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SESJE RADY GMINY
29 kwietnia 2019 r. przed VII sesja Rady Gminy Żary Radni wraz z Wójtem Gminy Żary udali się do Szpitala Na Wyspie, w celu zapoznania się z efektem końcowym rozbudowy placówki,
w związku z planem doﬁnansowania do wyposażenia rozbudowanego skrzydła. Efektem wizyty
było przekazanie wsparcia ﬁnansowego w wysokości 100,000 zł celem doposażenia Szpitala w niezbędne sprzęty. Po powrocie do Sali Konferencyjnej nastąpiło uroczyste pożegnanie i podziękowanie ustępującym sołtysom. Byli to: pani Zoﬁa Maciejewska Dżugała z Marszowa, pan Kazimierz
Ostrowski ze Złotnika, pan Stanisław Bury z Włostowa i Dąbrowca oraz pan Tadeusz Ostrowski
z Biedrzychowic Dolnych. Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek przekazał im listy gratulacyjne i kwiaty
w podziękowaniu za zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz rozwoju wsi i gminy.

18 czerwca 2019 r. odbyła się VIII sesja Rady
Gminy Żary, podczas której Radni po raz pierwszy debatowali nad Raportem o stanie Gminy
Żary oraz przeprowadzili głosowanie, w wyniku
którego udzielili Leszkowi Mrożkowi Wójtowi
Gminy Żary wotum zaufania.
Następnie Rada przystąpiła do procedury absolutoryjnej, podczas której rozpatrzyła sprawozdanie ﬁnansowe i sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Żary za 2018 rok oraz udzieliła
absolutoriom Wójtowi Gminy Żary z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Podczas VIII sesji Rady Gminy Żary wręczono list
gratulacyjny Panu Edwardowi Lipcowi – mieszkańcowi Drożkowa w podziękowaniu za liczne
zasługi i działania na rzecz wolności i demokracji
naszego kraju.
Uroczyście powitano nowych sołtysów wybranych przez mieszkańców podczas tegorocznych
wyborów Sołtysów: Monikę Ganczar – sołectwo
Marszów, Angelikę Janiak – sołectwo Włostów
– Dąbrowiec, Małgorzatę Tymińską – sołectwo
Złotnik, Romana Rutkowskiego – sołectwo Biedrzychowice Dolne. M. Bazak
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Obchody 74. Rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie
W dniu 10 maja 2019 r. z inicjatywy Wójta Gminy Żary Leszka Mrożka, Zarządu Stowarzyszenia 42 Pułku Zmechanizowanego i 11 Brygady
Zmechanizowanej, Dyrektora i Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej oraz Sołtysa Sieniawy Żarskiej z Radą Sołecką zostały zorganizowane po
raz drugi uroczyste obchody 74. Rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Wójta
Gmina Żary Leszka Mrożka, który podkreślił, że
dzisiejsze obchody są potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków,
którzy walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę.
Honorowymi gośćmi byli kombatanci Pan Eugeniusz Jaworski, Pan Marcin Szober oraz Pan
Piotr Gubernator, który swoim przemówieniem
upamiętnił szlak walk II Armii Wojska Polskiego,
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opowiadając o Polakach którzy w walce poświęcili to co najcenniejsze dla każdego człowieka
oddali swoje życie, z miłości do kraju i wiary
w zwycięstwo. Po części oﬁcjalnej nastąpiło
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych następnie przybyłe delegacje złożyły znicze oraz
wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Obchodom
towarzyszyła wystawa pod nazwą „Sieniawa
Żarska w fotograﬁi po 1945 roku” przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gminną
Bibliotekę w Sieniawie Żarskiej oraz wystawa
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości pn. „Drogi do niepodległości” wystawa została użyczona przez Wojskowe
Centrum Edukacji Obywatelskiej dla Muzeum
Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach.
K. Marciniak
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Jubileusz 20-lecia Zespołu „Jarzębina”
18 maja 2019 r. swój Jubileusz 20-lecia działalności świętował zespół śpiewaczy „Jarzębina”
z Sieniawy Żarskiej. Po uroczystym powitaniu wszystkich przybyłych gości kierowniczka zespołu Pani Sylwia Sługocka przedstawiła
w skrócie historię powstania zespołu oraz
podsumowała ich liczne osiągnięcia. Po chwili
wspomnień i reﬂeksji nastał czas na życzenia.
Jubilatki odebrały gratulacje, kwiaty, prezenty
i podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz
krzewienia kultury.
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek przekazał zespołowi talon w wysokości 1500 złotych, który w jego imieniu został przekazany na ręce
Pani Sylwii Sługockiej. Wielu gości skorzystało
z możliwości dokonania pamiątkowego wpisu
z gratulacjami w kronice zespołu. Całemu zespołowi zaproszeni goście życzyli kolejnych lat
wypełnionych sukcesami, satysfakcji i radości
ze wspólnej pasji, a także dużo pomyślności
w życiu osobistym. Na uroczystości nie zabrakło gromkich śpiewów w wykonaniu naszych
jubilatek jak i również występów zaprzyjaźnionych zespołów.
Wszystkim jubilatkom jeszcze raz życzymy
wszelkiej pomyślności, dużo sukcesów oraz
dalszej wspaniałej aktywności twórczej, aby kolejne lata były również owocne, jak te dotychczasowe, aby Wasz zespół i motywacja nadal
trwały i umacniały się przez kolejne Jubileusze.
K. Marciniak
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#BIBLIOTEKA
17 maja Gminna Biblioteka Publiczna w Bieniowie zorganizowała pierwszą Konferencję
Bibliotekarzy „#BIBLIOTEKA”. Ogólnopolskie
wydarzenie zgromadziło ponad 40 bibliotekarzy i miłośników biblioteki. Na konferencji
obecni byli m.in. pracownicy oraz dyrektor
WiMBP w Zielonej Górze Andrzej Buck oraz
dyrektor MBP w Żarach Beata Kłębukowska.
Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego skeczu
w wykonaniu pracowników GBP w Bieniowie.
Następnie Dorota Miołdyńska-Kunztzel z Wrocławia opowiedziała zebranym o „Żywej książce”, akcji, w której czytelnik wypożycza człowieka, aby z nim porozmawiać. Kolejnym gościem,
który opowiedział o swoich praktykach „Junior
Developer” była Natalia Maćkiewicz z Bulkowa.
Warsztaty biblioplotkarskie poprowadziła dla
zebranych Anna Miodyńska z Krakowa, a na
zakończenie Paweł Ajdacki z Warszawy przedstawił prezentację „Krajoznawstwo i regionalizm w bibliotece”.
Konferencja połączona była z obchodami Dnia
Bibliotekarza i z tej okazji Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek w imieniu swoich pracowników podarował piękny tort, który smakował wybornie.
Konferencja oceniona została bardzo pozytywnie i mamy nadzieję, że na stałe zagości w kalendarzu wydarzeń kulturalnych w Gminie Żary.
Kowalczewska
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KRONIKA WYDARZEŃ
Gminny Przegląd Mały Talent 2019

W dniu 29 maja w świetlicy wiejskiej w Olbrachtowie, odbył się XIV Przegląd Małych
Talentów, 24 uczestników walczyło o tytuł
laureata w dwóch kategoriach piosenka oraz
recytacja. Nasi artyści byli oceniani przez dwuosobową komisję w składzie Pani Elżbieta Stec
oraz Pani Elwira Wentlant. Jury wytypowało
laureatów, w kategorii piosenka tytuł „Mały
Talent 2019” otrzymała Zuzanna Wróblewicz
z oddziału przedszkolnego w Złotniku, natomiast
w kategorii recytacja laureatem został Jan Paliwoda ze szkoły podstawowej w Mirostowicach
Dolnych. Jury przyznało również wyróżnienia,

które otrzymali: Szymon Wojwod w kategorii
recytacja z Gminnego Przedszkola w Grabiku
oraz Gabriela Zatylna w kategorii piosenka
ze szkoły podstawowej w Lubanicach. Wszystkie dzieci za swój wspaniały występ dostały
nagrody za udział w przeglądzie. Wójt Gminy
Żary Leszek Mrożek podziękował wszystkim za
odwagę i chęć uczestnictwa następnie udekorował laureatów szarfami i wręczył nagrody.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie. Życzymy wielu osiągnięć i dalszego rozwoju talentu.
K. Marciniak
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XIII Przegląd Piosenki i Pieśni Religijnej „Angelana 2019”
1 czerwca 2019 r. w Olbrachtowie odbył się
XIII Przegląd Piosenki i Pieśni Religijnej „Angelana 2019”. Przegląd rozpoczął się Mszą Świętą polową o godzinie 12:00. Na scenie miało
okazję zaprezentować się 19 zespołów, w tym
16 w kategorii Dorośli i 3 zespoły w kategorii Dziecięco-Młodzieżowej. Po wysłuchaniu wszystkich
prezentacji jury w składzie: Mirosław Żandarski,
Karol Sadowski, Franciszek Stepek wyłoniło laureatów.
W kategorii Dorośli I miejsce zajął Zespół „Złoty
Kłos” z Marszowa, II miejsce – Zespół Rodzinny
Echo z Żar, III miejsce zespół „Integra” z DPS Miłowice.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymał Zespół
„Szyszynianki” z Biedrzychowic Dolnych, „Wesoła Gromada” z Mirostowic Górnych, „Jutrzenka” z Olbrachtowa, „Bobrzanki” z Nowogrodu
Bobrzańskiego.
W kategorii Dziecięco–Młodzieżowej przyznano 3 nagrody równorzędne dla Zespołu „Mała
Tęcza” z Olbrachtowa, „Żar Miłości” z Żar oraz
„Źródełko” z Wichowa.
Jury przyznano również nagrody za udział dla
Zespołu „Bieniowianki” z Bieniowa, „Łazowianki”
z Łaz oraz dla Chóru Paraﬁalnego „Pięknolesie”
z Sieniawy Żarskiej, „Wrzos” z Mirostowic Dolnych, „Złoty Wiek” z Żar, „Karolinki” z Grabika,
„Łużyczanki” z Lipinek Łużyckich, „Rodzina Muzy-
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kująca” z Łukaw, „Czerwona Jarzębina” z Lubanic.
Zostały przyznane nagrody ﬁnansowe w formie
talonów, ufundowane przez Wójta Gminy Żary
Leszka Mrożka oraz Starostę Powiatu Żarskiego
Józefa Radziona.
Wszystkim zespołom bardzo dziękujemy za tak
liczny udział. Do zobaczenia za rok.
A. Agopsowicz
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KRONIKA WYDARZEŃ
Jubileusz Zespołu Śpiewaczego „Bieniowianki”

Zespół „Bieniowianki” 15 czerwca w Świetlicy
Wiejskiej w Bieniowie świętował swój jubileusz
25-lecia istnienia. W tym wyjątkowym dniu jubilatom towarzyszył Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, Radny Gminy Żary Antoni Chabraszewski,
liczne reprezentacje z gminnych zespołów śpiewaczych oraz przyjaciele Zespołu.
Jubilaci odebrali gratulacje, kwiaty, życzenia i podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz krzewienia kultury poprzez śpiew w gminie od Wójta

Gminy Żary Pana Leszka Mrożka, który również na ręce Kierowniczki zespołu Pani Teresy Kowalczewskiej przekazał talon o wartości 1500 zł.
Zespołowi życzenia i prezenty przekazały także delegacje zaprzyjaźnionych zespołów z terenu Gminy Żary i nie tylko. Gospodarze zadbali
o smaczny poczęstunek dla gości oraz wspaniałe występy, z których najbardziej wyczekiwanym
był ten Jubilatów.
A. Agopsowicz
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KRONIKA WYDARZEŃ
35-lecie Zespołu Górali Czadeckich „Nowy Sołoniec”

15 czerwca 2019 r. swoje 35-lecie istnienia
obchodził Zespół Górali Czadeckich „Nowy
Sołoniec” ze Złotnika. Jubileusz rozpoczął się
uroczystą mszą w intencji członków zespołu
w Kościele paraﬁalnym pod wezwaniem Jana
Chrzciciela w Złotniku. Po mszy świętej ruszył
korowód w stronę świetlicy wiejskiej gdzie odbyła się druga część uroczystości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się prosto z Bukowiny
członkowie zespołu „Sołonczanka” prowadzonego przez Annę Zielonkę oraz Gerwazy Longher Prezes Związku Polaków w Rumunii wraz
z żoną. Zespół odebrał wiele życzeń, gratulacji i podziękowań za nieocenioną wartość jaką
wnoszą od tylu lat w kulturalne życie gminy,
promując kulturę góralską w Polsce i na świecie. Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek przygotował z okazji 35-lecia istnienia zespołu talon
w wysokości 1500 złotych oraz drobne upominki dla najmłodszych. Najbardziej wyczekiwanym momentem wieczoru był występ „Nowego
Sołońca”. Trzeba przyznać, że byli przygotowani
naprawdę wspaniale, efektem czego był niesamowicie żywiołowy występ, który wzbudził
zachwyt zgromadzonej publiczności. Z okazji
jubileuszu życzymy wszelkiej pomyślności i wytrwałości w pielęgnowaniu swojej pięknej pasji.
K. Marciniak
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KRONIKA WYDARZEŃ
Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019
Gospodarzem Gminnego Zakończenia Roku
Szkolnego 2018/2019 była Szkoła Podstawowa
w Lubanicach. Mimo doskwierającego upału
wytypowani uczniowie wraz ze swoimi rodzicami licznie przybyli, by wspólnie świętować
sukces.
Niezmiernie cieszy fakt, że w tym roku tak liczna grupa uczniów wypracowała wysokie wyniki i wyznaczona została przez swoje szkoły do
nagród. Tak jak w latach poprzednich nagrody
zostały przyznane w kilku kategoriach.
Pierwszą grupą osób, która została nagrodzona w formie przelewu gotówki na konto
w kwocie od 200 do 800zł byli uczniowie, którzy
opuszczają już nasze szeregi i przechodzą na
kolejny etap edukacji – Nagrodę Wójta Gminy
Żary za wybitne osiągnięcia w różnych sferach
działalności edukacyjnej, artystycznej i sportowej otrzymali absolwenci szkół podstawowych
i gimnazjów: w Grabiku: Flaga Weronika, Gierula Kamil, Kłudkowski Bartosz, Kosiński Jakub,
Trybus Hubert; w Lubanicach: Szatkowska Patrycja i Kumorek Weronika oraz w Mirostowicach Dolnych Dalkowski Maciej.
Kolejną grupą nagrodzonych uczniów byli
najlepsi uczniowie wytypowani przez Rady
Pedagogiczne poszczególnych szkół. Nagrody
w postaci talonu o wartości 150 złotych do sieci Empik otrzymali: uczniowie Szkoły Podstawowej w Bieniowie: Banasiak Karolina, Baryła
Sara, Fraszewska Oliwia, Kuros Maja, Motyl
Agata, Sokulska Katarzyna; uczniowie Zespołu
Szkół w Grabiku: Bartczak Marta, Flaga Weronika, Kosiński Tomasz, Lachowska Nikola, Moraczewski Krzysztof, Wojwod Bartosz; uczniowie
Szkoły Podstawowej w Lubanicach: Dominiak
Jan, Kuros Gabriela, Pietrowiak Szymon, Winecka Karolina, Ziółkowski Kacper; uczniowie
Szkoły Podstawowej w Mirostowicach Dolnych: Wiktoria, Dalkowski Maciej, Giza Dominika, Iżewska Amelia, Kopaczewska- Błaszczyk
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Justyna, Majcher Natalia; uczniowie Szkoły
Podstawowej w Olbrachtowie: Gosławska Maria, Mocydlarz Julia, Mocydlarz Oliwia, Przybyłek Julia, Sudejko Malwina; uczniowie Szkoły
Podstawowej w Sieniawie Żarskiej: Jańczyk
Dawid, Milińska Aleksandra, Robaszewska Michalina, Rogała Adam, Sendrowicz Amelia oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Złotniku: Drozdek Aleksandra, Głodowicz
Maja, Graczyk Kinga, Juchacz Łukasz i Świętochowska Roksana.
Trzecią grupą nagrodzonych osób (w postaci
talonu do sieci Empik o wartości od 100 do 400
złotych) byli uczniowie, którzy reprezentowali
swoje szkoły i odnieśli sukces w konkursie na
poziomie minimum wojewódzkim. W tej kategorii wyróżnienia otrzymali: uczniowie Szkoły
Podstawowej w Bieniowie: Baryła Sara, Dziewińska Dorota, Fraszewska Oliwia, Kmiecik
Aurelia, Kołoda Kamila, Majorek Kamil, Motyl
Kinga, Poniedziałek Alicja, Zakowicz Paulina;
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uczniowie Zespołu Szkół w Grabiku: Flaga Weronika, Gierula Kamil, Kłudkowski Bartosz, Kosiński Jakub, Kosiński Tomasz, Trybus Hubert;
uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubanicach:
Kumorek Weronika i Szatkowska Patrycja;
uczniowie Szkoły Podstawowej w Mirostowicach Dolnych: Dalkowski Maciej, Augustyniak
Marta, Iżewska Amelia, Karpowicz Gabriela,
KrawczyńskaMartyna, Mikołajczuk Natalia,
Podhajna Małgorzata, Radojewska Lena, Rzeźnik Wiktoria, Wołowicz Anna; uczniowie Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie: Deć Fabian,
Szymańska Oliwia, Wasilewska Adrianna oraz
uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Złotniku Świętochowska Roksana.
W dniach 15-16 czerwca miejsce miał Ogólnopolski Finał „Czwartków Lekkoatletycznych”.
Sukces odniosła Oliwia Szymańska, która zdobyła II miejsce w biegu na 60 metrów oraz Adrianna Wasilewska, która uplasowała się na
miejscu VI w biegu na 600 metrów. Obie są
uczennicami Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie, a ich opiekunem jest Dariusz Hawełka.
Przygotowane nagrody i upominki zostały rozdane, przed uczniami i absolwentami szkół
czas zasłużonego wypoczynku i nabierania sił
do walki o kolejne sukcesy i nagrody. Życzymy
kolejnych sukcesów!
Wszystkim uczniom, absolwentom oraz pracownikom szkół życzymy udanych i radosnych
wakacji!!!
B. Gosławska
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Dzień Dziecka w gminnych szkołach

Już 30 maja 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.
Wszystkim dzieciom życzymy uśmiechu - nie tylko w dniu święta.
B. Gosławska
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„Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza
polsko-niemieckiego – Etap V”

Łaz

Mirostowice Dolne

Gmina Żary przystąpiła do realizacji projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie
turystyczne pogranicza polsko niemieckiego
– Etap V”, współﬁnansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.
W projekcie uczestniczy 10 partnerów - Powiat
Görlitz, Senckenberg Museum für Naturkunde
Görlitz, Stadt Görlitz - Görlitzer Sammungen
für Geschichte und Kultur, Gmina miejska Zgorzelec, Powiat Żarski, Gmina Pieńsk, Nadleśnictwo Lipinki, Gmina Żary oraz Gmina Zgorzelec,
będąca liderem projektu. Na terenie naszej
gminy w miejscowości Łaz i Mirostowice Dolne, przy akwenach wodnych, powstanie nowa
infrastruktura rekreacyjna w postaci wiat turystycznych, ławostołów, tablic edukacyjnych,
koszy na śmieci i stojaków na rowery.

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności
turystycznej pogranicza polsko-niemieckiego oraz zwiększenie dostępu do jego atrakcji
przyrodniczych i kulturowych. Realizacja projektu stanowi kontynuację poprzednich czterech etapów „Przygody z Nysą…” w ramach
których na terenie Gminy Żary został wyznaczony i oznakowany czerwony szlak rowerowy
(Wielka Pętla Łużycka) prowadzący w kierunku rzeki Nysy Łużyckiej. Nowa infrastruktura będzie stwarzała okazję do organizowania
wspólnych imprez, polsko-saksońskich rajdów
rowerowych, a tym samym zacieśniania dobrosąsiedzkich kontaktów, wzmacniania więzi
kulturowych i przełamywania barier nie tylko
językowych.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do
30.11.2020 r.
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KRONIKA WYDARZEŃ
Święto Parku i Kwiatów w Kromlau
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek wraz z delegacją 8 czerwca br. wziął udział jak co roku w imprezie pn. Święto Parku i Kwiatów w Kromlau.
Uroczystego rozpoczęcia imprezy dokonał
Wójt Gminy Gablenz Dietmar Noack, które polegało na tradycyjnym otwarciu beczki z piwem.
Oprócz przygotowanych licznych atrakcji, m.in.
pokazu akcji ratunkowej, czy skierowanej bardziej do młodzieży pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym również tradycją
podczas tego święta jest pokaz Królowych. Jest
to bardzo charakterystyczny element tej imprezy, ponieważ corocznie pod koniec imprezy
następuje pożegnanie urzędującej oraz koronacja nowej Królowej.
A. Agopsowicz

www.gminazary.pl
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KRONIKA WYDARZEŃ
Obchody Dnia Seniora w Niemczech
Na zaproszenie Rady Seniorów z Gminy
Neuhausen Spree delegacja z Gminy Żary wraz
z seniorami z Mirostowic Górnych 13 czerwca 2019 r. wzięła udział w obchodach z okazji
26 Brandenburskiego Tygodnia Seniora.
Delegacja zwiedziła byłą cegielnię oraz miała
okazję przejazdu kolejką wąskotorową.
Spotkanie to miało na celu dalszą integrację środowiska seniorów, a także wymianę doświadczeń pomiędzy seniorami z Polski i Niemiec.
A. Kochanowska
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KRONIKA WYDARZEŃ
Wyścig Smoczych Łodzi
15 czerwca 2019 r. delegacja z gminy na czele z Wójtem Gminy Żary Leszkiem Mrożkiem,
brała udział w partnerskiej uroczystości pn.
Wyścig Smoczych Łodzi w gminie Neuhausen/
Spree. Oprócz zmagań sportowych był czas na
dwustronne rozmowy, wymianę doświadczeń
pomiędzy uczestnikami uroczystości oraz znakomitą zabawę.
A. Kochanowska

11 maja w Bieniowie odbyły się Obchody Gminnego Dnia Strażaka
Uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą Św. w intencji strażaków. Następnie strażacy przenieśli
się na świetlicę, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Wójt Gminy i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach złożyli najlepsze życzenia wszystkim strażakom, a Prezesi i Naczelnicy
poszczególnych jednostek OSP otrzymali listy gratulacyjne. Dodatkowo Prezes OSP p. Aneta Winnicka otrzymała „Medal 60-lecia honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża” za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa PCK.
M. Kaźmierczak
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SPORT
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Bieniów 2019

1 czerwca 2019 r. boisko sportowe w Bieniowie stało się areną zaciętej rywalizacji strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Żary.
Po złożeniu meldunku przez Komendanta
Gminnego OSP – Henryka Sienkiewicza, uroczystego otwarcia zawodów dokonał Prezes
Oddziału Gminnego Związku OSP w Żarach –
Wójt Gminy Leszek Mrożek.
W zawodach udział wzięło 17 drużyn, w tym
9 drużyn młodzieżowych. Głównym celem zawodów było podnoszenie gotowości bojowej
strażaków poprzez rywalizację, także promowanie wśród młodego pokolenia lokalnego
patriotyzmu, ochrony mienia i życia człowieka oraz zachęcenie do aktywności sportowej
i zdrowej rywalizacji.
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 Lubanice,
- drużyna chłopców młodzieżowa OSP Lubanice,

18

- 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 wręczali: Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP
w Żarach, Komendanci i prezesi poszczególnych OSP z terenu Gminy Żary.
Składamy gorące podziękowanie na ręce Pani
Prezes Anety Winnickiej za ogrom pracy włożonej w przygotowanie placu pod zawody przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Bieniowie.
Wszystkim mieszkańcom gminy Żary za przybycie na zawody i gorący doping serdecznie
dziękujemy.
Możemy również pochwalić się, że nasze drużyny wywalczyły główne miejsca podczas XXI
Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 9 czerwca w Lubsku.
Drużyny seniorek i seniorów z OSP Złotnik zdobyły pierwsze miejsca. W klasyﬁkacji kobiet na drugim miejscu znalazło się OSP Lubanice, natomiast
w klasyﬁkacji mężczyzn OSP Sieniawa Żarska.
Jednostka OSP Złotnik drugi rok z rzędu zdobyła tytuł najlepszej drużyny w zawodach i otrzymała Puchar Starosty Żarskiego oraz nagrodę
ﬁnansową w formie talonu w wysokości 2000 zł.
Serdecznie Gratulujemy!
A. Agopsowicz
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SPORT
Uroczyste Otwarcie Boiska Lekkoatletycznego w Grabiku
31 maja 2019 roku z okazji uroczystego otwarcia boiska lekkoatletycznego w Grabiku zostały zorganizowane zawody dla wszystkich szkół
Gminy Żary. W Czwórboju Lekkoatletycznym
wzięli udział uczniowie z Grabika, Złotnika, Sieniawy Żarskiej, Mirostowic Dolnych, Lubanic,
Bieniowa oraz Olbrachtowa. Po części oﬁcjalnej, podczas której Wójt Gminy Żary Pan Leszek Mrożek podziękował wszystkim, którzy
w sposób aktywny przyczynili się do powstania
tego pięknego obiektu przystąpiono do przeprowadzenia poszczególnych konkurencji.
Komunikat końcowy zawodów w czwórboju LA
,,Otwarcie Stadionu” w Grabiku rozegranych
31.05.2019r.
1. Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie – 1211
pkt. / Szymańska Oliwia, Wasilewska Ada, Tutaj Kornelia, Deć Fabian, Ochociński Sebastian,
Szczepaniak Antoni/
2. Zespół Szkół w Grabiku- 881 pkt. /Szymań-

ska Maja, Kłudkowska Karolina, Lachowska Nicola, Kowalski Dawid, Wojciechowicz Krystian,
Wymiatał Dawid/
3. Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych- 663 pkt. /Krawczyński Kacper, Bryjak
Daria, Pieńkowski Mateusz, Rzeżnik Wiktoria,
Cisek Paweł, Augustyniak Marta/
4-5. Szkoła Podstawowa w Złotniku- 634 pkt
Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej634 pkt
6. Szkoła Podstawowa w Lubanicach – 507 pkt
7. Szkoła Podstawowa w Bieniowie – 420 pkt.
Indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali:
Szymańska Oliwia /Olbrachtów – 318 pkt
Wasilewska Ada / Olbrachtów / 275 pkt
Deć Fabian / Olbrachtów/ - 240 pkt
Głodowicz Maja/ Złotnik/ - 224 pkt
Augustyniak Marta / Mirostowice / - 219 pkt
Wymiatał Dawid / Grabik/ - 201 pkt.
A. Agopsowicz
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SPORT
Finał Lubuskiej Olimpiady Dzieci starszych w LA

12.06.2019r w Międzyrzeczu odbył się Finał Lubuskiej Olimpiady Dzieci starszych w LA. W zawodach wzięła udział 3 osobowa reprezentacja Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie. W bardzo
trudnych warunkach / ogromny upał/ nasi uczniowie osiągnęli wysokie wyniki: Oliwia Szymańska
była II w biegu na 60m z czasem 8.36, Ada Wasilewska zajęła 3 miejsce w biegu na 600m. - 1.56,42,
a Fabian Deć był 3 na 60m.- 8,28 i 2 w biegu na 300m- 43.76. Wielkie gratulacje. D. Hawełka

Turniej Orlika o Puchar Wójta Gminy Żary
W dniu 05.05.2019r. na Orliku w Mirostowicach Dolnych animatorzy Radomir Roztocki
Jarosław Rusak zorganizowali Turniej Orlika o
Puchar Wójta Gminy Żary. Do rywalizacji przystąpiło pięć drużyn. Zawody rozpoczęto od
przywitania młodych piłkarzy oraz licznie zgromadzonej publiczności, a następnie przystąpiono do rywalizacji na boisku. System rozgrywek polegał na rozgrywaniu w systemie „każdy
z każdym”. Mecze trwały 15 minut.
Po dziesięciu rozegranych meczach stojących
na bardzo dobrym poziomie piłkarskim oraz
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wielu emocjonalnych reakcjach zawodników
i kibicujących rodzicach wyłoniono zwycięzców
turnieju.
I miejsce : AP Kop Piłkę Tuplice
II miejsce : Ka Bolesławiec
III miejsce : FA Żagań
IV miejsce : Mundial II Żary
V miejsce : Mundial I Żary
Na koniec zawodów młodych utalentowanych
piłkarzy poczęstowano pyszną zupą oraz owocami i przystąpiono do dekoracji drużyn. Fundatorem zawodów była Gmina Żary. J. Rusak
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SPORT
Ogólnopolski Finał Czwartków LA

W dniach 14-16.06.2019r w Łodzi odbył się Ogólnopolski Finał Czwartków LA. W zawodach wystartowała 4 osobowa reprezentacja Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie: Oliwia Szymańska
w biegu na 60 m. zajęła 2 miejsce, Ada Wasilewska w biegu na 600m była 6. Z dobrej strony pokazał się Fabian Deć na 300m i Nikola Jasinska w rzucie piłeczką palantową lecz nie udało się im
wejść do ﬁnału. Gratulacje! D. Hawełka
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SPORT
Turniej Piłki Nożnej o „Puchar Wójta Gminy Żary”

W sobotę 22 czerwca na boisku sportowym w
Grabiku odbył się Turniej Piłki Nożnej o „Puchar Wójta Gminy Żary”, w którym uczestniczyło 9 drużyn z terenu gminy. Celem Turnieju
była promocja aktywnego wypoczynku oraz
popularyzacja zdrowego współzawodnictwa.
Drużyny zostały podzielone na dwie grupy A
i B, rywalizowali między sobą grając w grupie
systemem każdy z każdym. Mecze były rozgrywane na dwóch boiskach równocześnie.
Po meczach eliminacyjnych do półﬁnału awansowali: z grupy A Fax Bieniów oraz Delta Sieniawa Żarska z grupy B Mirostowice Górne
i Piast Lubanice.
W meczu półﬁnałowym Fax Bieniów pokonał
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Mirostowice Górne 1:0 natomiast Delta Sieniawa Żarska zremisowała z Piastem Lubanice
2:2. Rzuty karne wyłoniły drugiego ﬁnalistę,
którym została drużyna z Lubanic.
Mecz Finałowy o III miejsce rozegrała Sieniawa
Żarska z Mirostowicami Górnymi pokonując
Mirostowice 9:0, mecz o I miejsce pomiędzy
drużyną Fax Bieniów, a Piast Lubanice zakończył się wynikiem 0:0, rzuty karne zdecydowały
o zwycięstwie 3:1 dla Lubanic.
Upragnione Puchary i Nagrody pieniężne wręczył Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek.
I miejsce oraz talon w wysokości 1000 zł
otrzymał Piast Lubanice.
II miejsce oraz talon w wysokości 750 zł Fax
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Bieniów.
III miejsce oraz talon w wysokości 500 zł
Delta Sieniawa Żarska.
IV miejsce oraz talon w wysokości 300 zł Mirostowice Górne.
Dalsze miejsca jak co roku zostały rozstrzygnięte rzutami karnymi, podziękowania i nagrody za udział w wysokości 200 zł otrzymali:
V miejsce - Mirostowiczanka z Mirostowic
Dolnych,
VI miejsce - Sparta Grabik,
VII miejsce - WKS Łaz,
VIII miejsce - Zorza Kadłubia,
IX miejsce - Zieloni Drożków.
Tradycyjnie wybrany został król strzelców, którym został Damian Sokołowski zawodnik Delty

z Sieniawy Żarskiej, natomiast najlepszym
bramkarzem został Norbert Kuros zawodnik
Fax Bieniów.
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek serdecznie
podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w organizację turnieju oraz sędziom za
prawidłowy i bezpieczny przebieg zawodów.
Wszystkim Zawodnikom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za wytrwałość, zaangażowanie i wielkie serce do rywalizacji. Satysfakcja
po udanym turnieju oraz zadowolenie osób
w nim uczestniczących przynosi wiele radości,
jak również motywuje do dalszych tego typy
działań. Serdecznie Dziękujemy!
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K. Marciniak
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SPORT
Otwarcie szatni sportowej w miejscowości Łaz

13 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej szatni sportowej
w miejscowości Łaz. Wszystkich przybyłych
gości przywitał Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek oraz Sołtys Krzysztof Jurkiewicz. Udział
w uroczystości wzięli m.in. Prezes LZPN Robert
Skowron, Radni Gminy Żary, piłkarze z WKS
Łaz oraz mieszkańcy Wsi.
Wójt w swoim przymówieniu podziękował
wszystkim, który w sposób aktywny przyczynili
się do powstania szatni sportowej w Łazie. Największe brawa należały się Sołtysowi wsi Panu
Krzysztofowi Jurkiewiczowi oraz Prezes Klubu
Pani Janinie Wildze, którzy całym sercem zaangażowali się w to, aby ta inwestycja została zrealizowana. Również słowa wdzięczności zosta-
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ły skierowane do Pana Jana Wilgi. Gratulacje
złożył następnie Pan Robert Skowron prezes
LZPN, który przekazał Pani Janinie Wildze oraz
Wójtowi Leszkowi Mrożkowi podziękowanie za
wkład w krzewienie ducha piłki nożnej podpisane przez Zbigniewa Bońka.
Nowy obiekt został następnie poświęcony
przez księdza proboszcza Stanisława Łukieńczuka. Uroczyste przecięcie wstęgi rozpoczął
Wójt Gminy Żary, po nim kolejni zaproszeni
goście, a zakończyła Pani Prezes Janina Wilga,
która oprowadziła wszystkich po pomieszczeniach szatni sportowej.
Łączna wartość realizacji obiektu zamknęła się
w kwocie 750,285,35 zł.
A. Agopsowicz
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INWESTYCJE
Pierwsza działka sprzedana! - tereny inwestycyjne –Kadłubia
Jest już pierwszy właściciel działki, położonej
w nowo utworzonej streﬁe przemysłowej.
Przetarg na nabycie działki nr 319/65 o pow.
0,4423 ha obr. Kadłubia został rozstrzygnięty
w dniu 31 maja 2019r. z wynikiem pozytywnym. Nabywcą nieruchomości został Zakład
Usług Leśnych „Gaj” Krzysztof Szober.
W dniu 14 czerwca 2019r. został podpisany
przez Wójta Gminy Żary akt notarialny, a kwota
wylicytowana podczas przetargu w wysokości
359 898, 00 zł brutto wpłynęła do kasy urzędu.
Zakupiona nieruchomość w Kadłubii to dobry
wybór pod względem organizacyjnym i inwestycyjnym – mówi nowy właściciel i zamierza

tam prowadzić docelowo swoją ﬁrmę.
Atrakcyjność działek w streﬁe przemysłowej
potęguje miedzy innymi położenie pomiędzy
drogą krajową nr 27 Żary – Zielona Góra a drogą powiatową nr 1076F, z bliskim dostępem
do drogi krajowej nr 12 Łęknica (granica państwa) - Żary – Żagań – Leszno a także kompleksowe uzbrojenie.
W dalszym ciągu oferujemy do sprzedaży działki o powierzchniach od 0,4211 ha do 3,0617
ha i zapraszamy do zapoznania się z ofertą
w Urzędzie Gminy pok. 209 i na stronie internetowej www.gminazary.pl.
E. Ciecierska
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INWESTYCJE
Podpisanie umowy pomiędzy OSP Bieniów a WFOSiGW
w Zielonej Górze
W dniu 13.06.2019r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim miało
miejsce podpisanie umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na doﬁnansowanie zakupu
średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych
dla 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Województwa Lubuskiego. Umowę
w ramach Ogólnopolskiego programu ﬁnansowania służb ratowniczych podpisała również
prezes OSP w Bieniowie - Pani Aneta Winnicka,
jako jedyna jednostka z powiatu żarskiego.
D. Zaucha

Wodociągi
Gmina przystąpiła do wymiany wodomierzy
w miejscowości Grabik - w związku z realizacją
zadania dotyczącego wdrażania radiowego systemu odczytu poboru wody. Od połowy czerwca
br. montowane są już nowe wodomierze wraz
z modułami radiowymi do przeprowadzania
zdalnego odczytu zużycia wody. W pierwszej
kolejności tego typu odczytem zostanie objęta
miejscowość Grabik i sukcesywnie rozszerzany
będzie o kolejne miejscowości na terenie gminy.
Ponadto od miesiąca maja możliwością prowadzenia stałego radiowego monitoringu pracy Stacji Uzdatniania Wody oraz ujęć wodnych
zostały objęte SUW Drożków, SUW Łaz oraz
wodociąg Złotnik -Lubomyśl. Rozwiązanie to
pozwala na obserwowanie parametrów pracy stacji, pomp oraz stanu napełnienia zbiorników bez konieczności ﬁzycznej bytności na
obiekcie a także na szybsze reagowanie konserwatorów i urzędu na występujące awarie
czy zakłócenia normalnej pracy.
P. Dziok
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INWESTYCJE
Drogi
Systematycznie staramy się o poprawę jakości
życia mieszkańców inwestując w infrastrukturę.
Kolejne dwa nowe odcinki dróg wewnętrznych
zostały oddane do użytku mieszkańcom wsi Miłowice i Mirostowice Górne.
Zadania realizowane były przez Przedsiębior-

stwo Drogowe BUD-DRÓG sp. z o.o. z Kożuchowa i obejmowały:
- w miejscowości Miłowice drogę długości ok. 362
mb, na której została ułożona nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej –
łączny koszt inwestycji wyniósł 258.192,99 zł.

- w miejscowości Mirostowice Górne drogę długości ok. 416 mb, na której została ułożona nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej – koszt inwestycji opiewał na kwotę
346.056, 81 zł.

www.gminazary.pl
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INWESTYCJE
Oświetlenie
W ramach rozbudowy istniejącej infrastruktury oświetleniowej wykonano:
- Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Bieniów przy drodze powiatowej w kierunku Biedrzychowic (ul. Dolna). Zakres prac obejmował m.in.: - ułożenie linii kablowej o długości
ok. 453 mb, - montaż 10 słupów, montaż 10 opraw oświetleniowych LED, montaż szafki oświetleniowej ze sterowaniem . Koszt wykonania to kwota 47.847 zł.

- Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Bogumiłów. Zakres prac obejmował
m.in.: - ułożenie linii kablowej o długości ok. 604 mb, - montaż 10 słupów w stalowych, - montaż
10 opraw oświetleniowych LED, - montaż szafki oświetleniowej ze sterowaniem. Koszt wykonania to kwota 46.863 zł.

Do końca lipca planowane jest wykonanie zadania dotyczącego rozbudowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w m. Biedrzychowice. Dobudowany zostanie 250 m odcinek linii
kablowej , który zostanie uzbrojony w 6 słupów wraz z 6 szt. opraw oświetleniowych typu LED.
P. Dziok

28

www.gminazary.pl

OGŁOSZENIA INFORMACJE
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać
faktury VAT
• w terminie od 1 lutego 2019 r. do 1 kwietnia
2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w
zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia2018 r. do 31
stycznia 2019 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września
2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w
zależności od miejsca położenia gruntów rol-

nych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2019 r.
Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 kwietnia - 31 maja 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia
wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Gminna Karta Seniora
Od miesiąca września 2019 r. planowane jest uruchomienie realizacji programu „Gminna Karta Seniora”. Adresatami programu są seniorzy w wieku
co najmniej 65 lat zameldowani w Gminie Żary.
Celem programu jest ułatwienie seniorom dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki, kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów,
wzmacnianie kondycji ﬁzycznej oraz podnoszenie
aktywności i sprawności seniorów.
W ramach programu seniorzy będą mieli możliwość korzystania z pływalni „Wodnik” w Żarach w
formie 100% zniżki od ceny biletu obowiązującej
za pierwszą godzinę pobytu na basenie 4 razy w
miesiącu, jak również 100% zniżki na wstęp do
Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach.
Planuje się również gwarantowane usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej poprzez zastosowanie 100% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne.
Z bezpłatnych gwarantowanych świadczeń opieki
zdrowotnej w formie rehabilitacji seniorzy będą

mogli skorzystać raz w roku w podmiotach wskazanych przez Gminę. Podstawą do skorzystania
z usługi będzie skierowanie na rehabilitację wystawione przez lekarzy z narodowego funduszu
zdrowia.
Więcej informacji na temat programu udziela
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach,
Al. Jana Pawła II 6, pok. 305, tel. 68 470 73 21.
W związku z realizacją programu zapraszamy do
udziału przedsiębiorców, organizacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty, które w ramach prowadzonej działalności wyrażają wolę udzielenia
ulg, zwolnień, preferencji posiadaczom „Gminnej
Karty Seniora”, którzy mogą przystąpić do programu, dzięki czemu będziemy mogli poszerzyć ofertę dostępnych świadczeń dla seniorów.
Podmioty chętne do przystąpienia do programu
prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żarach.
M. Wojsław
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
,,Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach”
W okresie od 1 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Żarach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współﬁnansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt ,,Wdrożenie usprawnień
organizacyjnych w GOPS w Żarach”. Projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem
Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego
pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry.
Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej.
Doﬁnansowanie projektu z UE wynosi 417 625,00 zł
Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Żarach” realizowany przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
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