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Zima zaatakowała śniegiem

Zima pokazała swoje możliwości. W ciągu ostatnich dni spadło ponad 50
centymetrów śniegu i nadal zapowiadane są kolejne opady.

W sobotę i niedzielę firmy
odpowiedzialne za akcję zimową nie nadążały z odśnieżaniem dróg i chodników
w miejscach publicznych. Szczególne utrudnienia miały osoby mieszkające w znacznym oddaleniu od dróg publicznych.
Przypominamy o obowiązkach
związanych z odśnieżaniem i uszorstnianiem chodników i ulic.

Za chodniki odpowiada
właściciel posesji
Za stan chodnika odpowiada właściciel domu. To on ma obowiązek odśnieżania, a w przypadku oblodzenia
odpowiada za to aby lód posypać piaskiem lub solą w taki sposób aby można było nim bezpiecznie przejść.
W przypadku budynków wielorodzinnych (w tym takich, w których są pojedyncze mieszkania komunalne) za stan
chodnika odpowiada wspólnota mieszdokończenie na stronie 7.

Skandaliczne XVIII Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
zachowanie
W niedzielę 10 stycznia 2010 r. w hali Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, po raz 18. zagrała Orkiestra Jurka Owsiaka, a właściwie nasza
Roberta
Żarowska Orkiestra Ludzi Wielkich Serc.
Kaśkowa
30 grudnia 2009 roku, o godz
10.00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie odbyła się ostatnia
w tym roku sesja Rady Miejskiej
w Żarowie. Sesja zakończyła się skandalem.

Trzy uchwały
W głównej mierze miała być poświęcona rozpatrzeniu wyłącznie
trzech projektów uchwał w sprawach:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2009 rok, uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Wierzbna oraz ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarowa.
Rozpatrzenie dwóch z nich przebiegło sprawnie, chociaż przy omawianiu
zmian do budżetu na rok 2009 niezbędne było przygotowanie dodatkowych informacji dla radnych.
W trakcie rozpatrywania projektu
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza doszło do burzliwej
dokończenie na stronie 10.

Jak co roku szefową Sztabu WOŚPu była Beata Jurczak, która wprawiła
w ruch tą wielka Orkiestrową machnię.
U Jej boku, dzielnie stanęło wielu wolontariuszy, którzy od godziny 8.00 do
21.00 dawali z siebie wszystko, by puszki zapełniały się serduszkami w postaci
pieniędzy.

Z puszkami na miasto
O godz. 8.00 ruszyła pierwsza grupa
wolontariuszy z opiekunami na miasto.
Z każdą godziną przybywało ich coraz więcej i więcej. Na każdej ulicy można było
spotkać dzieci z orkiestrowymi puszkami,
zbierające „pieniążkowe serduszka”.
dokończenie na stronie 8.
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Noworoczne spotkanie strażaków
8 stycznia 2010 roku, w świetlicy wiejskiej w Kalnie, odbyło się spotkanie
świąteczno-noworoczne Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminy Żarów.

Gmina Żarów
w liczbach

Ogółem mieszkańców: 12.709
(stali i czasowi),
w tym miasto Żarów: 7.065
W okresie 24.11 - 31.12.2009 r.:
Urodziło się 17 dzieci.
5 par zawarło związek małżeński.
Zmarły 33 osoby:
1. Jędrzak Aniela lat 86
2. Kubicka Irena lat 80
3. Gajownik Michał lat 28
4. Studnicki Fryderyk lat 83
5. Węgrzyn Wiktoria lat 97
6. Bielecka Zofia lat 84
7. Niczyporuk Józef lat 62
8. Witkowski Michał lat 67
9. Dubiel Helena lat 85
10. Perczak Marian lat 63
11. Wolak Anna lat 84
12. Fic Wanda lat 81
13. Śliwa Jan lat 63
14. Salwa Stanisława lat 76
15. Cieśla Bronisława lat 65
W spotkaniu udział wzięła BurJarosz Franciszek, Ślązak Bogdan, Kub- 16. Jaworski Władysław lat 73
mistrz Lilla Gruntkowska, przedstawika Andrzej, Kozów Bolesław, Paluch
ciel PSP w Świdnicy, radny powiatowy Wojciech, Adamski Jan, Gadzicki Irene- 17. Majerska Helena lat 85
18. Bogdan Marian lat 70
Robert Jagła, Przewodniczący Rady Ro- usz, Kozieł Ireneusz, Sudoł Jacek,
bert Kaśków oraz przedstawiciele
Smok Wiesław, Smok Robert, Chodnic- 19. Popek Adam lat 56
wszystkich jednostek z naszej gminy.
ki Marcin, Majcher Tomasz, Ślązak Ma- 20. Gwiazdowicz Zofia lat 72
Spotkanie było okazją do wręczenia wy- rek, Ślązak Piotr.
21. Jasiński Jerzy lat 59
różnień dla strażaków. Medalami odzna22. Gołdyn Rafał lat 33
/x/
czono następujących druhów OSP:
23. Walica Emilia lat 85
24. Maziarz -Stankowska Barbara lat 64
25. Przybylska Barbara lat 30
5 grudnia firma DSSE zorganizowała dla dzieci swoich pracowników zaba- 26. Arabasz Maria lat 88
27. Majcher Stanisław lat 58
wę Mikołajkową.
28. Tyza Helena lat 73
29. Chojak Marianna lat 78
W zabawie
30. Kaczmarczyk Emilia lat 79
wzięło udział
31. Kulig Eugenia lat 79
dwieście dzieci
oraz ich opiekuno- 32. Raczyński Stanisław lat 62
wie. Jak tradycja
33. Gleisner Marianna lat 88
nakazuje, tego
dnia dzieci odwiedził Św. Mikołaj z ogromnym workiem
prezentów, elfy poprowadziły naukę tańców zimowych, były wyścigi łańcuchów oraz konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową.
Uczestnicy zabawy z dużym entuzjazmem, przyjęli Pana Omae, który z ramienia Zarządu wygłosił przemówienie – w języku polskim oraz pokroił 30 kilogramowego
torta prezent dla dzieci od Prezesa DSSE Chihiro Aoki.

Mikołajki w DSSE
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Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 roku nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr L/244/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z
dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego może zostać przekazane
tylko podmiotom wyłonionym w drodze
A. W zakresie upowszechniania kultuotwartego konkursu ofert.
ry fizycznej i sportu
3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest
1. Organizacja współzawodnictwa w zakrerównoznaczne z przyznaniem dotacji.
sie piłki nożnej – proponowana dotacja wy4. Na realizację zadań organizacje pozarząnosi 112.000 zł. Wysokość środków
dowe oraz podmioty wymienione w art. 3
przeznaczonych na realizację zadania w roust. 3 ustawy o działalności pożytku puku 2009: 123.500 zł.
blicznego i o wolontariacie mogą składać
2. Organizacja zajęć sportowych dzieci i młooferty cząstkowe.
dzieży z Gminy Żarów w zakresie lekkiej atle5.
Warunkiem przystąpienia do konkursu
tyki – proponowana dotacja wynosi 1.000 zł.
jest złożenie w formie pisemnej wypełnioWysokość środków przeznaczonych na realinej oferty na druku stanowiącym załączzację zadania w roku 2009: 10.500 zł.
nik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy
3. Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłi Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia
ki siatkowej – proponowana dotacja wynosi
2005 roku (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
7.000 zł. Wysokość środków przeznaczonych
6.
Po rozstrzygnięciu konkursu ofert z wyna realizację zadania w roku 2009: 7.500 zł.
branym oferentem zostanie podpisana sto4. Organizacja współzawodnictwa w zakresie
sowna umowa.
piłki ręcznej – proponowana dotacja wynosi
Termin i warunki realizacji zadania:
1.000 zł. Wysokość środków przeznaczo1.
Zadanie
winno być wykonane w 2010 ronych na realizację zadania w roku 2009: 0 zł.
ku. Szczegółowy termin będzie określony
5. Organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży
w umowie z wybranym podmiotem.
i dorosłych z Gminy Żarów w szachach –
proponowana dotacja wynosi 6.000 zł. Wy- 2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową
sokość środków przeznaczonych na realizaoraz w taki sposób, by działaniami wynikającję zadania w roku 2009: 8.000 zł.
cymi z programu objęta była jak najwięk6. Organizacja zajęć sportowych dzieci i młodziesza liczba mieszkańców gminy Żarów.
ży z gminy Żarów we współzawodnictwie
Termin i warunki składania ofert:
szkolnym – proponowana dotacja wynosi
1. Kompletne oferty należy składać w zakle2.500 zł. Wysokość środków przeznaczonych
jonych kopertach w terminie do 29 styczna realizację zadania w roku 2009: 2.500 zł.
nia 2010 roku do godz. 15:00 z adnotacją
7. Organizacja zajęć w dziedzinie modelar”KONKURS – nazwa zadania” w Biurze
stwa – udział i organizacja konkursów moObsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarodelarskich o zasięgu krajowym
wie, ul. Zamkowa 2. O zachowaniu termii międzynarodowym – proponowana dotanu decyduje data i godzina wpływu oferty.
cja wynosi 1.000 zł. Wysokość środków
Nie będą przyjmowane oferty przesłane
przeznaczonych na realizację zadania w rodrogą elektroniczną.
ku 2009: 2.000 zł.
2.
Oferty złożone na innych drukach niż
8. Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Dziewokreślone w ww. rozporządzeniu, niekomcząt i Chłopców – proponowana dotacja
pletne lub po terminie zostaną odrzucone
wynosi 4.500 zł. Wysokość środków przez przyczyn formalnych.
znaczonych na realizację zadania w roku
3.
Do oferty należy dołączyć:
2009: 2.000 zł.
a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
B. W zakresie pomocy społecznej,
z którego wpis wynika z odrębnych przepiw tym pomocy rodzinom i osobom w trudsów prawa – ważny 3 miesiące od daty wynej sytuacji życiowej oraz wyrównywastawienia,
nia szans tych rodzin i osób
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe
1. Prowadzenie placówki wsparcia dzienneza rok 2008,
go w Żarowie, przy ul. Ogrodowej 6 dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – propono- c) statut podmiotu,
d) oświadczenie pisemne oferenta, że nie powana dotacja wynosi 25.000 zł. Wysokość
siada zaległości finansowych w stosunku
środków przeznaczonych na realizację zado właściwego Urzędu Skarbowego oraz
dania w roku 2009: 20.000 zł
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
2. Organizacja imprez i spotkań kulturoe)
pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiewych dla osób samotnych ze szczególnym
dzialności merytorycznej ze strony osoby
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
prowadzącej zadanie oraz gwarancję,
– proponowana kwota dotacji – 2.000 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na re- f) oświadczenie oferenta o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
alizację zadania w roku 2009: 2.000 zł.
Zasady przyznawania dotacji na realiza- 4. W przypadku składania ofert na różne zadania w tym samym terminie przez tego sację wyżej wymienionych zadań publicznych:
mego wnioskodawcę, wymagane
1. W konkursie mogą brać udział organizazałączniki można załączyć tylko do jednej
cje pozarządowe oraz podmioty wymieniooferty z odpowiednią adnotacją w pozostane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
łych, z zastrzeżeniem pkt. e) i f).

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

5. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
Termin, tryb i kryteria stosowane
przy wyborze oferty:
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
2. Burmistrz Miasta Żarów, podejmie rozstrzygnięcia dotyczące udzielenia dotacji kierując
się przy dokonywaniu wyboru oferty przedłożoną opinią Komisji Konsultacyjnej oraz
w oparciu o następujące kryteria:
a) kompletność oferty,
b) zgodność merytoryczna oferty z rodzajem zadania publicznego wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,
c) zgodność merytoryczna oferty z celami
statutowymi oferenta,
d) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
e) ocenę możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację
zadania publicznego,
f) ocenę osiągnięć i doświadczeń oferenta
w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
g) ocenę dotychczasowej współpracy z Gminą Żarów,
h) ocenę współpracy z innymi instytucjami publicznymi (wskazane przedłożenie referencji).
3. Lista podmiotów, które otrzymają dotacje
na wsparcie/powierzenie realizacji zadań,
wraz z podaniem wysokości przyznanej
kwoty zostanie opublikowana na stronie internetowej www.um.zarow.pl oraz wywieszona w Urzędzie Miejskim w Żarowie.
4. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie.
Postanowienia końcowe:
1. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo
do:
a) odwołania konkursu bez podania przyczyny,
b) przesunięcia terminu składania ofert,
c) zmiany wysokości dotacji przeznaczonych na realizację zadań,
d) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania regulować będzie umowa pomiędzy
oferentem a Gminą Żarów.
3. W rozliczeniu dofinansowania nie będą
uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
4. Dodatkowych informacji dotyczących interpretacji postanowień niniejszego konkursu udziela Agnieszka Szykowna, tel.
074 8580-591 wew. 377.
5. Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania opublikowany jest w Dzienniku
Ustaw z 2005 r. Nr 264, poz. 2207. Formularz dostępny jest również na stronie internetowej http://bip.zarow.dolnyslask.pl
Burmistrz Miasta Żarów
Lilla Gruntkowska
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
II przetarg ustny
nieograniczony dotyczący
sprzedaży działki
zabudowanej ruinami budynku położonej w Bukowie
Nr działki........................................200
Pow. w m2......................................500
Nr KW ....................SW1S/00019477/6
Forma oddania nieruchomości,
przeznaczenie w planie zagosp.........
Sprzedaż na własność, pod bud. jednorodzinne bez możliwości zabudowy
Cena wywoławcza...................7.000 zł
Wys. wadium.........................700,00 zł
Godz. rozpocz............................... 9.20
1. Przetarg odbędzie się 15 lutego 2010 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie na konto: Bank Zachodni
WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000
0006 0201 9458 najpóźniej do 9 lutego
2010r. do godz. 15.00 wadium w gotówce
w wysokości 10 % ceny wywoławczej.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na
poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3
dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej,
wpłacone wadium ulega przepadkowi na
rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług zbywana
nieruchomość zwolniona jest z podatku
VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych związanych z przygotowaniem
działki do sprzedaży w kwocie 244 zł
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest
na stronie internetowej Urzędu:
www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, tel. 74-85-80-591 wew. 301 i 339 do
dnia przetargu.
10. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się
z warunkami przetargu i ich akceptacją.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości
przed otwarciem przetargu.

II przetarg ustny
II przetarg publiczny,
nieograniczony dotyczący
ustny nieograniczony
sprzedaży garażu o pow. na sprzedaż lokalu mieszużytkowej 50,03 m2 poło- kalnego o pow. 33,44 m2
żonego w Żarowie przy
Numer działki ................................. 217
ul. Armii Krajowej 20A-20B Pow. w m2................................... 33,44
Nr działki................................... 293/46
Pow. działki w m2............................ 64
Nr KW .................... SW1S/00019205/9
Forma oddania nieruchomości, przeznaczenie w planie zagosp.Sprzedaż na
własność, bud. wielorodzinne
Cena wywoławcza................... 6.500 zł
Wys. wadium ......................... 650,00 zł
Godz. rozpocz................................9.00
1. Przetarg odbędzie się 15 lutego 2010r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie na konto: Bank Zachodni
WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000
0006 0201 9458 najpóźniej do 9 lutego
2010r. do godz. 15.00 wadium w gotówce
w wysokości 10 % ceny wywoławczej.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na
poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3
dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej,
wpłacone wadium ulega przepadkowi na
rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych
z przygotowaniem działki do sprzedaży
w kwocie 1.708 zł
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na
stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, tel. 74-85-80-591 wew. 301 i 339 do
dnia przetargu.
10. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się
z warunkami przetargu i ich akceptacją.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości
przed otwarciem przetargu.

Numer KW ................................. 19263
Położenie....... Buków, ul. Lipowa 22/1
Przeznaczenie w planieZabudowa
mieszkaniowa
Forma oddania nieruch.sprzedaż na własność wraz z udziałem do gruntu
8,19%
Cena wywoław.......................30.000 zł
Wysokość wadium ...................3.000 zł
Godz. rozp. przetargu.................... 9.10

1. Przetarg odbędzie się dnia 15 lutego
2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój Nr 19, II
piętro.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie: Bank
Zachodni WBK I o/Żarów 65 1090 2369
0000 0006 0201 9458 najpóźniej do 9 lutego 2010 r. do godz. 15.00 wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny
wywoławczej.
3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca się
w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na
liczbę uczestników, jeżeli chociaż jedna
osoba zaoferuje cenę o co najmniej jedno
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
4. Cena nieruchomości podlega zapłacie najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. W przypadku uchylania się przez
osobę, która wygra przetarg od zawarcia
umowy sprzedaży, traci ona wpłacone wadium na rzecz sprzedającego.
5. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia kosztów szacunkowych związanych z przygotowaniem
nieruchomości do sprzedaży w wysokości
549 zł.
6. Dodatkowych informacji udziela Referat
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, tel. 74-85-80-591 wew. 301 lub 339
do dnia przetargu.
7. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest
na stronie internetowej Urzędu:
www.um.zarow.pl
8. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty
wadium oraz dokumentu tożsamości
przed otwarciem przetargu.
9. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem
przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
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Stare-Nowe tereny rekeacyjne
Teren tzw. „Stumetrówki” i dawnego basenu kąpielowego był w przeszłości dla mieszkańców miejscem spacerów i wypoczynku. Od dłuższego czasu tereny te mają nowych właścicieli, którzy mają w zamierzeniach przywrócenie
im dawnej świetności. Niestety wymaga to wielu nakładów finansowych, dlatego też obecnie ścieżki pozarastały i większość terenu jest niedostępna.
Pod koniec
ubiegłego roku
Grzegorz Osiecki –
Zastępca Burmistrza Żarowa podjął rozmowy
z nowymi właścicielami kopalni
i basenu. W rozmowach ustalono, że
tereny te zostaną
udostępnione
mieszkańcom,
a gmina pomoże
w uporządkowaniu
alejek i ścieżek spacerowych.
Uzgodniono, że
w okresie zimowym gmina wspólnie z nowymi
właścicielami będzie prowadzić prace korekcyjne
zieleni, tak aby osoby chcące tam spaTeren wokół zalewu stanowi własnośc prywatną, ale jest
cerować, czy
udostępniony mieszkańcom naszej gminy
zjeżdżać na sankach (a są tam wspaniałe do tego miejby korzystające
sca) mogły bez problemu chodzić po
więc z uprzejmości
wyznaczonych dróżkach i jeździć po
nowych właścicieli
stokach „Stumetrówki”.
tych terenów prosimy o zachowanie
Pierwsze prace
ostrożności oraz
wykonano
aby po terenie leJuż jesienią przystąpiono do udrożśnym nie jeździć
nienia dawnej ścieżki prowadzącej do
żadnymi pojazdami
basenu. Ma to na celu stworzenie miejmechanicznymi ani
sca, gdzie mieszkańcy Żarowa będą
też aby nie spuszwspólnie ze swoimi dziećmi mogli odczano psów ze smybywać rowerowe i piesze wycieczki.
czy.
Pragniemy również zaznaczyć, że te/x/
ren po byłej kopalni i byłym basenie
jest terenem prywatnym. Wszystkie oso-

STUDIO DROGA
GABINET MEDYCYNY NATURALNEJ I
FIZJOTERAPII
OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA
GIMNASTYKA DLA KAŻDEGO
- ćwiczenia korekcyjne, ogólnousprawniające,
- ćwiczenia odchudzające, usprawnianie po udarach (w domu pacjenta),
- masaże: leczniczy, uodparniający, odchudzający,
hydromasaż, chińskie bańki, reiki,
- świecowanie, konchowanie uszu i pępka.

ZAPRASZAMY BO ZABAWA I RUCH TO ZDROWY DUCH!
Żarów ul. Armii Krajowej 39A/6, tel. 691 342 623

Burmistrz Miasta Żarów
informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz
nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w oparciu o Zarządzenie
Nr 166/2009 z 30 grudnia 2009 r.

Burmistrz Miasta Żarów
informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz
nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie
Nr 165/2009 z 30 grudnia 2009 r.

Ogłoszenie drobne
Sprzedam mieszkanie na osiedlu 44
m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Telefon po godz. 15.00: 691-116-868
Sprzedam garaż o powierzchni 21 m²
z kanałem, w centrum Żarowa. Cena do
uzgodnienia. Tel. kontaktowy 604-305982.
Videofilmowanie i fotografia, tel. 723627-630
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Wigilia w Przedszkolu
W dniach 18 i 21 grudnia 2009 r. w grupie „Króliczków”
oraz „Tygrysków” odbył się Wieczór Wigilijny, który dzieci
spędziły ze swoimi rodzicami.
Dzieci z obu grup przygotowały jasełka, będące tradycją
Świąt Bożego Narodzenia. Wzruszeni rodzice brawami nagrodzili swoje pociechy, a następnie wszyscy wspólnie zasiedli
do pięknie przygotowanych stołów. Przy świątecznym stole
nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd, serdeczności i radości obecnych.
W dniu 22.12.09 cała społeczność przedszkolna zasiadła

do wspólnego wigilijnego stołu wraz z całym personelem i
zaproszonymi gośćmi, wśród których był Burmistrz Grzegorz Osiecki, oraz ksiądz Dziekan Piotr Ważydrąg. Dzieci
wraz z gośćmi obejrzeli jasełka w wykonaniu przedszkolnej
grupy teatralnej. Po obejrzeniu opowieści z Betlejem, wszyscy zasiedli do przygotowanego wigilijnego posiłku. Ksiądz
dziekan złożył wszystkim życzenia oraz podzielił się opłatkiem. Po pysznej świątecznej strawie wszyscy śpiewali znane i tak lubiane, zwłaszcza przez dzieci, kolędy.

Renata Różańska

Święty Mikołaj
w żarowskim kościele
Jak głosi tradycja, Święty Mikołaj odwiedza tylko te dzieci, które w minionym roku były grzeczne, aby obdarować je podarunkami. Z pewnością, w naszej gminie jest wiele dobrych dzieci, ponieważ 6 grudnia Mikołaj nie ominął
na swej drodze Żarowa.
tajemniczym i jakże hojnym Gościem.
Kiedy wybiła godzina 16.00 w koSerdeczne podziękowania kierujeściele w Żarowie rozległ się dźwięk
dzwonków, i głównym wejściem
wszedł do kościoła
„Święty”, ubrany w
dostojne, biskupie
szaty z pastorałem
w ręku. Dzieci oczywiście nie miały
wątpliwości – to był
Święty Mikołaj. W
kościele rozległ się
szmer maluchów, atmosfera była niezwykle tajemnicza.
Mikołaj najpierw
przywitał wszystmy w stronę Wszystkich Życzliwych
kich zebranych, podziękował Panu BoLudzi, którzy zaangażowali się w pogu, że mógł dotrzeć do żarowskich
moc Świętemu Mikołajowi. Szczególne
dzieci, po czym rozpoczął się najbarwyrazy wdzięczności kierujemy w strodziej upragniony przez Maluchy punkt
nę Odnowy w Duchu Świętym, która
całego spotkania – rozdawanie prezenfunkcjonuje przy żarowskiej parafii. Dotów. Każdy mógł porozmawiać krótką
brze, że wśród nas są ludzie o szlachetchwilę z Mikołajem i zrobić sobie panych sercach, którzy razem ze Świętym
miątkowe zdjęcie. Nikt nie odszedł do
Mikołajem chcą bezinteresownie dziedomu z pustymi rękoma. Dzieci uradolić się z innymi.
wane były nie tylko podarunkami, któBernadetta Borowska
re otrzymały, lecz także spotkaniem z

Złoto kadzidło
i mirra
Jak mędrcy ze wschodu
Idziemy przez życie
Nie wiedząc co nas czeka
Marząc, że w zachwycie
Dojdziemy do celu
I pokłon złożymy
Tylko gdzie są dary
Czy ich nie gubimy?
Nie trwonimy po drodze
Złota uczciwości?
Nie rozmieniamy na drobne
Poczucia godności?
W sakiewce honoru
Jest już bardzo mało
Na co komu dusza
Kiedy liczy się ciało
Odurzeni kadzidłem
Które woń swą traci
Na łagodzenie smrodu grzechów
Wszelakiej postaci
Pozostanie mirra
Kadzidła dodatek
Do namaszczenia zwłok
Ale czy pomoże?
Kiedy w duszy niedostatek
Waldek Rzeszowski
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Zima zaatakowała
kańców. Większość z nich zawarła umowy z firmami, które
odpowiadają za czystość i zimowe utrzymanie chodników.
W przypadku nielicznych budynków, które w całości należą
do Gminy, za stan chodnika odpowiada Referat Gospodarki
Lokalowej.

Za drogi odpowiada ich właściciel
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy odpowiada Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego. Wszelkie uwagi o stanie dróg powiatowych należy
zgłaszać pod numerem telefonu: 74 857 81 87.
Za drogi gminne odpowiada Gmina Żarów. Koordynatorem zimowego utrzymania dróg na terenie gminy z ramienia
Urzędu Miejskiego jest Teresa Pojasek do której należy zgła-

Tylko nieliczne wspólnoty zadbały o stan chodnika przed swoją
posesją. Większość chodników nie była odśnieżona.

Szczególny apel kierujemy również do właścicieli samochodów, które stojąc przy posesji utrudniają przejazd pługu.
Tak było np. na ul. Kazimierza Wielkiego, !-go maja i wielu
innych bocznych ulicach.

Uwaga na sople i dachy

Wiele ulic nie było odsnieżonych, bo pozostawione na niej
samochody utrudniały lub wręcz uniemozliwiały przejazd pługu
odśnieżającego.

Przypominamy również, że do obowiązków właścicieli
budynków jest należyte dbanie o to aby na dachach – szczególnie płaskich – nie gromadziło się zbyt wiele śniegu.
Olbrzymim zagrożeniem dla pieszych są również sople zwisające z dachów. Sople powinny być usuwane na bieżąco. To
również obowiązek ciążący na właścicielach domów lub na ich
administratorach. Przypominamy, że większością budynków zarządzają prywatne firmy i tam należy kierować uwagi odnośnie
nie odśnieżonych chodników i zwisających sopli.
Właściciele domów (lub ich administratorzy) muszą się liczyć z tym, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności kar-

szać wszelkie uwagi o nieprzejezdności dróg. Uwagi należy
zgłaszać pod numerami telefonów: 74-85-80-591 wewn. 366
lub 512-268-227.
Największe zagrożenie dla mieszkańców - wiszące
Uwagi można zgłaszać również do Tomasza Kuski – koornag głowami sople
dynatora z ramienia Zakładu Usług Komunalnych sp.
z o.o. (który jest wykonawcą usługi na zlecenie UM) – tel.:
694-427-415.
Na terenie gminy w pierwszej kolejności odśnieżane i posypywane będą drogi na których odbywa się transport zbiorowy,
tzn. takie po których poruszają się autobusy i busy firm przewozowych. Pozostałe drogi odśnieżane będą na wezwanie.
Przypominamy, że za odśnieżanie podwórek i dróg wewnętrznych odpowiada właściciel terenu. Tak jest w Imbramowicach na terenie należącym do PKP oraz wielu
miejscach, gdzie teren należy np. do wspólnot.
Gmina, w miarę możliwości, będzie się starała pomóc
nej za zaniedbywanie obowiązków, a jeśli dojdzie do
w odśnieżaniu takich miejsc, ale to do właściciela terenu, na
wypadku, to będą odpowiadali za jego spowodowanie.
którym położona jest droga należy zwrócić się w pierwszej
Leszek Buchowski
kolejności.

Głowne ulice były w miarę przejezdne dzięki temu, że pług jeździł
nimi niemalże tam i z powrotem ze względu na bardzo obfite
opady śniegu.

Głowne ulice były w miarę przejezdne, ale na skrzyżowaniach
zalegały duże ilości śnieu, pod którym jest warstwa lodu
utrudniająca wyjazd z ulic podporządkowanych.
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XVIII Finał WOŚP...
...oj działo się działo!

Kto nie wierzy, niech zapyta tych, którzy nie zważając na
zasypane drogi i zaspy po kolana, przyszli wspomóc swą
obecnością organizatorów „pełnoletniej” już Orkiestry.
Przedszkolaki dołożyły starań w zbiórkę datków, zapraszając swoich bliskich do Przedszkola, gdzie czekało ich wiele
atrakcji w wykonaniu dzieci.
Pozostałe atrakcje, tego wyjątkowego dnia, miały miejsce
w GCKiS. O godz. 10.00 odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych, a zaraz po rozgrywkach piłkarFoto Elka: Zespoły piłkarskie ze Szkoły Podstawowej w Żarowie w
skich ok. godz. 12.00 TKKF przygotował zabawy
akcji
rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży. Wielką atraki wiele, wiele innych fantastycznych gadżetów (za dobrą cenę). W przerwach w licytacji zaśpiewał zespół „Żarowienie”
oraz zagrała Żarowska Orkiestra Dęta.

Loteria i kiermasze
Tradycyjnie, jak co roku w czasie trwania imprezy uruchomiona była Loteria Fantowa. Wszystkie losy były pełne,
dlatego każdy kto wydał na los 2 zł, zabierał ze sobą wylosowaną niespodziankę. Było również stoisko z rękodziełem
i pracami dziecięcymi, gdzie za okazyjna cenę można było
nabyć niepowtarzalne „cacko”.

Więcej niż w ubiegłym roku
Foto Elka: występ chóru DOMINATA ze SP Żarów

cją okazał konkurs „Jaki Oni Mają Talent”, na który przyszło, wielu zaciekawionych nową formą zabawy,
mieszkańców Żarowa. Kiedy Jury udało się na obrady, czas
oczekiwania na wyniki umilił chór „Dominanta”. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali Certyfikat Wielkiego Talentu
i miniaturki puszek orkiestrowych. Wyróżnienie i Puchar
WOŚP-u zdobyli: Kaja Jastrzębska (wokal), Adrian Jurczak
(taniec), zespół taneczny „Stronger” i Patrycja Baran (wokal). Nagrodę Publiczności wywalczył zespół instrumentalny
„Fleciki”.
Ok. godz. 17.00, dla Orkiestry zagrał zespół „Rayne”, na
występ którego czekała nie tylko młoda populacja Żarowa.

Punkt kulminacyjny Orkiestry
Licytacja Gadżetów orkiestrowych rozpoczęła się o godz.
19.00. Początkowo licytacja „szła” niemrawo, ale jak to zwy-

W Sztabie WOŚP-u, o godz. 21.00 wybuchła wielka radość. Otóż na telefon komórkowy Szefowej Sztabu wpłynęła
wiadomość. Zebraliście 14.728,50 zł! A to przecież nie

Foto Elka: Uczestnicy turnieju: Jaki Oni Mają Talent

wszystko, bo jeszcze nie wszystkie puszki dotarły do banku.
Radość była tym większa, jak okazało się, że jest to kwota
wyższa od zebranej w zeszłym roku.
Organizatorzy składają wielkie podziękowania w stronę
wszystkich tych, którzy włożyli swój wcale nie mały wkład
w tak szczytny cel, jakim jest niesienie anonimowej pomocy
tym, którzy sami sobie pomóc nie mogą. Serdeczne dzięki!

Elżbieta Kulas

Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie
Zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na:
Foto Elka: Chór Żarowianie

kle bywa z wielkimi kołami zamachowymi – na początku toczą się ciężko i ospale – tak też było z tą loterią, ale jak już
nabrała tępa, trudno było ją zatrzymać. I oto w ten sposób m.in. zlicytowano zmywarkę za 650 zł, Orkiestrowy unikalny kubek za 260 zł, Orkiestrową koszulkę za 300 zł

XIII Miejsko-Gminny Przegląd
Zespołów Kolędniczych.
Przegląd odbędzie się 17 stycznia 2010 r. w sali widowiskowo-sportowej przy ul. A. Krajowej 60A.
Rozpoczęcie o godz. 15.00.
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Konkurs rozstrzygnięty
Biblioteka Publiczna w Żarowie zorganizowała w grudniu konkurs plastyczny pt. „Bożonarodzeniowe ozdoby choinkowe”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Żarów.
Przedmiotem konkursu
były ozdoby na choinkę, forma i technika prac dowolna.
Prace były oceniane
w trzech kategoriach wiekowych: 5- 6 latki, I- III klasa,
IV- V klasa.
W konkursie wzięło
udział 72 dzieci, ze Szkoły
Podstawowej w Żarowie
otrzymaliśmy 26 prac, ze
Szkoły Podstawowej w Mrowinach 18 prac, ze Szkoły
Podstawowej w Imbramowi-

Prace konkursowe

cach 2 prace, ze Szkoły Podstawowej w Zastrużu 22

prace, z Przedszkola Miejskiego w Żarowie 4 prace.
Prace były bardzo ciekawe, wykonane różnymi technikami, a przede wszystkim
bajecznie kolorowe.
Lista dzieci nagrodzonych.
Grupa I: 5-6 latki: I miejUczestnicy konkursu ze swoimi opiekunami
sce Klaudia Chodnicka kl.
„0” Szkoła Podstawowa
wie opiekun Dorota Góra,
R.Frycz, II miejsce Zuzanna
w Żarowie, II miejsce Alicja Wyróżnienie: Alicja Wróbel
Ziobro kl. V Szkoła PodstaTyrolska kl. „0” Szkoła Pod- „0” Szkoła Podstawowa
wowa w Żarowie opiekun
stawowa w Zastrużu, III miej- w Żarowie,
W. Przewoźna, III miejsce
Grupa II: Klasa I- III:
Natalia Kosińska kl. V
I miejsce Roksana Gołąb kl.
Szkoła Podstawowa w ŻaroII Szkoła Podstawowa
wie opiekun W. Przewoźna,
w Mrowinach, II miejsce Zu- Wyróżnienie: Marzena Kazanna Kuc kl. II Szkoła Pod- nia kl. V Szkoła Podstawostawowa w Żarowie, III
wa w Żarowie opiekun W.
miejsce Daria Hołota kl. I
Przewoźna.
Szkoła Podstawowa w ŻaroDzieci nagrodzone otrzywie, III miejsce Grzegorz Ka- mały okolicznościowe dyplonia kl. II Szkoła
my, nagrody książkowe
Podstawowa w Żarowie, Wy- bądź rzeczowe. Wszystkim
różnienie: Mateusz Stańczyk dzieciom w tym dniu rozdakl. II Szkoła Podstawowa
no słodycze (czekoladki, liw Imbramowicach, Justyna
zaki, żelki, biszkopty). Prace
Mikołajek kl. I Szkoła Poddzieci wyeksponowano
stawowa w Mrowinach,
w holu biblioteki. Wystawę
Grupa III: klasa IV- VI:
można oglądać do końca
I miejsce Mateusz Kopacz
stycznia 2010.
sce Natalia Bobrecka lat 5
Barbara Cholewa
kl. V Szkoła Podstawowa
Przedszkole Miejskie w Żaro- w Mrowinach opiekun

Inauguracja Turnieju
W piątek, 8 stycznia 2010 r o godzinie 9.00, w Szkole
Podstawowej w Imbramowicach zainaugurowano cykl
szkoleń uczniów w ramach tegorocznej, dziesiątej już, edycji Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie.
Do organizacji tegorocznego, jubileuszowego Turnieju aktywnie włączyła się firma Daicel Safety Systems Europe sp.
z o.o., która ma swój zakład w żarowskiej podstrefie WSSE
„Invest-Park”.
Własne prelekcją w Imbramowicach przedstawiciele tego zakładu zainicjowali cykl szkoleń, w których wezmą również
m.in. policjanci, strażacy, psycholog oraz pielęgniarka szkolna.
Kierownik Działu Produkcji opowiadał o produkcji i zastosowaniu poduszek powietrznych, których elementy produkuje DSSE. Mówił również o bezpieczeństwie jakie zapewniają
poduszki powietrzne w samochodach. Sporą atrakcją dla
uczniów były gotowe podzespoły, które produkowane są w
Uczniowie z zaciekawieniem słuchali prelekcji
Żarowie, a które wszyscy mogli zobaczyć z bliska.
Podobne prelekcje z udziałem przedstawicieli DSSE odbęOrganizatorem Turnieju jest Ośrodek Pomocy Społecznej
dą się również w pozostałych szkołach podstawowych.
w Żarowie.
Na zakończenie prelekcji wszyscy uczniowie otrzymali w
Finał odbędzie, jak w poprzednich latach, w trakcie Dni
prezencie od firmy światełka odblaskowe, a od pracowników
Żarowa, które planowane są na ostatni tydzień mają.
/x'/
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie najnowsze wydanie kalendarza ucznia, który od dziesięciu lat przygotowywany jest z
okazji Turnieju przez Małgorzatę Świtoń i Iwonę Nieradkę.
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Skandaliczne zachowanie Roberta Kaśkowa
dyskusji. Było to drugie, w ciągu ostatniego miesiąca, podejście do ustalenia
wysokości wynagrodzenia dla Burmistrz Gruntkowskiej.
Ponad miesiąc temu głosami radnych klubu „Razem dla Żarowa” ustalono to wynagrodzenie znacznie poniżej
tego, które zostało zaproponowane
w uchwale. Jednym z argumentów było
to, że wnioskodawca (a była nim Urszula Ganczarek) nie przedstawiła uzasadnienia do ustalenia zaproponowanej
wysokości wynagrodzenia burmistrza.
Dlatego na grudniowej sesji uzasadnienie dla zaproponowanej podwyżki
przedstawiła Lilla Gruntkowska, która
zwróciła uwagę na fakt, że gdy obejmowała urząd, to jej wynagrodzenie zostało ustalone na tak niskim poziomie –
jak wówczas uzasadniali radni opozycyjni – ze względu na złą sytuację finansową gminy. Teraz, gdy sytuacja została
unormowana, a gmina realizuje wszystkie swoje zadania wnioskuje o to, aby
ustalono jej wynagrodzenie na godziwym poziomie. Na takim samym poziomie jak wynagrodzenia burmistrzów
w gminach o podobnym do Żarowa potencjale i podobnym zakresie realizowanych zadań.
Jednakże jej argumenty zostały odrzucone przez radnych z klubu „Razem
dla Żarowa”, którzy w głosowaniu odrzucili projekt uchwały.

Gorzkie słowa
W ostatnim punkcie obrad Robert

Sesja
Rady Miejskiej
14 stycznia 2010 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie, o
godz 15:00 odbędzie się kolejna sesja
Rady Miejskiej w Żarowie

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w
sprawie:
1) odwołania radnego Roberta Kaśków z funkcji Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Żarowie,
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza
Miasta Żarów.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
6. Zatwierdzenia protokołu Nr
LII/2009 z 14 grudnia 2009 r.
7. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

Kaśków udzielił głosu Zbigniewowi
Owczarskiemu, który w krótkim wystąpieniu zwrócił Przewodniczącemu uwagę na jego niestosowne i niezgodne
z prawem postępowanie jako Przewodniczącego Rady. Owczarski mówił, że
Przewodniczący nie zapoznaje radnych
z treścią pism kierowanych do Rady.
Dopuszcza do publikacji nieprawdziwych informacji na łamach biuletynu
„Razem dla Żarowa”. Pozostaje obojętny wobec faktu nie publikowania sprostowań a tym bardziej odmiennych
stanowisk.
Padły mocne oskarżenia o stronniczość i zachowywanie bierności wobec
wielu inicjatyw. Co znaczące Robert
Kaśków, pomimo tego, że ocenił to wystąpienie jako polityczne, to przyznał,
że w kilku kwestiach Zbigniew Owczarski ma rację.

Koniec sesji
Po wystąpieniu Owczarskiego głos
chciała zabrać Burmistrz Lilla Gruntkowskai wówczas Robert Kasków zapy-

tał czego wystąpienie ma dotyczyć,
czym wzbudził wśród zebranych olbrzymie zdziwienie, gdyż nigdy nikogo o to
nie pytał. Gdy Lilla Gruntkowska odpowiedziała, że wystąpienie będzie dotyczyć spraw związanych z Gminą, to
Przewodniczący Kaśków ogłosił, że posiedzenie uważa za zamknięte nie dopuszczając Burmistrza do głosu.
Przewodniczący zakończył obrady, po
czym pośpiesznie opuścił salę posiedzeń.
To bezprecedensowe wydarzenie,
oceniła po sesji burmistrz Lilla Gruntkowska. Jeszcze nie zdarzyło się aby jakikolwiek przewodniczący rady nie
dopuścił do głosu burmistrza (prezydenta lub wójta) na obradach rady. Robert
Kaśków naruszył nie tylko dobre obyczaje, ale i prawo zamykając obrady
bez zamknięcia trwającego punktu obrad.
Relacja z tego incydentu dostępna
w ramach Kroniki Filmowej Gminy Żarów: http://kronika.um.zarow.pl.

Leszek Buchowski

Wybory do Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Żarowie
30.12.2009r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie, zgodnie z § 27
ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie, powołał Komisję
Wyborczą, w celu przeprowadzenia wyborów do w/w Rady.

Wybory odbędą się w dniu 27.01.2010r. w poszczególnych Okręgach Wyborczych, tj.:
- Okręg Wyborczy Nr 1 – szkoły podstawowe (kl. VI), z siedzibą na terenie miasta i gminy Żarów – 2 Radnych,
- Okręg Wyborczy Nr 2 – gimnazja: z siedzibą na terenie miasta i gminy Żarów –
6 Radnych,
- Okręg Wyborczy Nr 3 – szkoły ponadgimnazjalne: z siedzibą na terenie miasta
i gminy Żarów – 3 Radnych,
- Okręg Wyborczy Nr 4 – kandydaci z terenu gminy i miasta Żarów, wieku od 16
do 22 lat – 4 Radnych.
Wybory w Okręgach Wyborczych Nr 1, 2, 3 przeprowadzają samorządy
uczniowskie poszczególnych szkół, u których można pozyskać niezbędne informację.
W przypadku Okręgu Wyborczego Nr 4, wybory przeprowadza bezpośrednio powołana Komisja Wyborcza.

Aby uzyskać mandat Radnego, kandydaci z Okręgu
Wyborczego Nr 4 muszą:
- mieszkać na terenie gminy lub miasta Żarów,
- mieć od 16 do 22 lat,
- uzyskać min. 15 podpisów osób popierających ich kandydaturę na karcie rekomendacyjnej (dostępnej w Urzędzie Miejskim w Żarowie),
- zgłosić się wraz z w/w kartą rekomendacyjną w Urzędzie Miejskim w Żarowie
i zarejestrować swoją kandydaturę do dnia 20.01.2010r.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żarowie (Referat
Oświaty, Kultury i Sportu, pok. nr 8 oraz pod nr telefonu 74-858-05-91 wew. 34.

Iwona Nieradka
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Wolontariat
– świadomie pomagam innym
Przedświąteczny, grudniowy nastrój zawsze sprzyja refleksjom nad losem innych ludzi. Ten wyjątkowy okres pozytywnie wpłynął na uczniów
Szkoły Podstawowej w Zastrużu.
Z inicjatywy
uczniów klasy V
i VI na terenie
szkoły został powołany do życia
Klub Wolontaryjny „Serduszko”.
Ku uciesze wszystkich powstało
mnóstwo pomysłów na to, jak
można pomagać innym.
Energia i zapał
dzieci zainspirowasełka bożonarodzeniowe, wesoło przy
ły nauczycieli do zorganizowania Tygo- tym kolędując.
dnia Wolontariatu w szkole. Działania
Ogromną niespodzianką były dla
wolontaryjne przykuwały uwagę szero- uczniów brawa i owacje po każdej zakim wachlarzem poczynań, w które
śpiewanej kolędzie, które były najlepmógł włączyć się każdy chętny do nieszym dowodem na to, iż ta wizyta była
sienia bezinteresownej pomocy. Wolon- potrzebna starszym, samotnym lutariusze byli zauważalni w szkole,
dziom. Wolontariusze wręczyli pensjogdzie pomagali młodszym przebierać
nariuszom prezenty płynące z głębi
się w szatni, czytali i im bajki i myli na- serca: własnoręcznie wykonane kartki
czynia po posiłkach w przedszkolu. Ko- świąteczne oraz pyszne, domowe pierrytarze szkolne zamieniły się na ten
niczki. Zadowolenie oraz łzy wzruszetydzień w miejsce zbiórek darów dla
nia mieszkańców pensjonatu okazały
dzieci z domów dziecka (zabawki, masię najlepszą nagrodą za trud przygotoskotki, książki), jak i dla zwierząt ze
wań. Dodatkowo dzieci zostały kilkaschroniska (karmy, pasze, koce).
krotnie zaproszone na kolejne wizyty
Szczególnie najmłodsi uczniowie
w Domu Opieki. Jak podkreślali pensjochętnie oddawali swe ogromne maskot- nariusze, występy bardzo im się podoki, widząc w tym oczywistą pomoc dla
bały i było im miło nas gościć.
swych rówieśników.
Wycieczka do Borzygniewu okazała
Również cała społeczność szkolna
się świetną lekcją i nowym doświadcze(począwszy od zerówki) rozszerzyła wo- niem zarówno dla uczniów, jak i mieszlontariat poza mury szkoły. Otóż 21
kańców pensjonatu, które wzbogaciło
grudnia 2009 r. wolontariusze wybrali
wszystkich wewnętrznie.
się do Domu Opieki Społecznej „Dom
Monika Odon
nad Zalewem” w Borzygniewie. Przedstawili samotnym pensjonariuszom ja-

Wigilia w „Sercu”
18 grudnia 2009 r. tradycyjnie
dzieci z żarowskiego „Serca” uczestniczyły w Wigilii świat Bożego Narodzenia zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Chorych „Serce” w Świdnicy.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło: Marka Michalaka – Rzecznika
Praw Dziecka i Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, który złożył serdeczne życzenia
świąteczne dzieciom, ich rodzicom
oraz zaproszonym gościom.
Po wysłuchaniu kolęd i pastorałek
w wykonaniu zespołu „Serduszka”
wszyscy przystąpili do wieczerzy wigi-

lijnej. Ale zanim zasiedli do wieczerzy, połamali się opłatkiem, życząc
sobie wszystkiego co najlepsze. Na koniec, najbardziej oczekiwana przez najmłodszych uczestników część
programu, czyli prezenty od Świętego
Mikołaja. Każdy z niecierpliwością
czekał na paczkę przygotowaną specjalnie dla niego, w której, w zależności od marzeń, nie zabrakło, m.in.
kurtek zimowych, butów, plecaków,
czy słodyczy. Każde dziecko opuszczało uroczystość z uśmiechem na twarzy.
„Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzenia zdrowia,
wielu dobrych dni i wszelkiej pomyślności”, życzą żarowskie „Serduszka”.

Krystian Chęciek

Nabór
wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Szlakiem Granitu” ogłasza konkurs na składanie wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013, na operacje:
1. Które nie odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach Osi 3
ale przyczyniają się do osiągnięcia
celów tej osi tzw. Małe Projekty – limit dostępnych środków: 465 004,00
zł
2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” – limit dostępnych środków: 600 000,00 zł
3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – limit dostępnych środków: 70 000,00 zł
4. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – limit dostępnych środków: 160 000,00 zł
W terminie: od dnia 28.12.2009 r.
do dnia 20.01.2010 r. do godziny 15.00
Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w
konkursie składają wypełnione wnioski
wraz z załącznikami bezpośrednio w
biurze Stowarzyszenia LGD „Szlakiem
Granitu” Udanin 86 B.
Formularze wniosków, instrukcje
wypełniania wniosków, kryteria wyboru i wykaz dokumentów dostępny jest
w siedzibie LGD „Szlakiem Granitu”,
na jej stronie internetowej www.lgdszlakiemgranitu.pl oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego
www.prow.dolnyslask.pl (w zakresie
pkt 1 i 2), a także na stronie Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (w zakresie pkt
3 i 4).
Szczegółowe informacje dotyczące
naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15 w biurze LGD „Szlakiem Granitu” Udanin
86 B, tel. 76-744-28-91, 76-870-93-75
LGD „Szlakiem Granitu” zapewnia
bezpłatną pomoc w przygotowaniu
wniosku.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Przemysław Sikora
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Trzecia kolejka Mediator Cup 2009/10
– Żarowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej
W II Lidze największą niespodziankę sprawił zespół
PKS Złoty Kłos pokonując dotychczasowego lidera – Cannabis 4:3.
W meczu FC Metod Men – Mam Talent drużyn, które do
tej pory nie straciły punktów, wynik 7:2 dla Metod Men.
PCO Oldboys oraz Nefryt Junajtet wysoko pokonały swoich
rywali.
Nieoczekiwanie w I Lidze zespół AH1N1 uległ Łażańskiemu Zrywowi 0:3! W meczu kolejki pewne zwycięstwo Zaskoczonych Żarów nad Wierzbianką Wierzbna. AKS Żarów
bezwzględnie wykorzystał niekompletny skład Wodospadu

Zastruże. W derbach Świdnicy 4:0 dla Drink Team.
Niestety w 3 kolejce miał miejsce incydent, który nigdy
nie powinien się pojawić! Negatywnym bohaterem okazał się
bramkarz Wektory Świdnica Mateusz Burdzy, który za niesportową postawę, obraźliwe, wulgarne słowa wypowiadane
w kierunku sędziego został ukarany czerwona kartką. Jednocześnie zawodnik odsunięty jest na 3 kolejne spotkania.
Szczególne podziękowania należą się Tomaszowi Mojsie
właścicielowi sklepu Saller w Świdnicy za ufundowanie nagrody dla najlepszego zawodnika kolejki – I Ligi.

Wyniki 3 kolejki
II Liga
PKS Złoty Kłos – Cannabis (2:2) 4:3
FC Albatros – PCO Oldboys (2:2) 2:7
Nefryt Junajtet – Mortal Kombat (4:1) 9:1
FC Method Men – Mam Talent (2:1) 7:2
I Liga
Drink Team – Wektor Świdnica (0:0) 4:0
Wierzbianka Wierzbna – Zaskoczeni Żarów (1:6) 2:9
Wodospad Zastruże – AKS Żarów (0:5) 0:13
Zryw Łażany – AH1N1 (1:0) 3:0

Tabela wyników - I liga

Najlepszy zespół II ligi - FC Method Men

Najlepsi strzelcy - I liga

Tabela wyników - II liga

Tomasz Rudnik (ZAS)...................... 7
Krzysztof Klimala (AKS).................. 6
Sławomir Okarma (AKS).................. 5
Michał Klimaszewski (ZAS)............. 5
Łukasz Jernutowski (ZAS)................ 4

Najlepsi strzelcy-II liga
Paweł Kaśków (MAM) ....................11
Mateusz Dopieralski (MET)..............8
Michał Morawski (MET).................. 8
Michał Czernicki (CAN) ................... 8
Krystian Dopieralski (NEF).............. 7

Najlepsi zawodnicy oraz bramkarze
3 kolejki:
II liga:
bramkarz: Mateusz Wojnowski (FC Method Men),
zawodnik: Michał Czernicki (Cannabis)
I liga:
bramkarz: Maciej Włudyka (Drink Team),
zawodnik: Mariusz Baziak (Zryw Łażany)

Najlepszy zespół I ligi - Zaskoczeni

