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Nadchodzące wydarzenia:
4 LISTOPADA — Otwarcie wystawy „Dzieci Niepodległości” - Świetlica
Wiejska w Sieniawie Żarskiej
10-11 LISTOPAD— GMINNE OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
10 LISTOPADA
• Turniej szachowy z okazji „Dnia Niepodległości” - Mirostowice Dolne,
• Uroczysty Apel przy obelisku z okazji 100. rocznicy odzyskania

niepodległości przez Polskę — Mirostowice Dolne,

• Turniej Tenisa Stołowego—SP Olbrachtów.

11 LISTOPADA
•

Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej—Świetlica Wiejska w Bieniowie
3-7 GRUDNIA —XI Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy—Świetlica Wiejska
w Olbrachtowie

III Polowa Zaprzęgowa Próba Klaczy Śląskich Surowa 2018
najlepszego konia. W próbie wystartowało
13 klaczy.
W tym roku po raz pierwszy gościliśmy
klacze
z
sąsiednich
województw
(wielkopolskiego i dolnośląskiego). Poziom
przygotowania prezentowanych klaczy z roku
na rok jest coraz lepszy, co przełożyło się na
osiągnięte wyniki. Po raz pierwszy wszystkie
klacze
próbę
ukończyły
z
wynikiem
pozytywnym, a dwie uzyskały ocenę bardzo
dobrą.
GRATULUJEMY !!!
Bezpośrednio po zakończonej próbie
odbyły się amatorskie zawody zaprzęgowe.
W sobotę 15.09.2018 licznie przybyli Fundatorem pucharu dla zwycięzcy w Singlach
miłośnicy koni mieli okazję obserwować zma- był Przewodniczący Rady Gminy Żary
gania
klaczy
śląskich,
uczestniczących Pan Leszek Kasprów.
w polowej zaprzęgowej próbie dzielności.
Jacek Bondaruk- ZHZL
Impreza już po raz trzeci odbyła się w Surowej
gm. Żary. Głównym organizatorem obok
ZHKZl, był Sołtys wraz z Radą Sołecką Surowej
przy silnym wsparciu Wójta Gminy Żary Pana
Leszka
Mrożka-fundatora
pucharu
dla
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TURNIEJ OLDBOYÓW W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR WÓJTA GMINY ŻARY
W dniu 08.09.2018r na Orliku w Mirostowicach Dolnych odbył się Turniej oldboyów
w piłkę nożną o Puchar Wójta Gminy Żary.
Do rywalizacji przystąpiły 4 zespoły: Czarni Żagań, Hayduk, Sunds Textiles, oraz Mirostowiczanka. Regulamin zawodów przewidywał grę „każdy z każdym” , 2 x 12 minut.
Trwające mecze dostarczyły zawodnikom oraz licznym kibicom wiele emocji i do końca
rozgrywek wynik zawodów był niewiadomą. O rozstrzygnięciu turnieju decydowały bramki, gdyż
3 zespoły zdobyły identyczną ilość punktów (po 5 pkt.).
O jedną bramkę więcej od Czarnych Żagań strzelił zespół Hayduka i to ten zespół
zwyciężył w turnieju.
Klasyfikacja końcowa zawodów :
I miejsce – HAYDUK
II miejsce – CZARNI Żagań
III miejsce – MIROSTOWICZANKA
IV miejsce – SUNDS TEXTILES
Na zakończenie zawodów Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek wręczył najlepszym zespołom
puchary oraz dyplomy.
Dodatkowo wyróżniono najlepszego strzelca bramek oraz najlepszego bramkarza
zawodów. Najlepszym strzelcem turnieju został piłkarz Hayduka Marek CHASZCZEWSKI,
a najlepszym bramkarzem został Marek JĘDRAS również piłkarz Hayduka.
Zawody sprawiedliwie i obiektywnie sędziowali panowie: Ryszard Gancarz i Mieczysław
Witkowski.
Organizatorem turnieju był Animator orlika Jarosław Rusak.

www.gminazary.pl
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15-LECIE MAŁEJ TĘCZY
30 czerwca 2018 r. odbyła się uroczystość

swoje uznanie i wdzięczność dla Jubilatów

z okazji jubileuszu 15-lecia działalności zespo-

wyrazili przybyli goście, wśród których był

łu śpiewaczego „Mała Tęcza” z Olbrachtowa.

m.in. Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, który

Była to okazja do wspomnień, prezentacji

wręczył na ręce Pani Henryki Starosty talon

dorobku

w wysokości 1000 zł i podziękował za ogromny

artystycznego

zespołu,

gratulacji

i podziękowań za wkład w upowszechnianie
tradycji i kultury ludowej. Po wspaniałym

wkład i zaangażowanie.
Życzymy

„Małej

Tęczy”

wszelkiej

występie zespół został nagrodzony gromkimi

pomyślności, dużo sukcesów oraz dalszej

brawami na stojąco! Gościnnie wystąpił zespół

wspaniałej aktywności twórczej, aby wasz

„Jutrzenka”

zespół i motywacja nadal trwały i umacniały

z

Olbrachtowa,

który

swoim

wykonaniem uświetnił Jubileusz. Po prezentacji nadszedł czas na gratulacje i życzenia,
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się przez kolejne Jubileusze.
K. Marciniak
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XXIII GMINNA BIESIADA ŚPIEWACZA
Dnia 14 lipca 2018 r. w Złotniku, odbyła

tańca

była

Pani

Elżbieta

Stec

kierownik

się XXIII Gminna Biesiada Śpiewacza. W tym

zespołu śpiewaczego „Chabry” ze Złotnika,

roku upłynęła ona pod hasłem: „Piękna Nasza

który miał zaszczyt w tym roku pełnić rolę

Polska Cała”, a na scenie zaprezentowało się

gospodarzy biesiady. Tym uroczystym i jakże

11 zespołów śpiewaczych z terenu naszej

polskim akcentem nasze zespoły rozpoczęły

gminy, gościnnie wystąpił zespół „Złoty wiek”

prezentację na scenie, które oceniało jury

z Żar. Tegoroczne Biesiadowanie było nie tylko

w składzie: Pani Jadwiga Bakalarska, Pani

prezentacją pieśni i piosenek ludowych, ale

Bernadetta Hendrykowska oraz Pan Ireneusz

także

dla

Koman. Jury oceniało prezentację sceniczną,

danego regionu Polski. Każdy z zespołów

gdzie zespoły miały za zadanie odzwierciedlić

prezentował inny region, a dzięki efektownym

tradycyjny strój

kostiumom mieliśmy okazję poznać barwny

muzyczną, w której było brane pod uwagę

świat polskiej kultury ludowej. Po oficjalnym

wykonanie pieśni ludowych. Po wysłuchaniu

rozpoczęciu

Śpiewaczej

11 prezentacji komisja przyznała nagrody

przez Wójta Gminy Żary Pana Leszka Mrożka,

finansowe w postaci talonów ufundowane

wszystkie zespoły ustawiły się w piękny

przez Wójta Gminy Żary Pana Leszka Mrożka.

ubiorów

charakterystycznych

Gminnej

Biesiady

ludowy oraz

prezentację

korowód polonezowy. Inicjatorką wspólnego

www.gminazary.pl
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W kategorii prezentacja sceniczna
miejsca uplasowały się następująco:
I miejsce i talon w wysokości 1000 zł otrzymał
Zespół
„Jutrzenka”
z
Olbrachtowa,
który zaprezentował region Lubelski.
II miejsce i talon w wysokości 800 zł otrzymał
Zespół „Karolinki” z Grabika prezentując region
Rzeszowski.
III miejsce i talon w wysokości 700 zł otrzymał
Zespół
„Szyszynianki”
z
Biedrzychowic
Dolnych w strojach regionu Opoczyńskiego.

III miejsce i talon w wysokości 300 zł otrzymał
Zespół
„Chabry”
ze
Złotnika,
który
zaprezentował region Góralski.
Wyróżnienia i talony w wysokości 250 zł
otrzymały zespoły:
Zespół „Mała Tęcza” z Olbrachtowa, który
wystąpił
w
strojach
Łowickich,
Zespół
„Bieniowianki” z Bieniowa prezentując region
Warszawski oraz Rodzina Muzykująca z Łukaw
prezentując regionu Mazowiecki.
Ponadto wszystkie zespoły biorące udział

W kategorii prezentacja muzyczna
zdaniem jury najpiękniej wykonały utwór ludowy zespoły:

w

I miejsce i talon w wysokości 400 zł otrzymał
Zespół „Złoty Kłos” z Marszowa, który
prezentował region Śląski.

zespołom za wspaniałe występy, za chęć

II miejsce i talon w wysokości 350 zł otrzymał
Zespół „ Czerwona Jarzębina” z Lubanic
w repertuarze z regionu Krakowskiego.
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XXIII

Gminnej

Biesiadzie

Śpiewaczej

otrzymały nagrody w wysokości 200 zł. Wójt
Gminy Żary Podziękował serdecznie wszystkim
uczestnictwa i wspólnej zabawy bo przecież
taka jest idea Biesiadowania. Organizowana
by poznawać się lepiej, zacieśniać więzi
i cieszyć się swoją obecnością.

www.gminazary.pl

Tego dnia prócz wyróżnień i nagród

za prezentacje sceniczne oraz muzyczne,
nagrodzona
zespołu,

została

która

najstarsza

przez

te

wszystkie

lata

gminnej imprezie. Miano to przypadło Pani
z

Knop

Olbrachtowa,

z

Zespołu

Pani

„Jutrzenka”

Danuta

otrzymała

upominek oraz list gratulacyjny z rąk Wójta
Gminy

Żary

Pana

determinację
do

swoich

i
celów

Leszka

wytrwałość
i

Mrożka

w

realizację

za

dążeniu
pasji.

Po

zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas

www.gminazary.pl

zabawę

taneczną,

którą

prowadził

Pan Henryk Romanowski.

członkini

zaszczycała nas swoją obecnością na każdej
Danucie

na

Pragniemy

również

Serdecznie

podziękować za pomoc członkiniom Zespołu
„Chabry”, OSP ze Złotnika, Panu Ireneuszowi
Komanowi
za

oraz

poświęcony

przeprowadzenie

Annie
czas
całego

Kochanowskiej
i

profesjonalne

wydarzenia

oraz

wszystkim osobom, które przyczyniły się do
organizacji

tegorocznej

Gminnej

Biesiady

Śpiewaczej.
K. Marciniak
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UMOWA PODPISANA
22 sierpnia br. odbyło się uroczyste podpisanie umów określających warunki przekazania
dotacji celowej przyznanej ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych
z wyłączeniami gruntów rolnych z produkcji rolniczej do modernizacji dróg dojazdowych do
gruntów rolnych. Umowy z gminami Żary, Trzebiechów, Zwierzyn, Słońsk, Maszewo podpisał
wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.
- Dziś podpisujemy ostatnie umowy związane z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej. 37 km w skali roku może wydawać się mało, ale dla mieszkańców gmin i wsi to naprawdę
ważne inwestycje. Jeszcze raz gratuluję. Pogoda sprzyja, więc można prowadzić prace i jeszcze
w tym roku się rozliczyć – mówił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.
Podczas dzisiejszego spotkania włodarze dziękowali Zarządowi Województwa Lubuskiego
za wsparcie. Podkreślali, jak duże znaczenie ma dla mieszkańców to dofinansowanie. Często
drogi te prowadzą do szkoły, kościoła.
Wójt Gminy Żary, Leszek Mrożek podkreślał, że w innych programach trudno
jest starać się o wsparcie jeśli droga nie jest
drogą publiczną, bo są pewne obwarowania. – To jest fundusz, który pomaga nam
remontować drogi wiejskie. Chciałbym podziękować także za wsparcie przy budowie
zbiornika retencyjnego w Mirostowicach
Dolnych – mówił wójt.
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek oraz
Skarbnik Gminy Żary Barbara Karpowicz
podpisali umowę na zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w obrębie wsi Miłowice - 70 000 zł
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
10
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DOŻYNKI GMINNE — OLSZYNIEC 2018
W dniu 25 sierpnia 2018 r. w miejscowości Olszyniec odbyły się Dożynki Gminne - największa z gminnych imprez.
Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym przemarszem korowodu dożynkowego, a kiedy
wszyscy dotarli na plac dożynkowy rozpoczęła się Msza Święta odprawiona przez proboszcza
z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach ks. Krzysztofa Kwaśnika.
Starostami dożynek byli: Pani Stanisława Orzech i Pan Jan Nuckowski oboje mieszkańcy
Olszyńca. Pani Stanisława w 1982 roku razem z mężem Heronimem kupiła gospodarstwo
rolne o powierzchni 10 ha. Prowadzą produkcję roślinną i zwierzęcą. Dysponują własnym
sprzętem rolniczym. Mają 4 dzieci: Daniela, Anetę, Ewę i Agnieszkę oraz 5 wnuków.
Pan Jan Nuckowski w 1983 roku przejął gospodarstwo rolne od rodziców. Gospodarzy na
15 ha wraz z żoną Barbarą. Również prowadzą produkcję roślinną i zwierzęcą oraz dysponują
własnym sprzętem rolniczym. Mają 2 dzieci Magdę i Annę oraz wnuka.
To właśnie starostowie dożynek wręczyli gospodarzowi Gminy Żary- Wójtowi Leszkowi
Mrożkowi bochenek chleba z tradycyjnymi życzeniami i prośbą, aby dzielił go tak,
by wystarczyło do następnych zbiorów.

www.gminazary.pl
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W oficjalnych wystąpieniach zabrali głos Wójt Gminy Żary - Leszek Mrożek, który
przywitał wszystkich przybyłych gości, a w szczególności rolników, Tomasz Czajkowski Prezes z Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego, Helena Sagasz- Burmistrz Jasienia,
Krzysztof Nowakowski - zastępca Dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
Na uroczystość dożynek przybyły również delegacje z naszych niemieckich gmin partnerskich
Burmistrz Gablenz Dieter Noack oraz delegacja z gminy Neuhasen/Spree.
Na
znak
otwarcia
dożynek
przez
Wójta
Gminy Żary wypuszczone
zostały
gołębie
przez
członków Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
Część
artystyczną
rozpoczął występ zespołu
dziecięcego „Mała Tęcza”
z Olbrachtowa, a następnie na scenie wystąpił
zespół
folklorystyczny
„Dolina Nowego Sołońca
ze Złotnika” oraz zespoły
śpiewacze z terenu gminy.

12
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Niezależnie podczas prezentacji zespołów na placu dożynkowym można było korzystać
z bogatej oferty atrakcji. Była m.in.: darmowa fotobutka, gdzie każdy mógł zrobić pamiątkowe
zdjęcie, byk rodeo, ścianka spinaczkowa, dmuchany plac zabaw.
Mali artyści mieli okazję wykazać się w plenerze malarskim, gdzie stworzyli swoje dzieła
malując obiekty sakralne z terenu gminy Żary. Były również zajęcia dla dzieci, które prowadziła
Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Bieniowie, szkoły z terenu gminy oraz ZZO z Marszowa.
Zajęcia były różnorodne i cieszyły się ogromnym powodzeniem.
Podczas dożynek przeprowadzony został przez Pana Bronisława Józieńkę również konkurs
w strzelaniu z broni pneumatycznej o puchar Wójta Gminy Żary. W tym roku dodatkowo odbyły
się zawody w siłowaniu na rękę na najsilniejszego uczestnika dożynek.
Gościliśmy kaskaderów jazdy konnej Apolinarski Group, którzy odegrali scenkę napadu
na dyliżans oraz dali emocjonujący pokaz jazdy konnej o charakterze akrobatycznym tak zwana
dżygitówka.

www.gminazary.pl
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Tradycją dożynek są też konkursy
dożynkowe. Najważniejszym konkursem
jest
konkurs
wieńca
dożynkowego.
Dostarczono 28 wieńców, które jak co roku
były piękne i zachwycały swoją estetyką,
wymagały dużo pracy i niewątpliwie
ogromnego zaangażowania. Jury w składzie:
Mariusz Pękala, Anna Polak i Wioletta
Kołodziejczyk wyłoniło trzy nagrody oraz
po trzy wyróżnienia w dwóch kategoriach.
W kategorii wieńca tradycyjnego
nagrody otrzymały: I miejsce Koło
Gospodyń Wiejskich w Mirostowicach
Górnych (talono wartości 1200zł), II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Olbrachtowie (900
zł), III miejsce „Łazowianki z Łaz” (700zł). Wyróżniono Panią Krystynę Korzeniowską
z Sieniawy Żarskiej, Koło Gospodyń Wiejskich z Włostowa oraz Radę Sołecką Włostów.
Wszyscy wyróżnieni dostali nagrody pieniężne w postaci talonu o wysokości 450 zł.
W kategorii wieńca współczesnego nagrodzono talonami o takiej samej wartości jak
w konkursie wieńca tradycyjnego i tak: I miejsce „Wesoła Gromada” z Mirostowic Górnych,
II miejsce „Jutrzenka” z Olbrachtowa, III miejsce „Karolinki” z Grabika. Wyróżniono Zespół
„Szyszynianki” z Biedrzychowic Dolnych, Rodzinę Muzykująca z Łukaw oraz Koło
Gospodyń
Wiejskich
z
Łazu.
Pozostali
uczestnicy
otrzymali
upominki
pocieszenia w postaci talonu na kwotę 300zł.
Konkursy na najsmaczniejszy chleb i najlepszą nalewkę oceniało jury w składzie: Katarzyna
Kalkowska, Krzysztof Jurkiewicz oraz Zbigniew Witka. Po obejrzeniu i degustacji 8 chlebów
jurorzy nagrodzili: I miejsce Pani Ewa Matuszewska, II miejsce Pan Jan Nowicki, III miejsce
Pan Edmund Śmiech. Wyróżnione zostały trzy osoby Pani Irena Dworak, Pani Regina
Ostrowska oraz Pani Irena Ochocińska.
W konkursie na najlepszą nalewkę spośród 18-stu zgłoszonych I miejsce zajęła Pani
Danuta Dudziak, II miejsce Pani Helena Cegielska, III miejsce zajęła Pani Irena Kantyka,
Wyróżniono: Pana Grzegorza Molińskiego, Panią Reginę Świerk, i Panią Helenę Piasecką.
Pozostali uczestnicy konkursów otrzymali upominki pocieszenia.
Pogoda niestety nam nie dopisała, ale humory wręcz przeciwnie. O godzinie 20.30 na scenie
pojawiła się gwiazda wieczoru „Markus P”, żywiołowy i energiczny wokalista zgromadził przed
sceną grupę fanów, którzy śpiewali razem z nim. Po występie gwiazdy przyszedł czas na
przestrzenny pokaz laserowy. Te niezapomniane doznania dostarczyła nam firma Visual
Sensation z Krzycka Małego. Wójt Gminy Żary
Leszek Mrożek oficjalnie zakończył uroczystości dożynkowe, a na niebie pojawiła się
kaskada sztucznych ogni.
Wszystkie
te
atrakcje
podczas
tegorocznych dożynek mogliśmy przygotować
dzięki hojnym sponsorom, którzy finansowo
wsparli nasze wydarzenie.
Serdecznie Dziękujemy.
K. Marciniak
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GMINNE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 miejsce miało w Szkole Podstawowej
w Bieniowie. Po przywitaniu gości i krótkich przemowach obejrzeć mogliśmy część artystyczną,
a w dalszej części wyróżnione zostały osoby, które zapracowały na swój sukces.
Pierwszą grupą osób, które zostały nagrodzone byli uczniowie, którzy otrzymali stypendium
Wójta Gminy Żary za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej,
artystycznej i sportowej, uczniowie stypendium otrzymywać będą przez okres 10 m-cy, czyli
do czerwca 2019 roku. Za sukcesy wypracowane w roku szkolnym 2017/2018 nagrodę
otrzymali:
- Kacper Bryczkowski - Zespół Szkół w Grabiku – stypendium w kwocie 100 zł miesięcznie,
- Oliwia Szymańska – Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie – stypendium w kwocie 200 zł
miesięcznie,
- Adrianna Wasilewska – Szkoła Podstawowa
w Olbrachtowie – stypendium w kwocie
150 zł miesięcznie,
- Oskar Bazak Szkoła
Podstawowa
w
Sieniawie
Żarskiej
–
stypendium
w kwocie 100 zł miesięcznie,
- Kamil Nowacki- Szkoła Podstawowa
w
Sieniawie
Żarskiej
–
stypendium
w kwocie 100 zł miesięcznie.
- Remigiusz Dąbrowski - Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Złotniku – stypendium
w kwocie 100 zł miesięcznie.
W tym roku wszystkie przyznane
stypendia są za sukcesy sportowe: Kacper
Bryczkowski, Oliwia Szymańska i Adrianna Wasilewska – biegi, Oskar Bazak i Kamil Nowackizapasy, Remigiusz Dąbrowski- boks tajski.
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Szkoła to nie tylko uczniowie, ale i ich nauczyciele. Okres wakacji to dla nich często czas
wytężonej pracy związany z przystąpieniem do egzaminu na stopień awansu na nauczyciela
mianowanego. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
odebrały:
- Anna Kruszwic- nauczyciel logopedii w Szkole Podstawowej w Bieniowie,
- Angelika Mikołajczuk- nauczyciel edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej
w Mirostowicach Dolnych,
- Ewelina Królik - nauczyciel przyrody i informatyki w Szkole Podstawowej w Sieniawie
Żarskiej,
- Danuta Rutkowska- nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Złotniku:
Niektórzy dopiero zaczynają swoją przygodę z pracą zawodową, a na uroczystości
nagrodzeni zostali także ci, którzy pochwalić się mogą wieloletnim stażem pracy.
35- lecie pracy świętowali:
- Wojciech Mielniczuk- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirostowicach Dolnych,
- Kohlman Alicja- nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bieniowie,
- Kohlman Grzegorz- nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bieniowie,
- Elżbieta Kaźmierczak- pracownik obsługi Szkoły Podstawowej w Bieniowie.
Wręczona została także nagroda w postaci talonu o wartości 1000zł za najlepsze wyniki
egzaminu gimnazjalnego spośród klas gimnazjalnych na naszym terenie - po analizie
oficjalnych wyników szkół nagrodę odebrała Szkoła Podstawowa w Bieniowie.
Od kilku lat na rozpoczęcie roku szkoły
otrzymywały sprzęt sportowy, w tym roku
otrzymały jednak talony o wartości 500zł,
które wykorzystać mogą tak jak
dotychczas, czyli na zakup sprzętu
sportowego
lub
mogą
wyposażyć
świetlice szkolne w różnego rodzaju gry
edukacyjno – dydaktyczne, które rozwijać
bądź też odkrywać będą inne zdolności
i pasje uczniów.
Przed nami 10 miesięcy pracy, która
mamy nadzieję zaowocuje licznymi
nagrodami
na
zakończenie
roku.
Wszystkim życzymy powodzenia!!!
B. Gosławska
www.gminazary.pl
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100 LAT
Mieszkaniec naszej gminy z miejscowości
Złotnik Pan Czesław Rudnicki 20 lipca 2018
r. obchodził setną rocznicę urodzin. Z tej
okazji dostojnego jubilata odwiedził Wójt
Gminy Żary Pan Leszek Mrożek.
Pan

Wójt

wręczył

Panu

Czesławowi

List Gratulacyjny, drobny upominek oraz
złożył życzenia dalszych długich lat w zdrowiu,
w otoczeniu rodziny i przyjaciół oraz przekazał
listy

okolicznościowe

od

Prezesa

Rady

Ministrów Pana Mateusz Morawieckiego oraz
Wojewody

Lubuskiego

Pana

Władysława

Dajczaka.

ZABYTEK - INSTRUKCJA OBSŁUGI
W dniu 15 września w Złotniku, w siedzibie
Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się
seminarium "Zabytek - instrukcja obsługi".
Przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek. Następnie Anna Dziadek Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami, oddziału w Zielonej Górze omówiła
przykład społecznych działań na rzecz
ratowania
zagrożonego
dziedzictwa
kulturowego na przykładzie pałacu w Bieczu,
gmina Brody.

podziękowania
dla
Ochotniczej
Straży
Pożarnej w Złotniku za udostępnienie swojej
siedziby na cele organizacji seminarium.

Organizatorem seminarium "Zabytek instrukcja obsługi" był Lubuski Oddział
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami wspólnie
z
grupą
inicjatywną
fundacji
i stowarzyszeniem „Region Łużyce” oraz
Gminą Żary.
Impreza została sfinansowana z dotacji
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Organizatorzy składają serdeczne
18

Tekst i fotografie Arkadiusz Gutka
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NOWI MALI MIESZKAŃCY
GMINY ŻARY
W okresie od 1 lipca do 30 września
w naszej gminie urodziło się
34 dzieci:
19 dziewczynek
15 chłopców

Razem od 01.01.2018 do 30.09.2018r.
urodziło się 90 dzieci.

INWESTYCJE
W GMINIE ŻARY
INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
Zakończono prace związane z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w
Drożkowie za kwotę 1.227.540 zł. W ramach
zadania wykonano rozbudowę istniejącego
budynku stacji uzdatniania wody , postawiono
kontenery w których zamontowano agregaty
prądotwórcze na wypadek przerw w dostawie
zasilania, wykonano nowy odcinek sieci wodo-

www.gminazary.pl

ciągowej od nowej studni głębinowej do stacji,
wymieniono pompy w istniejących studniach,
zmodernizowano i odnowiono istniejący
system uzdatniania wody.
Biedrzychowice – zakończono prace związane z utwardzeniem placu przy przystanku
w Biedrzychowicach Dolnych w ramach ich
dokonano utwardzenia placu na powierzchni
ok. 400 m2 za łączną kwotę 85.000,00 zł.
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Dobiegają
końca
prace
dotyczące
„Modernizacji/przebudowy boiska lekkoatletycznego w Grabiku” – w ich zakres
wchodziło min: wykonanie dwóch bieżni
prostych o długości 100m i 60m o nawierzchni sportowej poliuretanowej, wyposażenie
boiska w zestaw do skoku wzwyż, pola do
pchnięcia kulą oraz zeskoku wraz z polem
do skoku w dal. Zmodernizowane zostaną
trybuny wraz z siedziskami, wymianie podlegać będą maszty do flag, zamontowane
zostaną stojaki rowerowe na 15 stanowisk,
oraz wiaty stadionowe dla zawodników lekkoatletycznych. Za bramkami staną nowe piłkochwyty o wymiarach- 55m x 8 m, wymianie
ulegnie istniejące ogrodzenia na panelowe,
na słupkach stalowych- ok. 430 mb wraz z 3
furtkami i bramą wjazdową. Łączny koszt
inwestycji to kwota 1.227.364,29 zł

Łazbudowa
szatni
sportowej
obejmowała będzie szatnie wraz zapleczem
socjalnym dla zawodników o powierzchni
użytkowej 165, 7 m2 za kwotę 719.285,35 zł .

OŚWIETLENIE

W trakcie realizacji są dwa nowe obiekty
powstające w miejscowościach:
Drozdów - budowa świetlicy wiejskiej –
obejmowała będzie salę wraz z zapleczem
socjalnym o powierzchni użytkowej 282, 0 m2
za kwotę 1.021.232,95 zł
20

W
ramach
rozbudowy
istniejącej
infrastruktury
oświetleniowej
wykonano
i podjęto działania w zakresie:
Wykonano - „Budowa oświetlenia
drogowego w miejscowości Olszyniec”.
Zakres prac obejmował 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. Koszt
wykonania to kwota 100.631,91 zł

www.gminazary.pl

wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED
Olbrachtów
- w ramach zadania,
realizowanego za kwotę 33.643,32 zł zostanie
wykonana linia kablowa na odcinku ok. 230
mb i zamontowane zostanie 6 szt. słupów
wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED

Wykonano - „Budowa
oświetlenia
drogowego w miejscowości Siodło”. Zakres
prac obejmował 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.
Koszt
wykonania to kwota 105.998,98 zł

Dobiegają końca prace dotyczące budowy
oświetlenia drogowego w miejscowościach:
Rościce – w ramach zadania , które opiewa na
kwotę 84.993,00 została wykonana linia
kablowa na odcinku ok. 600 mb wraz z montażem 16 szt. słupów i opraw oświetleniowych
typu LED
Kadłubia - w ramach zadania, realizowanego za kwotę 167.970,96 zł
zostanie
wykonana linia kablowa na odcinku ok. 1450
mb i zamontowane zostanie 37 szt. słupów
www.gminazary.pl

Lubomyśl – zadanie za kwotę 62.730,00
złotych obejmowało wykonanie linii kablowej
na odcinku ok. 470 mb wraz z montażem 13
szt. słupów z oprawami oświetleniowymi typu
LED

Ponadto podpisane zostały umowy na
budowę kolejnych nowych odcinków oświetlenia drogowego w miejscowościach:
Marszów – na odcinku ok. 250 mb (przy drodze krajowej) stanie 6 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami sodowymi za kwotę
54.735,00 zł
Lubomyśl - na odcinku ok. 560 mb stanie 16
szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami
oświetleniowymi typu LED za kwotę 88.806,00
zł

P. Dziok
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Bezpiecznie do szkoły...
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Miło, jasno, bezpiecznie...
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Z myślą o młodym pokoleniu...
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Dla najmłodszych...
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Nasze bezpieczeństwo...
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Wspieramy rozwój dzieci i młodzieży...
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Zdrowie i rekreacja...
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Będziemy bogatsi...
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Komfort i bezpieczeństwo...
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Aby było miło i blisko natury...
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Aktywność dla wszystkich...
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Czysta, zdrowa woda...
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W

PIKNIK EKOLOGICZNY

dniu 28 września 2018r. w Olbrachtowie, w Gminie Żary odbyła się II edycja Pikniku
ekologicznego, sfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze. Oficjalnego
otwarcia Pikniku o godz. 10.00 dokonał Wójt Gminy Żary. Podczas imprezy odbywały się
warsztaty tematyczne, związane z segregacją śmieci a także prelekcja oraz prezentacja
recyklingu butelek PET. Dzieci chętnie brały udział w zabawach, grach i quizach.
Podczas Pikniku zostały ogłoszone wyniki konkursu wiedzy pt. „Nasze rady na odpady” oraz
wręczone dyplomy i nagrody dla finalistów i laureatów konkursu. Ponadto w podziękowaniu
za przeprowadzoną przez wszystkie szkoły akcję sprzątania świata, w dniu 21.09.2018r, Wójt
Gminy Żary wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lipinki przekazali plansze edukacyjne dot. segregacji elektrośmieci. Odbył się również spektakl teatralny pt. „Zabawki w opałach”, prezentujący w przystępny sposób tematykę palenia śmieci w piecach i smogu oraz zasady prawidłowej
segregacji odpadów. W Pikniku uczestniczyło ok. 600 osób.
D. Zaucha
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KWARTALNIK WYDANY PRZEZ WÓJTA GMINY ŻARY
ZDJĘCIA I INFORMACJE NADESŁANE ORAZ PRZYGOTOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY
OPRACOWANIE CAŁOŚCI: A. AGOPSOWICZ
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
www.gminazary.pl

