp., Gubina, Nowej Soli, Londynu, Bielska
Białej, Golasowic, Łęknicy, Mirostowic Górnych
i Dolnych, Grabika, Żar oraz Olbrachtowa.
Po 5 godzinnych zmaganiach, końcowa
klasyfikacja przedstawia się następująco:
Amatorzy:
1.
Piotrowski Zbigniew - Żary
2.
Chojnacki Rafał - Gorzów Wlkp.
3.
Kłudkowski Piotr - Grabik
4.
Hawełka Łukasz - Londyn

www.gminazary.pl

Zrzeszeni:
1.
Wączek Roman - Gorzów Wlkp.
2.
Paszczeniuk Dawid - Żary
3.
Trąbiński Marek - Łęknica
4.
Dopierała Maciej - Gorzów Wlkp.
50+:
1.
Maćkowiak Bogdan - Gorzów Wlkp.
2.
Iwuć Stefan - Łęknica
3.
Roziński Aleksander - Gubin
4.
Świtek Ireneusz - Żary
5.
Polanowska Ewa -Mirostowice Dolne
6.
Bartosz Grażyna -Mirostowice Górne.
Najlepsi otrzymali statuetki i nagrody
ufundowane przez Panią A. Biczyk i LKS
Błękitni Olbrachtów. Organizatorem i sędzią
głównym był D. Hawełka.
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XIII Gminny Przegląd
Mały Talent 2018
11 maja w Świetlicy Wiejskiej w Olbrachtowie
odbył się XIII Gminny Przegląd Mały Talent. Wzięło
w nim udział 32 dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.
Utalentowane maluchy mogły się zaprezentować
w dwóch kategoriach: wierszyk oraz piosenka.
W tegorocznym przeglądzie artystów oceniało
dwuosobowe jury w składzie: Pani Elżbieta Stec

Kierownik zespołu śpiewaczego „Chabry” ze Złotnika, Radna Gminy Żary oraz Pani Jadwiga Bakalarska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieniowie.
Mali artyści zapewnili wszystkim uczestnikom
dużo wrażeń. Wszystkie występy były piękne
i świetnie przygotowane. Dzieci zaskoczyły nas
swoją odwaga i pomysłowością, która była nagradzana gromkimi brawami. Jury miało bardzo trud-

ne zadanie aby wybrać Laureatów. Po burzliwych
obradach tytuł „Mały Talent 2018 w kat. Piosenka”
otrzymał Paweł Winecki z Przedszkola w Lubanicach, który zaśpiewał piosenkę Odkrywam siebie.
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Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Gabrysia

Zatylna z Punktu Przedszkolnego w Lubanicach,
Bianka Gielicz z Gminnego Przedszkola w Grabiku
oraz Zuzanna Wróblewicz z Oddziału Przedszkolnego w Złotniku. Natomiast tytuł „Mały Talent 2018
w kat. Recytacja” otrzymała Izabela Chomont
z Oddziału Przedszkolnego w Bieniowie, która
wyrecytowała wiersz Abecadło. Wyróżnieni zostali:
Hanna

Teplaków

z

Oddziału

Przedszkolnego

w Lubanicach, Dawid Surwiło z Oddziału Przed-

szkolnego

w

Mirostowicach

Dolnych,

Laura

Dobrucka z Oddziału Przedszkolnego w Bieniowie
oraz najmłodszy uczestnik tegorocznego przeglądu
3 letni Szymon Wojwod z Gminnego Przedszkola
w Grabiku. Laureatom oraz wyróżnionym nagrody
wręczył Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek. Wszyscy
uczestnicy przeglądu otrzymali upominki za wzięcie
udziału w konkursie.

Wszystkim
serdecznie

tegorocznym

gratulujemy

i

małym

mamy

artystom

nadzieję,

że

zobaczymy się za rok.
A. Agopsowicz

www.gminazary.pl
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TURNIEJ SIATKÓWKI I TENISA ZIEMNEGO
1 maja 2018 roku na Orliku w Mirostowicach Dolnych odbył się turniej siatkówki o puchar
Wójta Gminy Żary. Do zawodów zgłosiły się trzy drużyny: Olbrachtów oraz dwie z Mirostowic
Dolnych. Animator po konsultacji z zawodnikami postanowił pomieszać drużyny i tym samym
stworzono dwie. Zabawa była udana, pogoda dopisała.
Ostatecznie wygrała drużyna z Mirostowic Dolnych, gratulujemy!
Turniej przygotowali i sędziowali animatorzy sporu Katarzyna Majcher i Jarosław Rusak.

W dniu 3 maja 2018r. w Mirostowicach Dolnych odbył się turniej tenisa ziemnego - miksty.
Zgłosiło się 5 drużyn. Grano systemem "każdy z każdym". Mecze stały na wysokim poziomie
sportowym.
Klasyfikacja końcowa: I miejsce - Iwona Ptasińska i Radomir Roztocki; II miejsce - Ewa
Polanowska i Edward Czabaj; III miejsce - Agnieszka Ziemiańska i Marek Drobek. Na zakończenie zawodów Animatorzy Orlika Jarosław Rusak i Katarzyna Majcher wręczyli dyplomy i nagrody
rzeczowe, które zostały ufundowane przez Gminę Żary. Wszystkim drużynom serdecznie
i zapraszamy na kolejne zawody.
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„ŻYJ ZDROWO I BEZPIECZNIE Z RADIEM ZACHÓD”

B

ezpieczeństwo
dzieci
podczas
wakacji to bardzo ważna sprawa
w związku z czym w szkołach naszej
gminy został przeprowadzony cykl
spotkań pod nazwą „Żyj zdrowo i bezpiecznie
z Radiem Zachód”. W siedmiu szkołach Gminy
Żary w dniach 9-10 kwietnia dziennikarze
Radia Zachód – Pan Marek Turowski oraz Pan
Zbigniew Roszczyk – przeprowadzili z uczniami
klas I-III pogadanki na temat bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, zasad powiadamiania
służb alarmowych oraz udzielania pierwszej
pomocy. Omawiane były również zagrożenia
wynikające z używania alkoholu i narkotyków.

Dzieci brały aktywny udział w zajęciach,
podczas których wykonywały prace plastyczne
dotyczące omawianych tematów, które były
nagradzane. Spotkania zostały zakończone
losowaniem nagród w loterii szczęścia.
Podczas spotkań był również obecny Wójt
Gminy Żary Leszek Mrożek, który zachęcał
dzieci do czynnego brania udziału w zajęciach.
Uczulał Również aby podczas zbliżających
wakacji
zachowywały
się
rozważnie
i odpowiedzialnie.
A. Agopsowicz

„CHABRY” W ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
Na przełomie maja i czerwca zespół
„Charby” (17 osób) wybrało się do Świeradowa-Zdroju. Podczas czterodniowego pobytu
uczestniczyliśmy w obchodach Święta Bożego Ciała, spotkaliśmy się z zespołem
„Podgórzanie” z Mirska (pow. Lwówek Śląski).
Zwiedziliśmy Dom Zdrojowy, podziwialiśmy
krajobrazy ze szczytu Izerskiego Stogu oraz
byliśmy
w
Teatrze
Współczesnym
we Wrocławiu.
To był miły, pełen wrażeń, wspólnie
spędzony czas.
Elżbieta Stec
www.gminazary.pl
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OBCHODY 73 ROCZNICY ZAKOŃCZENIA
II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIE

W

dniu 7 maja 2018 r. z inicjatywy Wójta
Gminy

Żary

Leszka

Mrożka

oraz

Zarządu Stowarzyszenia 42 Pułku Zmechanizowanego i 11 Brygady Zmechanizowanej, Dyrektora
i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej, Sołtysa
Sieniawy Żarskiej z Radą Sołecką odbyły się pierwsze na terenie Gminy Żary uroczyste obchody
73 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej
w Europie.
Uroczystość rozpoczęła się przy Pomniku Orła
Białego gdzie zaproszeni goście oddali hołd
pamięci

walczącym

i

poległym

za

ojczyznę.

Podczas uroczystości odegrano hymn państwowy,
wręczono odznaki dla osób upamiętniających szlak
walk II Armii Wojska Polskiego, m.in. Wójta Gminy
Żary Leszka Mrożka. Przybyłe delegacje złożyły
znicze oraz wiązanki kwiatów pod pomnikiem.
Po części oficjalnej odbyły się występy młodzieży
ze Szkoły podstawowej oraz Chóru Parafialnego
z Sieniawy Żarskiej. Można było również obejrzeć
wystawę pod nazwą „Sieniawa Żarska w fotografii
po 1945 roku” oraz malarstwo Jarosława Wróbla
przygotowaną

przez

uczniów

Szkoły

i Gminną Bibliotekę w Sieniawie Żarskiej.
K. Marciniak
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W

WARSZTATY W BIENIOWIE

ramach projektu „Poprawa jakości
kształcenia w ŻŻOF” w dniu 26 kwietnia br.
uczniowie gimnazjum w Bieniowie w ramach:
laboratorium
fizycznego:
wykonywali
doświadczenia dotyczące m.in. przewodnictwa
cieplnego,
zamrażania
wody,
cieczy
nienewtonowskiej;
- laboratorium językowego: zbierali najważniejsze informacje o krajach niemieckojęzycznych, które znalazły się później na plakatach;
- akademii przedsiębiorczości: przygotowywali
się do założenia własnej firmy, próbowali

stworzyć jej logo;
- laboratorium matematycznego: wykonywali
bryły, zbierali i opracowywali dane statystyczne, które mogą się przydać podczas nauki
matematyki oraz posługiwali się edytorem
równań;
- warsztatów „Razem łatwiej”: przygotowywali
scenki dramowe „Na bezludnej wyspie”,
których celem było pokazanie jak ważna
w codziennym życiu jest komunikacja z drugim
człowiekiem.
D. Zaucha

„Mała skala – wielki efekt”
13 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej w Bieniowie odbyło się drugie spotkanie z eksperymentem przyrodniczym w wykonaniu pracowników naukowo-dydaktycznych Centrum Chemii
w Małej Skali z Torunia. W zajęciach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z Bieniowa,
Grabika i Mirostowic Dolnych.
Podczas warsztatów uczniowie między innymi zbadali właściwości fizyko-chemiczne metali,
przeprowadzili proces destylacji, zbadali zdolności sorpcyjne materiałów współczesnych
technologii oraz zapoznali się z wykorzystaniem chloru w procesie bielenia.
Celem organizacji zajęć warsztatowo-pokazowych było poszerzenie wiedzy i umiejętności
uczestników z zakresu nauk przyrodniczych.
D. Zaucha

www.gminazary.pl
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REALIZACJA PROGRAMU
„DOBRY START” W GMINIE ŻARY
Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wys. 300 zł na rozpoczynające rok szkolny
dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole
otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie dobry start nie przysługuje
na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun
prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy
zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki
opiekuńczo-wychowawczej.
Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które
realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”- tj. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” –
będzie

można

składać

już

od

1

lipca

online

przez

stronę

Ministerstwa

Rodziny

empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną banków.
Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później
niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach Ośrodek będzie
miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku

na jego rozpatrzenie i wypłatę

świadczenia.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart
M. Nowak- Kierownik GOPS w Żarach
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D ZIEŃ D ZIECKA
W GMINNYCH SZKOŁACH
30 maja 2018 r. w szkołach gminnych wszystkie dzieci spotkała miła niespodzianka z okazji
Dnia Dziecka. Każdy uczeń gminnej szkoły otrzymał od Wójta Gminy Żary Pana Leszka Mrożka
gadżet sportowy oraz coś słodkiego dla uzupełnienia energii po wysiłku fizycznym.
Oprócz wszystkim znanych skakanek, hula hop, różnego rodzaju piłek, bumerangów czy
dysków do rzucania w tym roku największe zainteresowanie wzbudziła piłka na sprężynie.
Wszystkim dzieciom życzymy uśmiechu- nie tylko w dniu święta.

B. Gosławska

www.gminazary.pl
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ŚWIĘTO PARKU I KWIATÓW W KROMLAU

D

elegacja z Gminy Żary 19 maja b.r. na czele z Wójtem Gminy Żary Leszkiem
Mrożkiem brała udział w corocznej imprezie pn. Święto Parku i Kwiatów w Kromlau.
Liczne pokazy, atrakcje dla dzieci, występy orkiestry, pokaz straży pożarnej to tylko
niektóre atrakcje, które można było obejrzeć podczas święta.
Delegacja obejrzała również pokaz Królowych, które wraz z miejscową Królową Kwiatów
zaprezentowały się podczas imprezy. Takie Spotkanie Królowych stało się już tradycją Święta
Parku i Kwiatów w Kromlau. Podczas imprezy miało miejsce wbicie symbolicznego „szpadla”
pod inwestycję związaną z remontem mostu w parku.
A. Kochanowska

N

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

a zaproszenie Rady Seniorów z Neuhausen/Spree delegacja z Gminy Żary wraz
z nowopowstałym Klubem Seniora z Mirostowic Górnych 14 czerwca br. wzięła udział
w uroczystości z okazji 25 Brandenburskiego Tygodnia Seniora.
Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z funkcjonującą na terenie gminy fermą kurzą „Ehlego”
oraz wysłuchać koncertu organowego. Seniorzy odwiedzili również ogromne pola golfowe,
które znajdują się na terenie gminy.
Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi, a niemieckimi
uczestnikami spotkania.
W miłej atmosferze przy poczęstunku przygotowanym przez mieszkańców seniorzy spędzili
czwartkowe popołudnie.
A. Kochanowska
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750 LECIE GABLENZ

ORAZ PODSUMOWANIE
PROJEKTU
23 czerwca 2018r. podczas obchodów
750 lecia Gablenz odbyło się podsumowanie
projektu pn. „Gmina Żary i Gablenz zapraszają”. Podczas obchodów delegacja z Gminy Żary

brała udział w korowodzie ulicami Gablenz jak
również występach scenicznych.
W skład delegacji wchodzili członkowie
Stowarzyszenia

„Mirostowice

Dolne

Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2012”, zespół
„Karolinki” z Grabika, członkowie OSP z terenu

Podczas święta zaprezentowano efekty

realizacji wspólnego projektu m.in. nową
stronę internetową Gminy Żary i partnerskiej
gminy Gablenz, trójjęzyczne foldery oraz film
promocyjny.
Podczas

uroczystości

była

możliwość

otrzymania powstałych publikacji na stoisku
promocyjnym gminy. Projekt był realizowany
w okresie od 01.05.2017r.do 30.06.2018r.

Wójt Gminy na ręce burmistrza Gablenz
Dietmara Noacka złożył gratulacje, pamiątkowy

ryngraf

z

mieszkańców

życzeniami
Gablenz

dla

oraz

wszystkich
symboliczną

jabłoń, gdyż „Gablenz” to w języku serbołużyckim to „Jabłoń”.

Gminy Żary, członkowie zespołu „Chabry”
ze Złotnika oraz przedstawiciele gminy wraz

A. Kochanowska

z Wójtem Leszkiem Mrożkiem.

www.gminazary.pl
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Projekt pn. „Gmina Żary i Gablenz zapraszają” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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NOWE SAMOCHODY RATOWNICZO-GAŚNICZE

W dniu 21.06.2018r. w lubskim ratuszu Wójt Gminy Żary - Leszek Mrożek wraz z Burmistrzem
Lubska - Lechem Jurkowskim oraz z Burmistrzem Łęknicy - Piotrem Kuliniakiem, podpisali
umowę na dostawę średnich uterenowionych samochodów ratowniczo-gaśniczych 4x4
(po 1 do każdej z gmin). Łącząc siły złożono wspólne postępowanie przetargowe na zakup trzech
samochodów ratowniczo-gaśniczych w ramach projektu „Strażacy na Pograniczu PolskoSaksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni
wobec migracji ludności”. W celu rozwoju współpracy i poprawy bezpieczeństwa będą wdrożone
nowe innowacyjne rozwiązania techniczne, takie jak: nowe samochody ratowniczo – gaśnicze
z systemem piany sprężonej oraz łączność cyfrowa.
W projekcie przewidziane są liczne szkolenia, ćwiczenia o szerokiej tematyce skupiające się
na zagrożeniach związanych z rozwojem cywilizacyjnym i anomaliami pogodowymi
z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, w których łącznie będzie ćwiczyć 1400 strażaków
z Polski i Niemiec w czternastu spotkaniach. Dostosowanie procedur i technik ratowniczych
po obu stronach granic tak, aby w przypadku wspólnych interwencji były kompatybilne.
Celem projektu jest stworzenie polsko - niemieckiego transgranicznego systemu ochrony
ludności, środowiska naturalnego, zabytków kultury, parków przemysłowych i usuwania
powstałych zagrożeń.
D. Zaucha

Gminny Dzień Strażaka
Tegoroczna organizacja Gminnego Dnia Strażaka została powierzona Ochotniczej Straży
Pożarnej z Marszowa. Dnia 12.05.2018 roku uroczystość ta rozpoczęła się polową Mszą Św.
odprawioną przez księdza proboszcza parafii pw. NSPJ w Żarach Krzysztofa Kwaśnika, następnie
zostały wręczone m.in. przez Wójta Gminy Żary Leszka Mrożka zasłużone nagrody dla jednostek
OSP z terenu naszej gminy oraz wygłoszone przemówienia zaproszonych gości.
Uroczystość upiększył artystycznie miejscowy zespół "Złoty Kłos", tancerki „Zumba Fitness
Show” ze Złotnika i Teatr Amatorski Dorosłych „Tak czy Siak” z biblioteki w Złotniku.

OSP Marszów

www.gminazary.pl
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
LUBANICE 2018
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W

dniu 20 maja 2018r. boisko sportowe
w Lubanicach stało się areną zaciętej rywalizacji
strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych
z Gminy Żary i ochotników występujących
z miasta Żary.
Po złożeniu meldunku przez Komendanta
Gminnego, uroczystego otwarcia zawodów
dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Żarach – Wójt Gminy Leszek
Mrożek.
W zawodach udział wzięły 25 drużyn, zaś
celem głównym zawodów było podnoszenie
gotowości
bojowej
strażaków
poprzez
rywalizację, także promowanie wśród młodego
pokolenia lokalnego patriotyzmu, ochrony
mienia i życia człowieka. Zawody zostały
rozegrane w dwóch konkurencjach:
- biegi sztafetowe z przeszkodami,
- ćwiczenia bojowe.
Nad
prawidłowym
przebiegiem
poszczególnych konkurencji czuwała komisja
wyznaczona przez Komendanta Powiatowej
Straży Pożarnej w Żarach. Pierwsze miejsca na
podium i tym samym awans na zawody
powiatowe wywalczyli:
- drużyna żeńska młodzieżowa OSP Złotnik,
- drużyna chłopców młodzieżowa OSP
Sieniawa Żarska,
- drużyna żeńska seniorek OSP Złotnik,
- drużyna męska seniorów OSP Złotnik.
Zawody odbyły się w miłej i sportowej
atmosferze, a po ich zakończeniu drużynom

uczestniczącym w rywalizacji dyplomy i nagrody
ufundowane przez Wójta Gminy Żary wręczali:
Prezes Oddziału Zarządu Gminnego Związku
OSP RP w Żarach, radny z terenu gminy oraz
prezesi
poszczególnych OSP z terenu Gminy
Żary.
Składamy gorące podziękowanie na ręce
Komendanta Gminnego Henryka Sienkiewicza
za ogrom pracy włożonej w perfekcyjne
przygotowanie placu pod zawody oraz
członkom OSP z Sieniawy Żarskiej.
Wszystkim
mieszkańcom
Gminy
Żary
za przybycie na zawody i gorący doping
serdecznie dziękujemy.
Możemy się pochwalić również, że nasze
drużyny wywalczyły główne miejsca podczas
XX
Powiatowych
Zawodów
SportowoPożarniczych, które odbyły się 17 czerwca w
Lubsku. Drużyny: młodzieżowa dziewcząt, seniorów i seniorek ze Złotnika zdobyły trzy pierwsze
miejsca w swoich kategoriach wiekowych, natomiast drużyna młodzieżowa chłopców z Sieniawy Żarskiej wywalczyła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej swojej grupy. Serdecznie gratulujemy.
Jednostka OSP Złotnik zdobyła tytuł
najlepszej drużyny w zawodach i otrzymała
Puchar Starosty Żarskiego oraz nagrodę
finansową w formie talonu w wysokości 1500 zł.
T. Polak

Fot. Starostwo Powiatowe
www.gminazary.pl
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ŚCIERNISKO 2018
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D

uża dawka dobrego humoru przy pięknej
pogodzie pod chmurką—czyli Letnie Spotkanie
Kabaretowe Ściernisko 2018. To już kolejna
taka impreza w Sieniawie Żarskiej zainicjowane
przez
kabaret
„Paranienormalni”.
W tegorocznej imprezie udział wzięli: Kabaret
Nowaki, Mikołaj Cieślak i Rafał Zbieć (z kabaretu Moralnego Niepokoju) oraz kabaret Chyba.
Po
oficjalnym
powitaniu
wszystkich
wiernych fanów kabaretów o godzinie 19:00
przez Roberta Motykę, jako pierwszy gościnnie
wystąpił Kabaret Nieśmiesznie Śmieszni.
Impreza jak co roku przyciągnęła bardzo
wielu widzów, którzy nieprzerwanie „pękali
ze śmiechu” około godziny 23:00.
Oprócz wyśmienitych występów miały
miejsce również serdeczne podziękowania,
które w postaci szklanej statuetki złożył Wójt
Gminy Żary Leszek Mrozek na ręce głównego
organizatora imprezy Roberta Motyki. Kabaret
również otrzymał figurkę Wiktora od Krzysztofa
Stefanowicza—sołtysa Sieniawy Żarskiej.
„Paranienormalni” serdecznie dziękowali
publiczności za liczne przybycie oraz za pomoc
w organizacji imprezy. W prezencie gospodarzom (Sieniawie Żarskiej) wręczyli upominek
w postaci projektora i ekranu do oglądania
filmów itp. na świetlicy wiejskiej. Również jest
przygotowana niespodzianka do Szkoły Podstawowej znajdującej się w tej miejscowości.
Życzylibyśmy sobie co roku tak zacnych
gości, którzy dbają o nasze poczucie humoru
i tworzą przez jeden wieczór cudowną
atmosferę na terenie naszej gminy.
A. Agopsowicz

www.gminazary.pl

21

22

www.gminazary.pl

PROJEKT TIK W NASZYCH SZKOŁACH ZAKOŃCZONY

G

mina Żary przez cały rok szkolny 2017/2018 realizowała projekt “Edukacja TIK w szkołach
podstawowych gminy Żary”. Projekt był realizowany w pięciu szkołach, w których wyniki

egzaminów szóstoklasistów były poniżej poziomu województwa. I tak udział w projekcie brały
szkoła w Bieniowie, Grabiku, Mirostowicach Dolnych, Sieniawie Żarskiej oraz w Złotniku.
W ramach projektu uczniowie oraz nauczyciele odbyli szkolenia z zakresu stosowania
w procesie nauczania technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz dodatkowo do szkół
został zakupiony sprzęt (komputery stacjonarne, laptopy, tablety, projektory, tablice interaktyw-

ne, pracownia fonetyczna do nauki języków obcych) na kwotę ponad 60 tysięcy złotych.
W dniach 22-24 czerwca ostatnia grupa uczniów ze szkoły w Złotniku odbyła szkolenie
z zakresu obróbki graficznej zdjęć. Ogółem przeszkolonych zostało 120 uczniów oraz
10 nauczycieli.
Cały projekt to kwota ponad 300 tysięcy złotych w pełni dofinansowana z Urzędu
Marszałkowskiego.
B. Gosławska

www.gminazary.pl
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ANGELANA 2018

W

dniu 9 czerwca 2018 r. w Olbrachtowie
odbył się XII Przegląd Piosenki i Pieśni
Religijnej „Angelana 2018”. Po Mszy Świętej polowej
rozpoczął się Przegląd. Na scenie miało okazję
zaprezentować się 15 zespołów, w tym 11 w kategorii
Dorośli i 4 zespoły w kategorii Dziecięco-Młodzieżowej.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury w składzie
Małgorzata Łabanowicz, Mariusz Massier oraz
Mirosław Żandarski wyłonili laureatów.
W kategorii Dziecięco – Młodzieżowej przyznano
4 nagrody równorzędne dla Zespołu „Źródełko”
z Wichowa, „Żar Miłości” z Żar, „Serduszka” z Żar oraz
„Mała Tęcza” z Olbrachtowa.
W kategorii Dorośli I miejsce zajął Zespół „Integra”
z Miłowic, II miejsce - „Wesoła Gromada” z Mirostowic
Górnych, III miejsce zespół „Wrzos” z Mirostowic
Dolnych
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymał Zespół
„Jutrzenka” z Olbrachtowa, „Złoty Kłos” z Marszowa,
„Karolinki” z Grabika, „Szyszynianki” z Biedrzychowic
Dolnych oraz „Złoty Wiek” z Żar.
Jury przyznano również nagrody za udział dla
Zespołu „Bieniowianki” z Bieniowa, „Łazowianki” z Łaz
oraz dla Chóru Parafialnego „Pięknolesie” z Sieniawy
Żarskiej.
Zostały przyznane nagrody finansowe w formie
talonów, ufundowane przez Wójta Gminy Żary Leszka
Mrożka oraz Starostę Powiatu Żarskiego Janusza
Dudojcia.
Tegoroczny przegląd z pewnością przyczynił się do
promocji kultury chrześcijańskiej, popularyzacji Pieśni
i Piosenki Religijnej oraz integracji środowiska
katolickiego. Dziękujemy wszystkim wykonawcom,
którzy w tym roku uczestniczyli w przeglądzie.

K. Marciniak
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BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRNYCH
Informujemy, że Gmina Żary zrealizowała
inwestycję pn. „Budowa siłowni zewnętrznych
w miejscowościach Stawnik, Olbrachtów,
Lubomyśl, Mirostowice Górne, Siodło, Miłowice, Biedrzychowice Dolne", dofinansowaną
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020. Kwota dofinansowania
to 62.852,00 zł.
W skład siłowni wchodzą m.in. takie
urządzenia jak: maszyna do wyciskania wraz

z ławeczką, zestaw minifitnes – twister,
biegacz, surfer, wioślarz, orbitrek. Dodatkowo
ze środków Programu „Lubuskie siłownie pod
chmurką” w 2017r. zamontowano urządzenia
do ćwiczeń w miejscowości Łukawy.
Siłownie zewnętrzne są ogólnodostępne
i z pewnością przyczynią się do uatrakcyjnienia oferty spędzania wolnego czasu na
świeżym powietrzu.
A. Kochanowska

BIEDRZYCHOWICE DOLNE

LUBOMYŚL

ŁUKAWY

MIROSTOWICE GÓRNE

MIŁOWICE

OLBRACHTÓW

SIODŁO

STAWNIK
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STREFA GOSPODARCZA
Gmina Żary informuje, że w ramach projektu pn. ”Utworzenie Żagańsko – Żarskiej Strefy
Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”, zakończyła inwestycję związaną
z uzbrojeniem terenu w obrębie miejscowości Kadłubia. Strefa inwestycyjna została wyposażona w drogę wraz z placem manewrowym, sieć wodociągową i kanalizacyjną, przepompownię
ścieków oraz oświetlenie wzdłuż wybudowanej drogi. Zachęcamy szczególnie mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa do inwestowania na naszym terenie.
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020.
D. Zaucha
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Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018 Za Nami

W tym roku współgospodarzem gminnego Zakończenia Roku Szkolnego była Szkoła Podstawowa w Bieniowie. Po przywitaniu gości i krótkich przemowach obejrzeć mogliśmy część
artystyczną przygotowaną przez uczniów pod czujnym okiem opiekunów, jednak zdecydowanie
najdłużej trwało wręczanie nagród uczniom wytypowanym przez dyrektorów.
W tym roku nagrody przyznane zostały dla 3 uczniów z każdej szkoły z najlepszymi
wynikami w nauce. W roku szkolnym 2017/2018 nagrodę w tej kategorii otrzymali uczniowie
szkoły podstawowej w Bieniowie: Dorota Dziewińska, Sara Baryła, Oliwia Fraszewska;
w Grabiku: Martyna Partyka, Nikola Lachowska, Weronika Flaga; w Lubanicach: Kacper
Ziółkowski, Szymon Pietrowiak, Jakub Gnap; w Mirostowicach Dolnych: Amelia Iżewska, Natalia
Majcher, Maciej Dalkowski; Olbrachtowie: Julia Przybyłek, Julian Zyga, Oliwia Mocydlarz;
w Sieniawie Żarskiej: Amelia Sendrowicz, Jakub Czerniec, Michalina Robaszewska; w Złotniku:
Jakub Stankiewicz, Anna Brudna, Roksana Świętochowska. Nagrody odebrali także uczniowie
klas gimnazjalnych z Bieniowa: Adrianna Magiełda,, Hanna Pietrzak, Julia Baryła; z Grabika:
Marta Bartczak, Bartosz Kłudkowski, Wiktoria Ościak; z Mirostowic Dolnych: Wiktoria Bełz,
Dominika Majcher, Julia Wiśniewska.

www.gminazary.pl
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Nagrody odebrali także absolwenci za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, nagrodzeni to absolwenci Gimnazjum w Grabiku: Małgorzata Dominiak, Wiktoria Ościak i Jakub Łowiński.
Kolejną kategorią, w której wręczone zostały nagrody to sukcesy w konkursach
przedmiotowych, artystycznych, czy sportowych, w których uczniowie reprezentowali
szkołę bądź też Gminę Żary. Nagrodzone osoby to uczniowie szkoły w Bieniowie: (nagroda
zbiorowa) Sara Baryła, Aurelia Kmiecik, Julia Baryła, Kamil Zielonka, Krystian Zielonka, Wiktoria
Koman, Maciej Motyl, Konrad Antosz, Dorota Dziewińska, Oliwia Fraszewska; w Grabiku: Kacper
Bryczkowski, Jakub Kosiński, Tomasz Kosiński, Kamil Gierula; w Lubanicach: Wiktoria Sadowa,
Alex Wrzeszcz; w Mirostowicach Dolnych: Amelia Gołębiewicz, Dorota Bett; w Olbrachtowie:
Adrianna Wasilewska, Oliwia Szymańska i Gabriela Styś.
Czwartą kategorią, w której wręczone były upominki to nagrody za rozwijanie pasji. I tak
nagrody otrzymali uczniowie szkoły w Grabiku (nagroda grupowa): Lena Femlak, Patrycja Banaś,
Nikola Budzyńska, Julia Ostrowska; w Mirostowicach Dolnych: Maksymilian Bełz; w Sieniawie
Żarskiej: Kamil Nowacki, Oskar Bazak, Nadia Kowalik; w Złotniku: Remigiusz Dąbrowski,
Aleksandra Drozdek, Oliwia Floriańczyk i Karolina Główka.
W trakcie całego roku szkolnego uczniowie wszystkich naszych szkół rywalizowali podczas
Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych. Nominację i awans do Finału w Łodzi udało
się zdobyć 2 uczennicom Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie: Adriannie Wasilewskiej i Oliwii
Szymańskiej. Oliwia zdobyła I miejsca w biegu na 60 metrów w XXIV Finale Ogólnopolskich
Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi oraz 2 miejsce w ,,XIII Międzynarodowym Pucharze
lekkoatletycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 11, 12, 13 lat" w Łowiczu.

Zajęcia w szkole zakończone, nagrody wręczone, wystarczy zrealizować bony podarunkowe
i cieszyć się z wyczekiwanych wakacji, a od września z nową siłą zacząć pracę na kolejne
nagrody.
Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji, do zobaczenia w nowym roku szkolnym!
B. Gosławska
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PUCHAR WÓJTA 2018
ORAZ 70 LECIE LZS DELTA
SIENIAWA ŻARSKA
W sobotę 16 czerwca 2018 r. na boisku
Dalsze miejsca zostały rozstrzygnięte
sportowym w Sieniawie Żarskiej odbył się rzutami karnymi. I tak:
Turniej Piłki Nożnej o „Puchar Wójta Gminy
V miejsce – WKS Łaz
Żary”. Na sportowców oprócz tytułów
VI miejsce- Delta Sieniawa Żarska II
i upragnionego pucharu czekały nagrody
VII miejsce – Mirostowice Górne
pieniężne ufundowane przez Wójta Gminy Żary
Leszka Mrożka. W turnieju rywalizowało
VIII miejsce – Zieloni Drożków
10 drużyn z terenu gminy. Drużyny zostały
IX miejsce – Zorza Kadłubia I
podzielone na dwie grupy A i B, mecze były
X miejsce – Zorza Kadłubia II
rozgrywane na dwóch boiskach równocześnie.
Wybrany został również król strzelców,
Po
meczach
eliminacyjnych
zostały
rozegrane półfinały. Z Grupy A weszły drużyny którym został Kamil Rowiński zawodnik Fax
Fax Bieniów oraz Sparta Grabik, z grupy B Bieniów z wynikiem 14 goli, natomiast
najlepszym bramkarzem został zawodnik
Błękitni Olbrachtów i Delta Sieniawa Żarska I
Sparty Grabik Tomasz Flaga.
W meczu półfinałowym FAX Bieniów pokonał
Błękitnych Olbrachtów 7:2 natomiast Sparta
Grabik pokonała Sieniawę Żarską I 2:1
W meczu o III miejsce Delta Sieniawa
Żarska I pokonała Błękitnych Olbrachtów 10:1,
remisem zakończył się mecz o I miejsce
rozegrany pomiędzy Faxem Bieniów, a Spartą
Grabik, rzuty karne wyłoniły zwycięzcę
Turnieju.
Nagrody wręczył Wójt Gminy Żary, I miejsce zajęła Sparta Grabik i otrzymała talon w
wysokości 1000 zł, Nagrodę za II miejsce oraz
talon w wysokości 750 zł otrzymał Fax
Bieniów, Talon na 500 zł otrzymała Delta Sieniawa Żarska I za zajęcie III miejsca w rozgrywkach. Za zajęcie IV miejsca Błękitni Olbrachtów otrzymali talon w wysokości 300 zł.
Dodatkowo każda drużyna, która brała
udział w Turnieju otrzymała od Wójta Gminy
Żary talony w wysokości 200 zł.
www.gminazary.pl
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Przy okazji rozgrywek w Piłkę nożną
mieliśmy
okazję świętować
jubileusz
70-lecia powstania Ludowego Zespołu
Sportowego „Delta” z Sieniawy Żarskiej,
prezes
Łukasz
Pokrywiecki
wraz
ze
skarbnikiem
klubu
Andrzejem
Czerniec przywitali zaproszonych gości. Została przypomniana historia klubu oraz wręczone
podziękowania dla osób, które wspomagały
działalność klubu między innymi Wójt Gminy
Żary Leszek Mrożek oraz Sekretarz Gminy
Radosław
Pogorzelec
zostali
oficjalnie
30

udekorowani klubowymi szalikami.
Wójt Gminy Żary zabierając głos wyraził
swoje uznanie dla działalności klubu, podziękował zarządowi, zawodnikom oraz wszystkim
działaczom za pracę i poświęcenie, wręczając
prezenty
w
postaci
statuetek.
Statuetki otrzymali: Michał Morżak, Łukasz
Pokrywiecki, Andrzej Czerniec, Ryszard
Mrzygłocki, Ryszard Majda, Marek Fabiszewski, Krzysztof Baworowski, Waldemar
Perski, Jacek Bugaj, Artur Michalski.

www.gminazary.pl

Na murawie mieliśmy również okazję zobaczyć najmłodszych zawodników z grupy Żaków
oraz Orlików, którzy rozegrali między sobą dobre i emocjonujące mecze w których główną ideą
była zabawa, a nie zwycięstwo. I tak:
Grupa Żak:
1 miejsce - Budowlani Lubsko,
2 miejsce – Błękitni Olbrachtów,
3 miejsce – Sparta Grabik,
4 miejsce – Delta Sieniawa Żarska
Grupa Orlik :
1 miejsce - Traper Chichy,
2 miejsce – Sparta Grabik,
3 miejsce – Błękitni Olbrachtów,
3 miejsce – Delta Sieniawa Żarska.
Chcielibyśmy tutaj również złożyć gorące podziękowania dla LZS Delta z Sieniawy
Żarskiej, który włożył dużo pracy w przygotowanie obiektu oraz z okazji Jubileuszu 70-lecia
istnienia klubu życzyć wielu sukcesów w życiu zawodowym jak i prywatnym oraz niekończącej
się pasji do dalszego promowania piłki nożnej.
K. Marciniak
www.gminazary.pl
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SESJA RADY GMINY ŻARY

W

dniu 7 czerwca odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Żary. Była to sesja absolutoryjna, ponieważ Radni podjęli Uchwałę nr XXXVIII/293/18 w sprawie rozpatrzenia

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żary
za 2017r. oraz udzielili Wójtowi Gminy Żary absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Żary w 2017r.
Absolutorium to potwierdzenie przez Radę Gminy, że Wójt prawidłowo zrealizował budżet
gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze.
Ponadto Radni podjęli Uchwałę zmniejszającą wynagrodzenie Wójta Gminy Żary o 20%
zgodnie

z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.05.2018 r. w sprawie

wynagradzania

pracowników

samorządowych.

Obniża

ono

pensje

samorządowców

zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania.

M. Bazak

NASZA REPREZENTACJA NA MISTRZOSTWACH W SERBII
W dniach 26-27 maja 2018 w Serbii
w miejscowości Kragujewać odbyły się Mistrzostwa Europy Dzieci, Kadetów i Weteranów Karate JKA. Z Klubu Karate Kontra
Żary 10 zawodników zostało i z dumą
reprezentowało Polskę podczas tych zawodów. Czworo z nich (Stanisław
Moniakowski, Antoni Moniakowski, Piotr
Bizukojć, Maciek Bizukojć) pochodzi
z terenu Gminy Żary. Ogólnie nasza kadra
liczyła 35 zawodników.
Jedyny medal dla Polski w kumite
indywidualnym
wywalczyła
Kamili
Skałacka. Brązowe medale w kumite
(walka) wywalczyliśmy drużynowo. Skład
medalowych drużyn z naszego Klubu
tworzyli zawodnicy: Marcin Szymański,
Antoni Moniakowski i Piotr Bizukojć.
W Mistrzostwach brało udział 15 państw.
S. Końcowik
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11 WROCŁAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY—
ZAWODY KARATE KYOKUSHIN
W dniu 26.05.2018 we Wrocławiu odbyła się 11 Wrocławska
Olimpiada młodzieży. Bardzo dobrze zaprezentował się uczeń z SP
w Mirostowicach Dolnych. Maksymilian Bełz zawodnik UKS Karate
katana działającym przy szkole zdobył brązowy medal w zawodach
karate rozgrywanych w ramach Olimpiady. Start oraz zdobyte
doświadczenie i medal okazały się bezcenne, zabrakło troszkę
szczęścia o wejście do finałów w konkurencji kumite. Z decyzją sędziów
można się nie zgadzać lub zgodzić, ale fakt, że po walce podszedł
zwycięzca i pogratulował Maksowi—był niesamowity. Powiedział: „Byłeś
lepszy to Ty powinieneś wygrać”. I to jest duch karate Shinkyokushin.
Organizatorem olimpiady oraz fundatorem nagród było Miasto
Wrocław wraz z Wrocławskim Klubem Kyokushin Karate im. M. Oyamy.
Dziękujemy naszemu Urzędowi Gminy oraz Wójtowi Panu Leszkowi
Mrożkowi za wsparcie i możliwość wyjazdu na olimpiadę dzieci
i młodzieży. Wielkie podziękowania za pomoc również składam
rodzicom Maksa.
Sensei A Jasiński

15 PRZEGLĄD PASJI TWÓRCZYCH BIBLIOTEKARZY

G

minna Biblioteka Publiczna Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie była organizatorem
tegorocznej, piętnastej już Wystawy Pasji Twórczych Bibliotekarzy. W tym roku
otwarcie wystawy odbyło się w bibliotece w Lubanicach i połączone było z obchodami Dnia
Bibliotekarza.
Na wystawie zaprezentowało się dwudziestu bibliotekarzy z całej Polski, m.in. ze Szczecina,
Tarnowca, Przemyśla, Białegostoku, Częstochowy, Żar i z Gminy Żary. Zaprezentowali swoje
pasje m.in. malarstwo, decupeage, rękodzieło artystyczne, fotografie, poezje, zbiór kart typu
„JOKER”, a także kolekcję butów damskich.
W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, radny Marek Kaźmierczak, ksiądz
Robert Decker, dyrektor SP w Lubanicach Kinga Grzelak, sołtys wsi Lubanice Przemysław
Tomaszewski, sołtys wsi Łukawy Alina Banasiak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żarach Beata Kłębukowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żaganiu Magdalena
Śliwak oraz inni przyjaciele biblioteki.
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Z okazji Dnia Bibliotekarza Pan Wójt Leszek Mrożek złożył życzenia wszystkim bibliotekarzom, wręczył upominki oraz zaprosił na degustację wspaniałego tortu w kształcie książki.
Na zakończenie spotkania wystąpił Mateusz Koszela z Nowogrodu Bobrzańskiego,
dziennikarz, pasjonat wypraw autostopem, twórca akcji charytatywnej „Podaj piłkę dzieciom”,
bohater fanpejdżu na Facebooku: Autostopem w świat sportu. Podczas godzinnego spotkania
opowiadał o podróży autostopem do Ameryki Południowej. Opowiadał o pomyśle na wyjazd,
o pożegnaniu w Polsce przez mamę, o tysiącu przebytych kilometrów po Ameryce. A wszystko
to autostopem z plecakiem i namiotem na plecach. Pokazywał meksykańskie sombrero,
kolumbijskie fawele, poznanych wolontariuszy, którzy tam mieszkają, pracują i próbują
zmieniać świat. A on wraz z kilkoma koleżankami z Argentyny, Polski i Holandii rozdawał
biednym dzieciom piłki, zyskując ich uśmiech i zaufanie. Podróż trwała siedem miesięcy
i trudno było ją opowiedzieć w 60 min.
Po spotkaniu można było zakupić książki napisane przez polskiego podróżnika, wydane
przez Argentyńskie wydawnictwo a wydrukowane w Azji.
J. Bakalarska
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XIII Międzynarodowy Puchar
Lekkoatletyczny dla dzieci
i młodzieży w Łowiczu
21.06.2018r w Łowiczu odbył się XIII
Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 11,
12, 13 lat. W zawodach wystartowali
zawodnicy i zawodniczki z Litwy, Łotwy,
Estonii, Słowacji Węgier i Polski.
W reprezentacji naszego kraju
znaleźli się: Oliwia Szymańska ze Szkoły
Podstawowej w Olbrachtowie i Jakub
Mysiorek ze Szkoły Podstawowej
Nr 8 w Żarach. Oboje startowali
w biegu na 60m. Oliwia z czasem 8,48s
zajęła II miejsce ulegając zawodniczce
węgierskiej, która była lepsza o 0,04s/
8,44s/, Jakub także zajął II miejsce
z czasem 7,42 s. ulegając zawodnikowi
Węgier 7.30s. Opiekunami zawodników
byli:
Dariusz
Hawełka
i Joanna Skorupa.

www.gminazary.pl

NOWI MALI MIESZKAŃCY
GMINY ŻARY
W okresie od 27 marca
do 30 czerwca
w naszej gminie urodziło

się 28 dzieci:
16 dziewczynek
12 chłopców
Razem od 01.01.2018 do 30.06.2018r.
urodziło się 56 dzieci.
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