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Dożynki Gminne w Mirostowicach Górnych

Mieszkańcy naszej gminy podziękowali za tegoroczne plony podczas DOŻYNEK GMINNYCH,
które odbyły się tym razem 17 sierpnia 2019 r.
w Mirostowicach Górnych. Pogoda dopisała,
a wieś była pięknie udekorowana, święto to jak
co roku zgromadziło wielu mieszkańców gminy
oraz zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła
się barwnym korowodem dożynkowym, którym
wszyscy przeszli na plac przy świetlicy wiejskiej,
a tradycyjnie już inauguracją dożynek była uroczysta i dziękczynna msza święta polowa odprawiona przez księdza proboszcza Stanisława
Łukieńczuka z paraﬁi pw. Świętej Barbary w Mirostowicach Dolnych.
Starostami dożynek byli Pani Barbara Peszek
oraz Pan Andrzej Kupiec.
Pani Barbara Peszek - mieszkanka Mirostowic
Górnych. W 1983 roku razem z mężem Marianem
kupili pierwszą ziemię i budynki oraz od podstaw
stworzyli własne gospodarstwo rolne. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję mleka.
Państwo Peszek posiadają 55 sztuk bydła, produkujące ok. 200 litrów mleka dziennie- co w skali
miesiąca daje 10.000 litrów. Dysponują własnym
sprzętem rolniczym. Prowadzą również produkcję roślinną. Uprawiają ponad 50 ha ziemi, w tym
posiadają 26 ha własnej ziemi wszystko w Miro-

stowicach Górnych. Pani Barbara ma 3 dzieci –
córki : Julię, Lilię i Małgorzatę oraz 3 wnuków.
Pan Andrzej Kupiec - mieszkaniec Mirostowic
Górnych. W 1986 roku przejął gospodarstwo rolne od rodziców. Gospodarzy 49 ha wraz z żoną
Marią. Prowadzą produkcję roślinną i zwierzęcą.
Dysponują własnym sprzętem rolniczym. Pan Andrzej ma siedmioro dzieci: Wioletę, Przemka, Grażynę, Daniela, Arkadiusza, Agatę i Adriana oraz
5 wnuków.
Po mszy świętej starostowie dożynek przekazali
bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów
na ręce gospodarza gminy Pana Leszka Mrożka.
W oﬁcjalnym przemówieniu Wójt Gminy Żary –
Leszek Mrożek wyraził swoje uznanie dla pracy
rolników, dziękował za ich trud i codzienny wysiłek. Przywitał wszystkich zgromadzonych gości
wśród których znaleźli się przedstawiciele władz
samorządowych, a także delegacje z naszych niemieckich gmin partnerskich Gablenz oraz Neuhasen/Spree.
Po części oﬁcjalnej nadszedł czas na zabawę, którą rozpoczęły swoimi występami zespoły śpiewacze z terenu gminy. Podczas gdy na scenie
prezentowali się nasi muzykanci na placu dożynkowym można było nie tylko smacznie zjeść,
ale i skorzystać z wielu atrakcji. Na uczestników
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czekały warsztaty z robienie wianków, warsztaty
garncarskie, fotobudka, wioska rycerska, a wieczorem możliwość lotu balonem na uwięzi. Z wszystkich tych atrakcji przybyli goście mogli korzystać
zupełnie za darmo. Podczas dożynek jak co roku
Pan Bronisław Józieńko przeprowadził konkurs
w strzelaniu z broni pneumatycznej o Puchar
Wójta Gminy Żary, mieliśmy również okazję spróbować się w zawodach w siłowaniu na rękę, które
wyłoniły najsilniejszego uczestnika dożynek. Dodatkowo można było skorzystać z bezpłatnych badań spirometrycznych oraz densytometrycznych,
a najmłodsi prócz zabawy na dmuchańcach mogli
uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez
Gminną Bibliotekę Publiczną z/s w Bieniowie.
Mogliśmy także skosztować pieczywa oraz ciastek wyprodukowanych w oparciu o innowacyjne
receptury, które wprowadza na rynek Piekarnia
Anny i Eugeniusza Ślawskich z Sieniawy Żarskiej
wraz z Firmą Ollen-POL Sp. z o.o. z Żar i żeby tego
było mało Stowarzyszenie Łaz – Zielony Las przeprowadziło loterię fantową dla uczestników wydarzenia.
Jedną z naszych atrakcji w tym roku był pokaz
szkolenia psów, który zgromadził wokoło siebie
ogromną publiczność, która z zainteresowaniem
i podziwem obserwowała umiejętności czworonogów z zakresu posłuszeństwa, obrony oraz
psich sztuczek.
Jednym z najważniejszych punktów dożynek jest
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konkurs wieńca dożynkowego. Pod ocenę traﬁło 28 wieńców, które zachwycały pomysłowością
i kunsztem wykonania. Jury w składzie: Mariusz
Pękala, Ewa Kusion oraz Anna Polak wyłoniło
zwycięzców oraz przyznało wyróżnienia w dwóch
kategoriach.
W kategorii wieniec tradycyjny
I miejsce - KGW Olbrachtów - nagroda w wysokości 1200 zł
II miejsce - zespół śpiewaczy “Wesoła Gromada”
z Mirostowic Górnych – nagroda 900 zł
III miejsce - zespół śpiewaczy “Łazowianki” z Łaz –
nagroda 700 zł
Wyróżnienia: (nagroda o wartości 450 zł)
- KGW Bieniów
- Klub Seniora z Mirostowic Górnych
- KGW Mirostowice Górne
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W kategorii wieniec współczesny
I miejsce - zespół śpiewaczy “Wesoła Gromada”
z Mirostowic Górnych – nagroda 1200 zł
II miejsce - zespół śpiewaczy “Jutrzenka” z Olbrachtowa – nagroda 900 zł
III miejsce - KGW Złotnik – nagroda 700 zł
Wyróżnienia: (nagroda o wartości 450 zł)
- Sołectwo Surowa
Pozostali uczestnicy otrzymali upominki pocieszenia w postaci talonu na kwotę 300 zł.
Konkursy na najsmaczniejszy chleb i najlepszą
nalewkę oceniało jury w składzie: Barbara Litewka, Paulina Olszewska oraz Krzysztof Stefanowicz.
Po obejrzeniu i degustacji 12 chlebów komisja
konkursowa nagrodziła:
I miejsce - Jan Nowicki z Grabika
II miejsce - Tadeusz Gałandziej ze Stawnika

III miejsce - Irena Ochocińska z Olbrachtowa
Wyróżniono:
- Ewa Ostrowska z Sieniawy Żarskiej
- Jolanta Czaińska z Bieniowa
- Ewa Matuszewska z Łaz
W konkursie na najlepszą nalewkę spośród
25 zgłoszonych, zostali nagrodzeni:
I miejsce - Grażyna Gałandziej ze Stawnika
II miejsce - Halina Cychowska z Sieniawy Żarskiej
III miejsce - Stanisława Kursa z Mirostowic Górnych
Wyróżniono:
- Krystyna Burzyńska z Grabika
- Sylwia Sługocka z Sieniawy Żarskiej
- Teresa Micinowska z Lubanic
Wszyscy nagrodzeni w konkursie na najlepszą
nalewkę oraz na najsmaczniejszy chleb otrzymali
nagrody rzeczowe, które wręczył Wójt Gminy Żary
Leszek Mrożek, a pozostali uczestnicy zostali obdarowani upominkami pocieszenia.
O godzinie 20.00 pojawiła się gwiazda wieczoru
zespół „Skaner”, który zgromadził pod sceną tłumy, spragnionej zabawy młodzieży i dorosłych.
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek oﬁcjalnie zakończył uroczystości dożynkowe i zapowiedział
ostatnią atrakcje jaką był pokaz sztucznych ogni.
Dziękujemy wszystkim osobom, które pomagały
podczas przygotowań oraz wszystkim, którzy tak
licznie przybyli na Dożynki Gminne.
K. Marciniak
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Miło nam poinformować, że Sołectwo
Mirostowice Górne po wygranej na
szczeblu powiatowym zdobyło II miejsce w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w kategorii wieniec
współczesny podczas XXI Lubuskiego
Święta Plonów. Gratulujemy!!!
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Jubileusz 25-lecia zespołu „Czerwona Jarzębina”
7 lipca 2019 roku w Lubanicach odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia Zespołu
„Czerwona Jarzębina”. Na zaproszenie zespołu
przybyło bardzo dużo gości, m.in. przedstawiciele władz miasta jak i gminy Żary oraz zespoły
śpiewacze działające na terenie naszej gminy.
Zespół w ciągu tych dwudziestu pięciu lat brał
udział w wielu przeglądach, festiwalach, spotkaniach, galach, otrzymując liczne nagrody
i wyróżnienia. Za tak piękny dorobek należały
się ogromne podziękowania i gratulacje, które
popłynęły z ust przybyłych gości. Wójt Gminy
Żary Leszek Mrożek za wieloletnią pracę na
rzecz krzewienia kultury poprzez śpiew podziękował zespołowi wręczając talon o wartości 1500 zł, z życzeniami kolejnych 25 lat wspólnej działalności.
Oprócz pięknego występu Jubilatów można
było posłuchać śpiewu zespołu „Bobrzanki”
z Nowogrodu Bobrzańskiego, który swoją
obecnością uświetnił to piękne popołudniowe
spotkanie.
Życzymy „Czerwonej Jarzębinie” kolejnych
wspólnych sukcesów, nieustannego rozwoju,
wspaniałej aktywności twórczej oraz świetnej
zabawy poprzez wspólnie spędzanych czas. A.A.
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XXIV Gminna Biesiada Śpiewacza
29 czerwca 2019 r. w Olbrachtowie odbyła
się XXIV Gminna Biesiada Śpiewacza. Jak co
roku zjechały się wszystkie zespoły z terenu
naszej gminy, aby wspólnie spędzić czas i zaprezentować swój talent. Mieliśmy również
okazję gościć zespół śpiewaczy „Bobrzanki”
z Nowogrodu Bobrzańskiego, który przyjechał
na zaproszenie Pań z KGW Olbrachtów, które
w tym roku miały zaszczyt pełnić rolę gospodarzy tegorocznej biesiady.
Biesiada upłynęła pod hasłem „Hity na czasie”. Każdy zespół miał za zadanie przygotować piosenkę pod znaną i lubianą melodię
z własnym tekstem. Przegląd nie miał charakteru konkursu naszym głównym celem było stworzenie okazji do wspólnego śpiewania. Po oﬁcjalnym rozpoczęciu Gminnej Biesiady Śpiewaczej
przez Wójta Gminy Żary Pana Leszka Mrożka,
zespoły śpiewacze zaczęły występy.
W Biesiadowaniu wzięły udział: „Łazowianki”
z Łaz, „Wesoła Gromada” z Mirostowic Górnych, „Jutrzenka” z Olbrachtowa, „Wrzos”
z Mirostowic Dolnych, „Karolinki” z Grabika,
„Rodzina Muzykująca” z Łukaw, „Chabry” ze
Złotnika, „Bieniowianki” z Bieniowa, „Jarzębina” z Sieniawy Żarskiej, „Szyszynianki” z Biedrzychowic Dolnych, „Czerwona Jarzębina”
z Lubanic, „Mała Tęcza” z Olbrachtowa,
„Złoty Kłos” z Marszowa. Wszystkie zespoły biorące udział w biesiadzie otrzymały nagrody w wysokości 200 złotych, które
w imieniu Wójta Gminy Żary wręczał Przewodniczący Rady Gminy Żary Pan Leszek Kasprów.
Po zakończeniu części oﬁcjalnej przyszedł czas
na zabawę taneczną.
Pragniemy również serdecznie podziękować za
pomoc członkiniom KGW Olbrachtów, Zespołowi
„Jutrzenka” z Olbrachtowa, Sołtysowi wraz z Radą
Sołecką, Stowarzyszeniu „Olbrachtów Razem” oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznej Gminnej Biesiady Śpiewaczej. K. Marciniak
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IV Polowa Zaprzęgowa Próba Dzielności Klaczy Śląskich
Piękna pogoda, setki zgromadzonych kibiców
to zapowiedź udanej imprezy jaką niewątpliwie była IV Polowa Zaprzęgowa Próba Dzielności klaczy śląskich.
Tegoroczna próba odbyła się w sobotę
14 września. W organizację podobnie jak
w latach ubiegłych bardzo zaangażował się sołtys wsi Surowa Pan Stanisław Perczyński wraz
z mieszkańcami, przy silnym wsparciu, szczególnie ﬁnansowym wójta gminy Żary Pana Leszka
Mrożka, który od początku włącza się w organizację naszego wspólnego przedsięwzięcia.
Do próby przystąpiło sześć klaczy, z których
najlepszą miała wyłonić komisja w składzie
Marek Żuławski do niedawna kierownik ZHKZL, oraz Wojciech Ganowicz dyrektor Stada
Ogierów Sieraków.
Jako pierwsza wystartowała kara Hili (Rewelios śl.-Habibi śl. po Derkos), klacz otrzymała
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wysokie noty za wszystkie oceniane elementy, uzyskując w sumie 82,50 pkt. (ocena bdb.),
co ostatecznie zaważyło o zajęciu pierwszego
miejsca i zdobyciu tytułu Czempionki. Klacz
wyhodował Stanisław Perczyński, Który jest jej
właścicielem.
Drugie miejsce zdobyła wyhodowana przez
Włodzimierza Gołdę Elena SG (Nefryt śl.- Etiuda śl. po Literat), powożący i właściciel Andrzej
Dworak. Klacz ukończyła próbę z wynikiem
80,75 pkt. w tym maksymalna ocena 20 pkt. za
styl ruszania, zatrzymanie i nieruchomość.
Trzecie miejsce z wynikiem 78,50 pkt. i oceną
dobrą wywalczyła Jodła (Rewelios śl. - Jawa śl.
po Nefryt), miejsce na podium klacz zawdzięcza wysokim oceną za chody uzyskując najwyższą ocenę za stęp 22,5 pkt. Hodowcą klaczy
jest Stanisław Perczyński, a właścicielką Beata
Kozaczewska.
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Dodatkową atrakcją podczas IV Próby były występy artystyczne zespołów Ludowych, oraz
pokaz jeźdźców w historycznych strojach, prezentowany przez rodzinę Państwa Niedźwieckich z Wilkowisk. Kolejny punkt programu to
pokaz zręczności powożenia, którym popisała
się Pani Dominika Rimke-Więckowska. Czwórką kuców walijskich oczarowała publiczność.
Ostatnią pozycją sobotniego popołudnia były
amatorskie zawody w powożeniu w Singlach
o puchar przewodniczącego Rady Gminy Żary
, oraz w parach o puchar Prezesa ZHKZL w Zielonej Górze
Tegoroczna impreza w Surowej potwierdziła,
że zaangażowanie i wsparcie lokalnych władz
przy organizacji wspólnych imprez, to klucz do
organizacyjnego sukcesu. Licznie zgromadzeni
hodowcy koni śląskich już zapowiedzieli swoją
obecność wraz z końmi w przyszłym roku.
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Dożynki w Złotniku
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Dożynki w Sieniawie Żarskiej
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Kartoﬂada w Bieniowie
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Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020
miejsce miała w Zespole Szkół w Grabiku. Po
przywitaniu gości i krótkich przemowach obejrzeć mogliśmy część artystyczną nawiązującą do
tragicznego momentu naszej historii, czyli wybuchu II wojny światowej. W dalszej części zaś
wyróżnione zostały osoby, które zapracowały
w poprzednim roku szkolnym na swój sukces.
Jako pierwsi nagrody odebrali uczniowie, którzy
otrzymali stypendium Wójta Gminy Żary za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności
edukacyjnej, artystycznej i sportowej, za sukcesy
wypracowane w roku szkolnym 2018/2019:
- Oliwia Szymańska – Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie – stypendium w kwocie 150,00 zł
miesięcznie,
- Amelia Iżewska – Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych – stypendium w kwocie
125,00 zł miesięcznie,
- Marta Augustyniak– Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych – stypendium w kwocie
100,00 zł miesięcznie,
- Tomasz Kosiński – Zespół Szkół w Grabiku –
stypendium w kwocie 100,00 zł miesięcznie,
- Adrianna Wasilewska– Szkoła Podstawowa
w Olbrachtowie – stypendium w kwocie 75,00 zł
miesięcznie,
- Gabriela Karpowicz, Martyna Krawczyńska, Natalia Mikołajczuk, Małgorzata Podhajna, Lena
Radojewska, Wiktoria Rzeźnik, Anna Wołowicz –
Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych –
stypendium w kwocie 50,00 zł miesięcznie.
Uczniowie stypendium otrzymywać będą przez
okres 10 miesięcy, czyli do czerwca 2020 roku.
Na uroczystości wręczone zostały także listy gratulacyjne dla Danuty Semenków z tytułu wygranego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Grabiku oraz dla Natalii Sendrowicz,
która obecnie pełni obowiązki dyrektora Szkoły
Podstawowej w Sieniawie Żarskiej.
Tradycją jest, że na gminnym rozpoczęciu roku

szkolnego wręczana jest nagroda za najlepsze
wyniki egzaminu gimnazjalnego spośród klas
gimnazjalnych na naszym terenie, a w tym roku
przyznana została również nagroda za najlepiej
napisany egzamin ósmoklasisty. W tym roku nagrodę w formie talonu na kwotę 1000 zł za wyniki egzaminu gimnazjalnego otrzymała Szkoła
Podstawowa w Bieniowie, a w kategorii najlepszego wyniku egzaminu ósmoklasisty otrzymał
Zespół Szkół w Grabiku z najlepszym wynikiem
wśród szkół publicznych w całym powiecie żarskim.
Na koniec części oﬁcjalnej dyrektorzy szkół odebrali talony o wartości 500 zł, które wykorzystać
mogą tak jak dotychczas, czyli na zakup sprzętu sportowego lub mogą wyposażyć świetlice
szkolne w różnego rodzaju gry edukacyjno-dydaktyczne.
Przed nami 10 miesięcy pracy, która mamy nadzieję zaowocuje licznymi nagrodami na zakończenie roku. Wszystkim życzymy powodzenia!!!
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SPORT
Spartakiada sportowa w Mirostowicach Dolnych
W dn. 21.09.2019 r. na Orliku w Mirostowicach
Dolnych odbyły się zawody sportowe kobiet
i mężczyzn. O godz. 10.00 na boisko wybiegli
oldboye którzy rywalizowali o Puchar Orlika
w piłkę nożną. W zmaganiach udział wzięło cztery drużyny. System rozgrywek ustalono na grę
„każdy z każdym”, 2 x po 10 minut. Po zaciętej
i emocjonującej walce wyłoniono końcową klasyﬁkację:
I miejsce – Czarni Żagań
II miejsce – Hayduk Żary
III miejsce – Bobry Nowogród Bobrzański
IV miejsce – Mirostovia Mirostowice Górne
Wyłoniono również najlepszego zawodnika turnieju – Roman Orlikowski (Czarni Żagań) oraz
najlepszego bramkarza – Jacek Maślak.
O godz. 12.00 do rywalizacji w konkurencjach
sportowych przystąpiły panie, które rywalizowały w trzy osobowych zespołach. Organizator
przygotował 8 konkurencji, które sprawdzały
szybkość, celność i pomysłowość zawodniczek.
Po dwóch godzinach zmagań ustalono klasyﬁkację końcową. Zwycięska drużyna wystąpiła
w składzie: Katarzyna Czabaj, Julita Przychodzeń,

Joanna Bejnar.
I miejsce – Kuniczanki
II miejsce – Łazanki
III miejsce – Mundial
IV miejsce – Rusałki
Organizator zawodów Animator Orlika Jarosław
Rusak wręczył upominki dla najlepszych drużyn
i zaprosił na kolejne zawody. Należy dodać że
pomimo dużego zaangażowania zawodniczek
i zawodników obyło się bez żadnych kontuzji.
Fundatorem nagród i poczęstunku były Gmina
Żary oraz Fundacja Orły Sportu.

www.gminazary.pl

21

INWESTYCJE
Drogi
Nowe odcinki dróg wewnętrznych zostały oddane do użytku mieszkańcom wsi Mirostowice Dolne, Olbrachtów, Bieniów, Sieniawa Żarska.

W miejscowości Mirostowice Dolne wykonano nowy odcinek drogi o łącznej długości ok. 313 mb.,
na której została ułożona nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej.
Łączny koszt inwestycji – 257 663,76 zł.

W miejscowości Olbrachtów został wykonany zjazd publiczny na drogą krajową nr 27 umożliwiający dojazd do zabudowań mieszkańcom posesji nr 118 A, B,C, 116B.
Łączny koszt inwestycji – 68 539,91 zł.

22
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W miejscowości Bieniów powstał nowy odcinek drogi asfaltowej o łącznej długości ok. 478 mb.,
na którym została ułożona nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej.
Łączny koszt inwestycji – 336 171,26 zł.

W miejscowości Sieniawa Żarska (Kolonia) zostały wykonane nawierzchnie bitumiczne na trzech
odcinkach dróg o łącznej długości ok. 412 mb., na których została ułożona nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej. Łączny koszt inwestycji - 229 890,46 zł.
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Zabytkowy pałacyk we Włostowie
9.07.2019 r. odbyło się uroczyste podpisanie
umowy określającej warunki przekazania dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego przeznaczonej na wykonanie ekspertyzy
technicznej, badań konserwatorskich oraz wykonania projektu budowlanego zabytkowego
pałacyku w miejscowości Włostów.
Umowę z Wójtem Gminy Żary Leszkiem Mrożkiem oraz Skarbnik Gminy Żary Barbarą Karpowicz podpisał wicemarszałek Województwa
Lubuskiego Łukasz Porycki, który w tym dniu
w powiecie żarskim i żagańskim zawarł jeszcze
inne porozumienia z przeznaczeniem doﬁnan- Łączna kwota wykonania zadania 21.600 zł
sowania na cele zabytkowe. A.A.
Kwota doﬁnansowania: 10.000 zł.

OSA 2019 w Kadłubii i Rościcach
W trosce o zdrowie mieszkańców, integrację społeczności lokalnej oraz aktywne spędzanie czasu
wolnego, w miejscowości Kadłubia i Rościce powstały dwie ogólnodostępne siłownie zewnętrzne z sześcioma urządzeniami do ćwiczeń, tj: biegacz, orbitrek, koła Tai-Chi, wahadło, wioślarz
i ławeczka prosta oraz stoły betonowe do gier plenerowych a także ławki i stojaki na rowery.
Infrastruktura powstała w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019, doﬁnansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

OSA Rościce – całkowity koszt brutto 33.646,02, doﬁnansowanie - 15.100 zł

OSA Kadłubia – całkowity koszt brutto 34.999,02 zł, doﬁnansowanie – 16.100 zł
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Świetlice wiejskie

W miejscowości Drozdów wybudowana została nowa świetlica wiejska. Budynek parterowy posiada powierzchnię użytkową 282 m2 na którą składają się sala główna, pomieszczenia magazynowo - gospodarcze oraz pomieszczenia sanitarne (toalety).
Łączny koszt inwestycji zamknął się kwotą 1.037.232,95 zł

Zakończone zostały prace związane z odnowieniem elewacji świetlicy w Mirostowicach Górnych wraz z wymianą rynien za kwotę 47.000 zł oraz dokonano odnowienia wnętrza świetlicy
w Drożkowie za kwotę koszt 68.630 zł, na które składało się odnowienie powłok malarskich
ścian, suﬁtów sali głównej, pomieszczeń gospodarczych i sanitariatów, odnowienie parkietu.

www.gminazary.pl
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Wiaty pasażerskie
W ramach projektu partnerskiego pn. „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko –
Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”, doﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej,
Gmina Żary zamontowała na swoim terenie 20 nowych wiat pasażerskich w miejscowościach: Bieniów, Bogumiłów, Dąbrowiec,
Lubanice, Lubomyśl, Łaz, Mirostowice Górne,
Mirostowice Dolne, Olbrachtów, Olszyniec,
Sieniawa Żarska, Stawnik i Złotnik. W ramach
podpisanej umowy Wykonawca robót zobowiązany jest do montażu jeszcze 3 wiat pasażerskich, wiat rowerowych przy szkołach oraz
2 tablic informacji pasażerskiej w Marszowie.

Mirostowice Dolne, ul. Kolejowa

Dąbrowiec

Łaz

Olbrachtów

Sieniawa Żarska
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Oświetlenie
W ramach rozbudowy istniejącej infrastruktury oświetleniowej wykonano „Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Biedrzychowice Dolne”. Zakres prac obejmował m.in.:
- ułożenie linii kablowej o długości ok. 250 mb,
- montaż 6 słupów stalowych,
- montaż 6 opraw oświetleniowych LED.
Koszt wykonania to kwota 34.317 zł.

Wodociągi
W dalszym ciągu wdrażany jest radiowy system odczytu poboru zużycia wody, w Mirostowicach Dolnych jako kolejnej miejscowości z terenu gminy dokonywana jest wymiana wodomierzy. Od drugiego tygodnia września br. montowane są nowe wodomierze wraz z modułami
radiowymi do przeprowadzania zdalnego odczytu zużycia wody.
Łączna koszt inwestycji dla Grabika i Mirostowic Dolnych to
200.000 zł.

Kolejne inwestycje
W ramach przygotowywania kolejnych inwestycji opracowywane są dokumentacje techniczne
i uzyskiwane pozwolenia na budowę na:
• dobudowę boksu garażowego dla OSP Złotnik,
• dobudowę toalety zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Górnych,
• budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Olbrachtów,
• budowę oświetlenia drogowego w miejsco-

•
•
•
•

wości Marszów,
budowę oświetlenia drogowego
wości Siodło,
budowę oświetlenia drogowego
wości Olszyniec,
budowę oświetlenia drogowego
wości Złotnik,
budowę oświetlenia drogowego
wości Sieniawa Żarska.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego okres zasiłkowy 2019/2020
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że od 1 sierpnia 2019 r. przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na
nowy okres zasiłkowy trwający od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r., oraz zasiłku
rodzinnego na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r. dla
osób zamieszkałych na terenie Gminy Żary.
Wnioski o ustalenie prawa do w/w świadczeń można składać od 1 sierpnia 2019 r. osobiście
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach (pok. 304) w Żarach w godzinach pracy
Ośrodka, tj. od 7.00 do 15.00.
Jednocześnie informujemy o możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego uległo zmianie. Kwota nie może przekraczać 800 zł na osobę.
Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń będzie rok 2018 z uwzględnieniem zmian zachodzących w dochodzie (utrat i uzysków)
w roku bazowym i po nim.

Program „Posiłek w szkole i w domu”
Kierownik GOPS Żary informuje o możliwości skorzystania w ramach programu z pomocy
w formie posiłków dla uczniów w szkołach z terenu Gminy Żary, do których dostarczane są gorące posiłki w formie kateringu oraz Gminnego Przedszkola w Grabiku. Ośrodek pokrywa również
koszty posiłków dla uczniów uczęszczających do innych szkół.
Pomocą w formie gorących posiłków mogą być objęte dzieci i młodzież spełniające warunki
otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe,
tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. O pomoc
w ramach programu mogą ubiegać się rodziny, których dochód nie przekracza odpowiednio
792,00zł na osobę.
Osoby spełniające kryteria i chętne do skorzystania z pomocy w ramach programu zapraszamy
do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarach, Al. Jana Pawła II 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00 oraz pod numerami telefonów: 68 470 73 21,
68 470 73 38, 68 470 73 39.
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Uwaga! Sprzedaż autobusu!
Zapraszamy do kupna autobusu:
Marka: AUTOSAN, wersja: TRAMP,
model: A0909 L.01 12,5t, rok produkcji: 2005,
przebieg: 342 tys. km.
Cena: 15 000 zł do negocjacji.
Autobus można oglądać od poniedziałku do
piątku, po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Więcej informacji:
Barbara Gosławska- 68 363 00 40.
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