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W sobotę, 30 stycznia 2010 r.,
w Świetlicy Wiejskiej w Mrowinach
odbył się doroczny Bal Sołtysa. Orga
nizatorem Balu była wieś Łażany.

T o pierwszy taki przypadek, w któ
rym jedna wieś użyczyła innej wsi

swojej świetlicy dla zorganizowania ta
kiej imprezy, a wszystko dlatego, że
świetlica w Łażanach jest zbyt mała dla
zorganizowania balu na taką skalę.

Punktualnie o godzinie

20.00 otwarcia balu doko

nały panie: Danuta Ga

dzina – Sołtys wsi Łażany

oraz Lilla Gruntkowska –

Burmistrz Żarowa.
Bal był udany, a to za sprawą orga

nizatorów, którymi byli: Sołtys wsi Ła
żany oraz Koło Gospodyń Wiejskich
z Łażan. Właściwie, to olbrzymie zaan

Promesa na 150 tysięcy
W środę 3 lutego 2010 roku, w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu od

było się spotkanie samorządowców z Jerzym Millerem, ministrem spraw we
wnętrznych i administracji, który wręczył samorządowcom z Dolnego Śląska
promesy na usuwanie skutków ubiegłorocznych klęsk żywiołowych. W spo
tkaniu uczestniczył Grzegorz Osiecki – Zastępca Burmistrza Żarowa.

Grzegorz Osiecki  Zastępca Burmistrza Żarowa (z prawej) odbiera od Wojewody gratulacje
za sprawne pozyskanie środków pomocowych.
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Zimowe utrudnienia
Szczególnie dotkliwie odczuje to bu

dżet gminy – nadmiernie obciążony nie tyl
ko kosztami odśnieżania, czy dodatkowo –
kosztami wywożenia śniegu z miasta. Na
szczęście udało się w miarę szybko
oczyścić główne ulice i chodniki ze śniegu.

Pojawiły się również nie planowane
wydatki związane z usuwaniem awarii –
szczególnie sieci wodociągowych we
wnątrz budynków. Niestety wiele z tych
awarii zawinionych jest przez samych
mieszkańców – temu tematowi poświę
camy całą stronę (10).

Uroki zimy
Ale zima ma swoje uroki – szczegól

nie dla dzieci. Takich białych ferii zimo
wych nie pamiętają nawet najstarsi
uczniowie. W tym roku przygotowano
bogatą ofertę. Prezentujemy krótką rela
cję z półmetka zimowego wypoczynku
i zapraszamy do miłego spędzenia ferii
w Bibliotece, Centrum i szkole podsta
wowej.

Mikołajki, mikołajki...
Pomimo tego, że większość z nas

dawno zapomniała o odwiedzinach Mi

kołaja, to w tym numerze prezentujemy
spora porcję relacji ze spotkań mikołaj
kowych (i nie tylko) które organizowa
ne są w świetlicach wiejskich. Niektóre
organizowane były końcem stycznia –
stąd relacja z nich w tym numerze.

Praca wre...
Pomimo zimy w Urzędzie Miejskim

w Żarowie trwają intensywne prace
związane z pozyskiwaniem środków do
tegorocznego budżetu. Dlatego w tym
numerze gazety aż dwie strony poświę
cone są ogłoszeniom o przetargach.
Gmina oferuje kolejne, atrakcyjne tereny
pod budowę domów. Ale początek roku
przyniósł również pierwsze sukcesy
związane z pozyskiwaniem środków na
realizację inwestycji. Dzięki pozyska
nym, z ministerstwa administracji, środ
kom na usuwanie skutków powodzi,
wyremontowana zostanie ulica Kwiato
wa w Bukowie, która w roku 2006 zo
stała podtopiona podczas obfitych
opadów. Zapewne niebawem będziemy
informować o kolejnych środkach, gdyż
w urzędzie nikt nie płacze i nie załamuje
rąk, tylko trwają prace nad pozyskaniem
kolejnych pieniędzy.

Leszek Buchowski

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
 Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, tel: 74/858

05 91, fax: 74/858 07 78,
http://www.um.zarow.pl

2. Przedmiot przetargu:
1. Brama segmentowa o wymiarach

2480x2725 (garażowa), typ  SPU 40, na
pęd elektryczny: WA 400 44 S, prowadze
nie niskie, cena wywoławcza do przetargu
– 3 800,00 zł
(trzy tysiące osiemset złotych) brutto.

2. Brama segmentowa o wymiarach
2260x2125 (garażowa), typ  LPU 40,
otwieranie ręczne, prowadzenie normalne,
cena wywoławcza do przetargu  1 600,00
zł (jeden tysiąc sześćset złotych) brutto.

3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
 Przetarg odbędzie się 24 lutego 2010 roku

o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskie
go w Żarowie, ul. Zamkowa w sali narad
(nr 19, II – piętro).

4. Wysokość wadium oraz termin i miejsce
jego wniesienia:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie wadium w gotówce w wyso
kości 10% ceny wywoławczej wybranego
przedmiotu przetargu w terminie do dnia
24 lutego 2010 roku, do godz. 11.00

2. Wadium dla uczestnika, który wygra prze
targ na określony przedmiot zostanie zali
czone na poczet ceny sprzedaży,
pozostałym uczestnikom przetargu wa
dium zostanie zwrócone niezwłocznie po
zakończeniu. przetargu.

3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypad

ku, gdy uczestnik każdego przetargu, który
wygrał uchyli się od zawarcia umowy.

5. Przedmioty przetargu można oglądać od
poniedziałku do piątku w godzinach od
10.00 do 12.00 w Gminnym Centrum Kul
tury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10
a, tel: 748580753.

6. Minimalne postąpienie (przebicie) do
każdego przedmiotu przetargu wynosi
500.00 zł (pięćset złotych).

7. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem
„Przetarg ofertowy – bramy garażowe”
zwierające proponowaną cenę za wybrany
przedmiot (przedmioty) przetargu, należy
złożyć najpóźniej w dniu przetargu do
godz 11:00 w Biurze Obsługi Klienta (par
ter) w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

8. Stawienie się jednego uczestnika wystar
cza do przeprowadzenia przetargu. Prze
targ uważa się za ważny jeśli uczestnik
zaproponuje minimum jedno postąpienie.

9. Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia
kwoty nabycia w terminie 7 dni liczonych
od zakończenia przetargu.

10. Wydanie przedmiotu sprzedaż nastąpi w
terminie do 7 dni po zapłaceniu ceny nabycia

11. Organizator przetargów zastrzega sobie
prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia
przetargu lub go unieważnienia, a także
wycofania z przetargu poszczególnych je
go pozycji bez podania przyczyny. Sprze
dający nie ponosi odpowiedzialności z
tytułu rękojmi za wady sprzedanych towa
rów. Zakupiony towar nie podlega rekla
macji.

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza

Przetarg ofertowy na sprzedaż mienia ruchomego

stanowiącego własność Gminy Żarów

Szkiełkiem i okiem
Zima trzyma – wszelkie nadzieje na szybkie zakończenie zimy chyba już

prysły. Co prawda śnieg już nie pada, mrozy też nie są dokuczliwe, ale zima
zbiera swoje żniwo.

Gmina Żarów w liczbach
Ogółem mieszkańców: 12.693 (stali i

czasowi),

w tym miasto Żarów: 7.064

W okresie od 1 stycznia do lutego

2010 r.:

Urodziło się 4 dzieci.

2 pary zawarły związek małżeński.

Zmarło 9 osób:

1. Henryk Mareczak – lat 64,

2. Genowefa Łuszczak – lat 80,

3. Adam Banasiak – lat 85,

4. Anna Sałanko – lat 87,

5. Janina Gładyś – lat 85,

6. Marianna Poborska  lat 70,

7. Władysław Malik – lat 77,

8. Teodora Szczygieł – lat 80,

9. Józefa Rybak – lat 95.
USC

1 lutego 2010r. mieszkanka Mrowin

zgłosiła się do Urzędu Miejskiego z psem

rasy Doberman, który został znaleziony

na terenie wsi Mrowiny wraz z obrożą i

smyczą. Właścicieli prosimy o kontakt z

pod nr tel. 748580591 wew. 301
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II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży

działki budowlanej położonej w Przyłęgowie

Numer działki – .......................... 104/2

Powierzchnia – .............................1200

numer KW – ...............................19496

Forma oddania – ..................................

sprzedaż na własność

Cena wywoławcza – ...............28.000zł

Wysokość wadium – ................ 2.800zł

Godzina rozpoczęcia – ..................9.00
1. Przetarg odbędzie się 9 marca 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 3 marca
2010r. do godz. 15.00 wadium w gotówce
w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, któ
ry wygra przetarg, zaliczone zostanie na
poczet ceny nabycia, pozostałym uczestni
kom wadium zwraca się w terminie do 3
dni od dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczest
nik zaoferuje cenę o co najmniej jedno po
stąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w dro
dze przetargu podlega zapłacie najpóźniej
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W ra

zie uchylania się uczestnika, który wygrał
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej,
wpłacone wadium ulega przepadkowi na
rzecz organizatora przetargu.

6. Zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 41 ust. 1 usta
wy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług oferent nabywający nieru
chomość zobowiązany będzie do uiszcze
nia podatku VAT w wysokości 22%
wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiąza
ny będzie do poniesienia kosztów szacun
kowych związanych z przygotowaniem
działki do sprzedaży w kwocie 244 zł.

8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest
na stronie internetowej: www.um.zarow.pl

9. Dodatkowych informacji udziela Referat
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzen
nej, tel. 748580591 wew. 339 i 301 do
dnia przetargu.

10. Działka w planie zagospodarowania
przestrzennego określony jest jako teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

11. Uczestnik zobowiązany jest do przedło
żenia komisji przetargowej dowodu wpłaty
wadium oraz dokumentu tożsamości przed
otwarciem przetargu.

12. Wpłata wadium przez uczestnika prze
targu jest równoznaczna z potwierdzeniem
przez niego faktu zapoznania się z warun
kami przetargu i ich akceptacją.

II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży

działki budowlanej położonej w Mikoszowej

Nr działki....................................... 41/3

Pow. w m2....................................2.971

Nr KW.......................sw1s/00019497/2

Forma oddania nieruchomości

........................ Sprzedaż na własność

Cena wywoławcza..................40.000 zł

Wys. wadium........................... 4.000 zł

Godz. rozpocz................................ 9.00
1. Przetarg odbędzie się 1 marca 2010r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, II p., 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 23 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 po
czet 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 uczest
nik zaoferuje cenę o co najmniej jedno po
stąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w dro
dze przetargu podlega zapłacie najpóźniej
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W ra
zie uchylania się uczestnika, który wygrał
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej,

wpłacone wadium ulega przepadkowi na
rzecz organizatora przetargu.

6. Zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 41 ust. 1 usta
wy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług oferent nabywający nieru
chomość zobowiązany będzie do uiszcze
nia podatku VAT w wysokości 22%
wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiąza
ny będzie do poniesienia kosztów szacun
kowych oraz geodezyjnych związanych
z przygotowaniem działki do sprzedaży
w kwocie 976 zł.

8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest
na stronie internetowej Urzędu:
www.um.zarow.pl oraz na portalu
www.nieruchomosci.um.zarow.pl

9. Dodatkowych informacji udziela Referat
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzen
nej, tel. 748580591 wew. 339 i 301 do
dnia przetargu.

10. Działka w planie zagospodarowania
przestrzennego określony jest jako teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

11. Uczestnik zobowiązany jest do przedło
żenia komisji przetargowej dowodu wpłaty
wadium oraz dokumentu tożsamości przed
otwarciem przetargu.

12. Wpłata wadium przez uczestnika prze
targu jest równoznaczna z potwierdzeniem
przez niego faktu zapoznania się z warun
kami przetargu i ich akceptacją.

I przetarg ustny nieograni

czony dotyczący sprzedaży

atrakcyjnej działki budowla

nej położonej w Mrowinach

przy ul. Ogrodowej
Nr działki..................................... 183/3

Pow. w m2....................................1.172

Nr KW.......................sw1s/00019289/1

Forma oddania nieruchomości.....

Sprzedaż na własność

Cena wywoławcza..................53.000 zł

Wys. wadium........................... 5.300 zł

Godz. rozpocz................................ 9.10
1. Przetarg odbędzie się 1 marca 2010r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żaro
wie, ul. Zamkowa 2, II p., 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 dnia 23 lutego
2010r. do godz. 15.00 wadium w gotówce
w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, któ
ry wygra przetarg, zaliczone zostanie na
poczet ceny nabycia, pozostałym uczestni
kom 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 postą
pienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w dro
dze przetargu podlega zapłacie najpóźniej
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W ra
zie uchylania się uczestnika, który wygrał
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej,
wpłacone wadium ulega przepadkowi na
rzecz organizatora przetargu.

6. Zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 41 ust. 1 usta
wy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług oferent nabywający nieru
chomość zobowiązany będzie do uiszcze
nia podatku VAT w wysokości 22%
wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany
będzie do poniesienia kosztów szacunkowych
oraz geodezyjnych związanych z przygotowa
niem działki do sprzedaży w kwocie 1.708 zł.

8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest
na stronie internetowej Urzędu:
www.um.zarow.pl oraz na portalu
www.nieruchomosci.um.zarow.pl

9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nie
ruchomości i Gospodarki Przestrzennej, tel. 74
8580591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.

10. Działka w planie zagospodarowania
przestrzennego określony jest jako teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

11. Uczestnik zobowiązany jest do przedło
żenia komisji przetargowej dowodu wpła
ty wadium oraz dokumentu tożsamości
przed otwarciem przetargu.

12. Wpłata wadium przez uczestnika prze
targu jest równoznaczna z potwierdzeniem
przez niego faktu zapoznania się z warun
kami przetargu i ich akceptacją.



| Gazeta Żarowska Nr 3/2010 — strona 4 — 8 lutego 2010 |

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza

Przetarg pisemny nieograniczony na zagospodarowanie pomieszczeń
lokalu użytkowego położonego w budynku Żarowie przy ul. Piastowskiej 10,

stawkę czynszu najmu oraz zawarcie umowy najmu
Powierzchnia użytkowa całego lokalu wyno

si 286,24 m2 (kuchnia, jadalnia, zaplecze
oraz podpiwniczenie)

 możliwe jest także zagospodarowanie re
stauracji letniej (taras) o pow. 107 m2

Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się dnia
22.02.2010r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzę
du Miejskiego w Żarowie, przy ul. Zamko
wej 2, II piętro, pokój nr 19.

Lokal położony jest w budynku usytuowa
nym na działce nr 941/14 wpisanej do KW
Nr 51389. Nieruchomość w mpzp przezna
czona jest pod usługi oświaty.

Czynsz najmu wnoszony będzie w pieniądzu
w terminie do 15. każdego miesiąca w spo
sób określony w umowie najmu.

Cena wywoławcza stawki najmu wynosi
8,86 zł/m2 miesięcznie

Preferowane przeznaczenie lokalu – działal
ność gastronomiczna, restauracyjna lub ka
wiarnia

Przystępujący do przetargu winien wpłacić
wadium w gotówce w wysokości 400 zł,
najpóźniej do dnia 16.02.2010 r. do godz.
15.30 w kasie Urzędu Miejskiego lub na

konto Bank Zachodni WBK I o/Żarów 65
1090 2369 0000 0006 0201 9458.

Oferty należy składać w terminie do
16.02.2010r. do godz. 15.30 w Biurze Obsłu
gi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie
z napisem: „Przetarg pisemny na najem lo
kalu użytkowego ul. Piastowska 10”.

Oferty powinny zawierać:
a) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę

albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem
jest osoba prawna;

b) datę sporządzenia oferty;
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się

z warunkami przetargu i przyjmuje te wa
runki bez zastrzeżeń;

d) oferowaną stawkę czynszu oraz sposób za
gospodarowania lokalu wraz z podaniem po
wierzchni planowanej do zagospodarowania

e) dowód wpłacenia wadium w osobnej ko
percie dołączonej na zewnątrz do oferty
z napisem „wadium”.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który
wygra przetarg zaliczone będzie na poczet
pierwszej wpłaty z tytułu czynszu najmu, po
zostałym uczestnikom zwrócone w terminie

trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę

uczestników, jeżeli chociaż jeden uczest
nik zaoferuje stawkę czynszu o co naj
mniej jedno postąpienie powyżej stawki
wywoławczej w zaokrągleniu w górę do
pełnych dziesiątek.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2004 r. Nr 54 poz. 535) do wylicytowa
nej wysokości stawki czynszu doliczony
zostanie podatek VAT.

Komisja Przetargowa przy wyborze oferty
kierować się będzie przede wszystkim wy
sokością stawki czynszu oraz proponowa
nym sposobem zagospodarowania lokalu.

Burmistrz Miasta Żarów zastrzega sobie
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na
stronie internetowej www.um.zarow.pl.

Dodatkowych informacji udziela Referat
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
tel 748580591 wew. 339 lub 301.

I przetarg ustny nieograniczony na stawkę czynszu
najmu na okres 5 lat lokalu użytkowego położonego w budynku

Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 5
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi

165,39 m2 , w tym:
 kuchnia o pow. 89,39 m2
 jadalnia o pow. 76 m2
 plus podpiwniczenie o pow. 60,61 m2 (nie

oczynszowane)
Przetarg odbędzie się dnia 22.02.2010r.

o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskie
go w Żarowie, przy ul. Zamkowej 2, II pię
tro, pokój nr 19.

Lokal położony jest w budynku usytuowa
nym na działce nr 306/14 wpisanej do KW
Nr SW1S/00029531/6.

Nieruchomość w mpzp przeznaczona jest
pod usługi oświaty.

Czynsz najmu wnoszony będzie w pieniądzu
w terminie do 15. każdego miesiąca
w okresie obowiązywania umowy najmu.

Preferowane przeznaczenie lokalu – działal
ność gastronomiczna, restauracyjna lub ka
wiarnia

Cena wywoławcza stawki czynszu za najem
lokalu wynosi 8,86 zł netto/1 m2

Przystępujący do przetargu winien wpłacić
wadium w gotówce w wysokości 300 zł,
najpóźniej do dnia 16.02.2010 r. do godz.
15.30 w kasie Urzędu Miejskiego lub na
konto Bank Zachodni WBK I o/Żarów 65
1090 2369 0000 0006 0201 9458.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który
wygra przetarg zaliczone będzie na poczet
pierwszej wpłaty z tytułu czynszu najmu,
pozostałym uczestnikom zwrócone w ter
minie trzech dni od dnia zamknięcia prze
targu. W razie uchylania się oferenta,
który wygra przetarg od zawarcia umowy
najmu wpłacone wadium ulegnie przepad
kowi na rzecz Gminy Żarów.

Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczest
nik zaoferuje stawkę czynszu o co naj
mniej jedno postąpienie powyżej stawki
wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych
dziesiątek.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2004r. Nr 54 poz. 535) do wylicytowanej
wysokości czynszu doliczony zostanie po
datek VAT.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na
stronie internetowej www.um.zarow.pl.

Dodatkowych informacji udziela Referat
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
tel. 748580591 wew. 339 lub 301.

Wpłata wadium przez uczestnika przetargu
jest równoznaczna z potwierdzeniem przez
niego faktu zapoznania się z warunkami
przetargu i ich akceptacją.

Na tablicy ogłoszeń Biura Ob
sługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został
wywieszony na okres 21 dni wykaz
nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży oraz oddania w użytko
wanie wieczyste w oparciu o Zarzą
dzenie Nr 6/2009 z dnia 25 stycznia
2010 r.

Na tablicy ogłoszeń Biura Ob
sługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został
wywieszony na okres 21 dni wykaz
nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży oraz oddania w użytko
wanie wieczyste w oparciu o Zarzą
dzenie Nr 12/2010 z 8 lutego 2010 r.

o wyłożeniu

do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego pla
nu zagospodarowania przestrzen

nego dla obszaru położonego
w obrębie wsi Łażany

(teren B.12PG)
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwały
Nr XLIX/235/2009 Rady Miejskiej
w Żarowie z dnia 27.10.2009 r. zawiada
miam o wyłożeniu do publicznego wglą
du projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w obrębie wsi Łaża
ny (teren B.12PG) wraz z prognozą od
działywania na środowisko, w dniach od
15.02.2010r. do 08.03.2010 r. w siedzi
bie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul.
Zamkowa 2, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązania
mi przyjętymi w projekcie wyżej wymie
nionymi zmiany planu miejscowego
odbędzie się w dniu 02.03.2010r. w sie
dzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie
o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każ
dy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie zmiany planu miejscowego
może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie
do Burmistrza Miasta Żarów z po
daniem imienia i nazwiska lub na
zwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomo
ści, której uwaga dotyczy, w nie
przekraczalnym terminie do dnia
22.03.2010 r.
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Bal Sołtysa 2010
gażowanie pań z Koła, które pod prze
wodnictwem Przewodniczącej – Ewy
Policht i szefowej kuchni – Marii Mar
szowskiej zadecydowało o powodzeniu
imprezy.

Kto na zabawie nie był – niech żału
je, bo jedzenie było rewelacyjne, a ze
spół „Bluart” wspaniale przygrywał do
tańca – niemalże do samego rana.

Niech te kilka zdjęć (więcej można
obejrzeć w Fotogalerii na stronie interne

towej Gminy Żarów – www.um.za
row.pl) zaświadczy, że zabawa była
wspaniała.

A szczególne wyrazy uznania należą
się paniom bez których tak wspaniały
bal nie byłby mozliwy: Irenie Handzlik,
Lucynie Moskalczuk, Mirce Dolińskiej,
Zofii Kondratowicz, Heni Wszołek, Lu
cynie Kurczewskiej, Halinie Dąbrow
skiej, Anecie, Małgorzacie i Czesławie
Małkowicz, Joannie Kulczyckiej,

Agnieszce Ochman, Alicji i Magdalenie
Tasarz oraz Krystynie Foruń i Marii
Tomaszewskiej. Paniom dzielnie poma
gali ich mężowie oraz panowie z Rady
Sołeckiej w Łażanach.

A organizatorzy składają szczególne
podziękowanie dla pani Elżbiety Kulig
– Sołtysa z Mrowin oraz jej męża za
pomoc w organizacji balu.

/x/

Od lewej: Lilla Gruntkowska  Burmistrz Żarowa oraz sołtysi:
Tadeusz Skoczyński (Pożarzysko), Zofia Galicka (Przyłegów),
Danuta Gadzina (Łażany), Elżbieta HalejcioLelotko (Mikoszowa),
Wojciech Elżbieciak (Zastruże), Elżbieta Kulig (Mrowiny)
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Kulig i choinka w Łażanach
16 stycznia br. w Łażanach odbyła się zimowa impreza dla najmłodszych.

O godz. 14.00
zorganizowa

ny został kulig,
który był nieby
wałą atrakcją
zwłaszcza dla star
szych dzieci. Był
możliwy dzięki
zaangażowaniu
Bronisława Mazu
ra, który do swoje
go traktora
doczepił duże sa
nie. Jakub Madej
udostępnił traktor,

którym „powoził” Łukasz Marszowski.
Do tego zaprzęgu dołączono sanie pani
Danuty Gadziny – Sołtysa Łażan. A na

doczepkę do obu
sań przyczepiono
sanki.

Zabawa była
wspaniała.

Drugą część
imprezy, która od
była się o 17.00 na
świetlicy wiejskiej,
uświetnił Mikołaj,
który miał prezen
ty dla każdego.

Impreza była
możliwa dzięki
Współdziałaniu do
rosłych: Danuty

Gadzina, Marii i Jarosława Tomaszew
skich, Bronisława Mazura, Jakuba Made
ja Ewy Policht i Janusza Sołtysiaka.

Zdrowe bez

pieczne dzieci

bez uzależnień
Z inicjatywy Żarowskiego Ośrod

ka Pomocy Społecznej 29 stycznia
2009 r. w sali widowiskowosporto
wej przy Szkole Podstawowej w Ża
rowie odbył się program
profilaktycznoedukacyjny pt.
„Zdrowe, bezpieczne dzieci bez uza
leżnień”.

P rogram sfinansowany został z bu
dżetu Gminy ze środków przezna

czonych na realizację profilaktyki
i rozwiązywanie problemów alkoholo
wych, a zrealizowany został przez Cen
trum Popularyzacji Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego (CPBRD). W pro
gramie uczestniczyli uczniowie z klas
„0” „II”.

Przedstawiciele z CPBRD omówili
zagadnienia związane z bezpieczeń
stwem ruchu drogowego, a także poru
szyli tematykę uzależnień. Przekazali
dzieciom cenne informacje dotyczące
bezpieczeństwa oraz zachowania się
w sytuacji zagrożenia. Cały program
połączony był z konkursami, a ich
uczestnicy otrzymali nagrody w formie
odblasków, które dostarczyły dzieciom
dużo radości.

Walne zebranie OSP w Żarowie
W sobotę 30 stycznia 2010r. w OSP w Żarowie odbyło się doroczne Walne

Zebranie OSP.

Zebranie otworzył Janusz
Przybyłowicz Prezes OSP w Żarowie,
który powitał przybyłych strażaków
oraz zaproszonych gości: Zastępcę Bur
mistrza Grzegorza Osieckiego, Zastępcę
Komendanta Państwowej Straży Pożar
nej Dariusza Budkiewicza, Referenta
ds. wojskowości, obrony cywilnej, bez
pieczeństwa i porządku publicznego Mi
chała Domańskiego, Stanisława
Wójcika Komendanta MiejskoGminne
go OSP w Żarowie oraz Stanisława
Pilarczyka Prezesa Zarządu Oddziału
MiejskoGminnego.

Prezes OSP w Żarowie przedstawił
sprawozdanie finansowe za 2009 rok.
Poinformował o tym, co Jednostka OSP
zakupiła z dotacji KSRG: umundurowa
nie bojowe „Moneksy”, aparaty tleno
we, buty, kominiarki, rękawice.

Po wystąpieniu Prezesa Henryk
Bielak Skarbnik OSP w Żarowie przed
stawił sprawozdanie finansowe oraz Ko
misja Rewizyjna przedstawiła
sprawozdanie ze swojej działalności za

2009 rok. Komisja kontrolowała pracę
skarbnika, jego dokumentację, dokumen
tację kierowcy OSP oraz stan paliwa
i karty pracy sprzętu silnikowego.
W trakcie przeprowadzonych kontroli
komisja nie stwierdziła żadnych uchy
bień i nieprawidłowości. W związku
z tym komisja wnioskowała o udziele
nie absolutorium Zarządowi OSP Ża
rów.

Komendant Państwowej Straży Po
żarnej Dariusz Budkiewicz przedstawił
statystyki wyjazdów OSP w Żarowie do
akcji pożarniczych, które wypadły do
brze. Przedstawił również terminarz
szkolenia druhów, a także zastrzeżenia
do ubioru strażaków. Na zakończenie
wystąpienia podziękował Zarządowi za
dotychczasową pracę.

Następnie głos zabrał Zastępca Bur
mistrza Grzegorz Osiecki, który omówił
plan związany z poprawą stanu technicz
nego remizy oraz zakupu mundurów dla
Jednostki OSP w Żarowie na wniosek
Jednostki.

Referent ds. wojskowości, obrony
cywilnej, bezpieczeństwa i porządku
publicznego Michał Domański przed
stawił budżet dla Jednostek OSP Gminy
Żarów, który jest budżetem wspólnym.
Każdy zakup materiałów i sprzętu dla
danej jednostki będzie rozpatrywany na
podstawie wniosku złożonego przez da
ną Jednostkę OSP.

Po wystąpieniach przystąpiono do
głosowania nad udzieleniem absoluto
rium Zarządowi OSP Żarów za 2009
rok. W wyniku głosowania absoluto
rium udzielono jednogłośne.

/d/

Ogłoszenia drobne
Sprzedam mieszkanie na osiedlu 44

m², 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpo
kój. Tel.: 691116868  po godz. 15.00

Sprzedam garaż o powierzchni 21 m²
z kanałem, w centrum Żarowa. Cena do
uzgodnienia. Tel.: 604305982.

Sprzedam działkę budowlaną o pow.
1289 m2 w Żarowie, przy ul. Cembrow
skiego. Tel. 604787636.

Społeczność wsi Wierzbna
dziękuje Firmie Hörmann Pana
Przemysława Pławeckiego za
wsparcie materialne remontu świe

tlicy wiejskiej w Wierzbnej.
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Z lekką obawą organizatorzy spoglądali na zegarki
oczekując na dzieci, dla których zorganizowana zosta

ła zabawa, gdyż mróz był rzeczywiście siarczysty, około
16stopniowy. Ale dzieci z Kalna nie zawiodły. Pomimo
mrozu o godz. 16.00 sala była pełna, a niezawodni Marcin
i Kuba (ze swoim sprzętem) rozgrzali atmosferę gorącymi
hitami, aby rozbawić dzieci, a także zachęcić ich do tańca.

Mamusie biegały z dzbankami gorącej kawy i herbaty.
Na stołach nie zabrakło niczego. Były ciasta, ciasteczka,
paluszki, popcorn, owoce. Mamusie i babcie popijając ka
wę oglądały swoje pociechy poprzebierane w najpiękniej
sze postacie.

Zorganizowana była również loteria fantowa, która oka
zała się wielka atrakcją. 240 losów zostało wyprzedane co
do jednego. Różnorodność losów sprawiła, że każdy był
zadowolony z wylosowanych fantów. Jednak największą
radość sprawił dzieciom Św. Mikołaj, który porozmawiał
z każdym maluchem, pożartował, wypytał o oceny w szko
le i zachowanie. Oj, nie tak łatwo było dostać paczkę. Ale
w Kalnie są grzeczne dzieci i każdy otrzymał podarunek.

W trakcie zabawy fotograf – Gosia Niewada robiła
piękne zdjęcia – portrety. Fotografie te, po wywołaniu Ra
da Sołecka rozprowadzi wśród mieszkańców, by każdy miał pamiątkę.

Aby zorganizować zabawę, loterię fantową, poczęstunek oraz paczki potrzebni
byli sponsorzy. Oto oni: AKUBUD Jacek Prawdzik, Radny Mieczysław Myrta,
Koło Gospodyń Wiejskich, AM Adam Prawdzik, Ochotnicza Straż Pożarna,
PLEUCOM Agnieszka i Zygmunt Worsa, Paweł i Marzena Zięba, MARWIT Ma
rian Kulig, Urząd Miejski w Żarowie, Helena i Zygmunt Worsa.

Rada Sołecka dziękuje sponsorom, wszystkim którzy pomagali w organizacji
zabawy, Mikołajowi, który tak wspaniale zabawiał dzieci oraz dzieciom, że mimo
mrozu przyszły, pięknie się poprzebierały i wspólnie się bawiły.

Ewa Wołek

Zabawa choinkowa w Pożarzysku
23 stycznia br. o godz. 15.00 rozpoczęła się zabawa choinkowa dla dzieci

i młodzieży w świetlicy wiejskiej w Pożarzysku. Zabawa została zorganizo
wana przez ro
dziców dzieci.

Nad oprawą
muzyczną imprezy
czuwała nasza dro
ga młodzież. Na
imprezę przybyło
wielu seniorów, to
też wnuczęta zło
żyli swoim
dziadkom i bab
ciom życzenia
z okazji Dnia Bab
ci i Dziadka.

Do dzieci zawi
tał Mikołaj, który
obdarował je paczkami i rozdał upomin
ki dla młodzieży. Dla wszystkich gości
zorganizowany został słodki poczęstu
nek oraz gorące napoje.

Zabawa udała się wybornie i wszy
scy bawili się wesoło.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować
za wsparcie finansowe Gminie Żarów oraz
sponsorowi, firmie Polskie Kruszywa Sp.
z o.o. Kopalnia Siedlimowice.

Izabella Niżyńska

Zabawa

choinkowa

w Centrum
Gminne Centrum Kultury i Spor

tu 22 stycznia br., zorganizowało za
bawę choinkowomikołajkową dla
dzieci pracowników żarowskich za
kładów Polskiej Ceramiki Ognio
trwałej sp. z o.o.

Od godzinie 16.00 dzieci bawiły się
ze Śnieżynką w pomieszczeniu kawiar
ni. Wspólna zabawa szybko zintegro
wała przybywające co chwilę nowe,
i uśmiechnięte „pszczółki”, „księżnicz
ki”, „motyle” i inne postacie z bajek, za
jakie dzieci były poprzebierane.

Zorganizowane były również kon
kursy: plastyczny dla całej rodziny –
„Moja choinka” oraz sprawnościowy –
„Slalom z piłeczką”. Wszystkie dzieci
biorące udział w konkursie otrzymały
nagrody rzeczowe.

Przybył również, tak bardzo wycze

kiwany przez dzieci gość – Święty Mi
kołaj z prezentami. Niektórym
maluchom trzeba było pomóc przy od
biorze paczek – takie były ciężkie. Póź
niej jeszcze sesja zdjęciowa i wspólna
zabawa z Mikołajem.

GCKiS

Zabawa Mikołajkowa

w Kalnie
23 stycznia w bardzo mroźną sobotę, na świetlicy

w Kalnie, Rada Sołecka zorganizowała zabawę Miko
łajkową dla dzieci i ich rodziców.

W Konkursie plastycznym wzięły udział dzieci i rodzice

W Konkursie plastycznym wzięły udział dzieci i rodzice
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Pomimo tego, że w ubiegłym roku w naszej gminie nie by
ło znaczących strat powodziowych, to jednak Gmina Żarów
otrzymała promesę na 150.000 zł, które przeznaczone będą na
usuwanie skutków powodzi z 2006 r.

– Z tych pieniędzy wyremontowana będzie ulica Kwiatowa
w Bukowie, która była zniszczona w trakcie powodzi w roku
2006 – powiedział po odebraniu promesy Grzegorz Osiecki. –
Otrzymaliśmy 80% wartości zadania, dlatego w ramach na
szych 20% będziemy chcieli wykonać większość prac sposo
bem gospodarczym tak, aby wykonać remont tej drogi w jak
najszerszym zakresie i przy jak najmniejszym zaangażowaniu
pieniędzy z budżetu gminy.

W ramach prac położeniem nawierzchni z kostki brukowej
oraz posadowieniem krawężników będą się zajmować pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

/x/

dokończenie ze strony 1.

Promesa na 150 tysięcy

Zimowe Ferie w GCKiS
Od 1 lutego w Gminnym Centrum Kultury i Sportu

w Żarowie rozpoczęły się zajęcia dla dzieci i młodzieży
w ramach Zimowych Ferii 2010, pn. „Nie zagrożeniom
i uzależnieniom! Bawmy się bezpiecznie!”, a finałem spo
tkań będzie przedstawienie pt. „Szpak Mądrak i inne
zwierzęta”, które będzie wystawione 12 lutego w GCKiS.

T egoroczne ferie, zaprogramowane zostały tak, by ucznio
wie naszej gminy spędzili mile i bezpiecznie wolny czas

i każdy znalazł zajęcia odpowiadające indywidualnym potrze
bom.

Proponowane bloki zajęć wzajemnie się zazębiają, two
rząc tym samym „spektakl” umiejętności i predyspozycji tak
dzieci, jak i młodzieży. W organizację tego przedsięwzięcia
zaangażowali się wszyscy instruktorzy Centrum. W propono

wanym czasie dzieci uczą się tańca, śpiewu, gry aktorskiej,
biorą udział w zajęciach plastycznych oraz sportowych. Or
ganizowane są również turnieje zawody i zabawy sportowe.
Z każdym dniem przybywa coraz więcej zainteresowanych
naszą propozycją dzieci i młodzieży.

W czasie poszczególnych zajęć dzieci zapoznawane są
z zasadami bezpiecznych zabaw, zdrowej rywalizacji, gry fa
ir play, zdrowego stylu życia. Ponadto, instruktorzy kładą
szczególny nacisk na rozwój i zrozumienie przez dzieci ta
kich cech jak: empatia, asertywność, tolerancja, odpowie
dzialność indywidualna i grupowa.

Jeszcze zostało kilka dni „laby”dla „szkolniaków”, dlate
go zachęcamy rodziców, by skorzystali z darmowej opieki
nad ich pociechami i przyprowadzili, w godz. od 10.00 do
14.00, do GCKiS (ul. Piastowska 10A) swoje dzieci. My za
pewnimy im bezpieczeństwo i dobrą zabawę.

Elżbieta Kulas

Zajęcia sportowe z Krzysztofem Dutkiewiczem

Zajęcia taneczne z Wiesławem Skiślewiczem

Turniej warcabowy prowadzony przez Zbigniewa Furtaka

Zajęcia plastyczne prowadzone przez Elżbietę Kulas
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N a wystawę składają się tablice z fo
togramami obrazującymi wydarze

nia, które doprowadziły do upadku
systemu komunistycznego w Czechosło
wacji.

Uroczystego otwarcia wystawy doko
nał Artur Adamek – Dyrektor GCKiS,
który następnie oddał głos współautoro
wi wystawy – Julianowi Golakowi oraz
Burmistrz Lilli Gruntkowskiej.

Julian Golak, posługując się zdjęcia
mi z ekspozycji, przedstawił historię
i idee powstania Solidarności Polasko
CzeskoSłowackiej. Barwnie opowiadał
o spotkaniach na granicy, przemycaniu

przez nią kontra
bandy.

Po części ofi
cjalnej odbyło się
spotkanie przy ka
wie, herbacie
i ciastkach, w cza
sie którego była
okazja do zadawa
nia pytań i rozmów
o czasach minio
nych.

Wystawę moż
na będzie oglądać
przez cztery naj

bliższe tygodnie w godzinach otwarcia
kawiarni. Zapraszamy szczególnie go
rąco tych, którzy chcą dowiedzieć się
czegoś więcej o czasach poprzedzają
cych Aksamitną Rewolucję w Czecho
słowacji.

/x/

Zabawa Opłatkowa w Kalnie
Jak co roku mieszkańcy Kalna i Wostówki zorganizowali Zabawę Opłat

kową, która trwała do białego rana.

Z aczęło się od powitania gości i jako
pierwszy głos zabrał radny Mieczy

sław Myrta , dzię
kując wszystkim za
przybycie i wspólną
pracę w przygoto
waniach zabawy.
Serdecznie powitał
zaproszonych go
ści, a wśród nich:
ks. Proboszcza Pa
rafi Wierzbna –
Andrzeja Walów,
Starostę Powiatu
Świdnickiego Zyg
munta Worsę z żo
ną Heleną,
inspektora do spraw wsi – Dominikę
Trzeplę, Barbarę Zatoń – wieloletnią
przyjaciółkę Kalna.

Następnie Ks. Proboszcz złożył
wszystkim życzenia noworoczne i każ
dy uczestnik zabawy z opłatkiem w dło
ni podchodził do sąsiadów, przyjaciół
składając sobie wzajemnie moc najlep
szych życzeń. Wspólnie odśpiewano ko
lędy i zaczął się bal.

Do tańca przygrywał zaprzyjaźniony
z Kalnem zespół AROZ – Adam Zawa
da i Roman Obrał. Przy każdym granym
utworze cała sala była zapełniona, a w
trakcie przerw po sali niósł się wspólny
wesoły śpiew biesiadników.

Stoły zastawione pysznymi potrawa
mi, które przygotowały Panie z Koła Go
spodyń Wiejskich, a na ich zawołanie
do pomocy stał sznur chętnych miesz

kańców Kalna i Wostówki. Każdy miał
swój udział i przydział zarazem, dlatego

wszystkie przygotowania szły wesoło,
sprawnie i zgodnie.

Wieloletnią już tradycją są odwie
dziny Kolędników. Chłopcy zdobywają
serca biesiadników co roku. Żyd ze
swej księgi wyczytuje nie tylko prawdę
o narodzeniu Dzieciątka Jezus, ale też
w satyryczny sposób opisuje mieszkań
ców Kalna, dostając za to gromkie bra
wa. Wychodząc z pełnym kapeluszem
datków obiecują spotkanie za rok.

Zabawa udała się znakomicie, jak
zawsze. Dochód uzyskany z biletów bę
dzie przeznaczony na wiosenny remont
Kapliczki w Kalnie.

W imieniu Rady Sołeckiej dziękuję
Wszystkim osobom (których było tak wie
le, że nie sposób wszystkich wymienić) za
pomoc w organizacji i wspólnej zabawie.

Ewa Wołek

Partnerstwo

lokalne
27 stycznia 2010 roku o godz.

14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego
w Żarowie odbyło się drugie spotka
nie dla lokalnych organizacji poza
rządowych, instytucji oraz lokalnych
liderów działających na terenie gmi
ny Żarów dotyczące Budowania
Partnerstwa Lokalnego.

Podczas spotkania została przypo
mniana idea partnerstwa lokalnego,
która polega na tym, że partnerzy
wspólnie w sposób systematyczny
i trwały, z wykorzystaniem innowacyj
nych metod oraz środków planują, pro
jektują, wdrażają określone działania
i inicjatywy, których celem jest rozwój
lokalnego środowiska społeczno – go
spodarczego i budowanie świadomości
lokalnej wśród danej społeczności.

Omówione również zostały zasady
partnerstwa, jakimi są: dobrowolność
udziału, równość partnerów, wspólne
określone cele, lokalność oraz wspólne
dzielenie ryzyka i korzyści.

Podczas spotkania przedstawiciele
różnych organizacji i instytucji zadawa
li wiele pytań, na które odpowiadała
Anna Borek z Regionalnego Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Następne spotkanie odbędzie się
w lutym 2010 roku, podczas którego
uczestnicy zrealizują pierwszą wspólną
pracę nad mapą zasobów i potrzeb
w Gminie Żarów. Jest to niezbędny
etap w procesie tworzenia współpracy
i określenie właściwych kierunków
wspólnego działania.

ASz

Wystawa na 25lecie Solidarności

PolskoCzeskoSłowackiej
We wtorek 27 stycznia br., o godzinie 18.00, w kawiarni Qultura działają

cej w pomieszczeniach Gminnego Centrum Kultury i Sportu (GCKiS) w Żaro
wie dokonano uroczystego otwarcia wystawy poświęconej
XXVleciu powstania ruchu społecznego, który – jak uwa
ża sam Vaclav Havel – przyczynił się do wybuchu Aksamit
nej Rewolucji w Czechosłowacji i upadku tam komunizmu.

Julian Golak opowiada o spotkaniach, które zainicjowały powstanie
Solidarności PolskoCzeskoSłowackiej
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U trzymujące się niskie temperatury,
spadające nocą poniżej 10ºC a na

wet 20ºC spowodowały m. in. zamarza
nie instalacji wodnych w budynkach.

Za skutkowało to koniecznością wy
konania pilnych remontów wymiany pęk
niętych rur. Ale większości tych awarii
można było uniknąć.

O wyjaśnienie przyczyn awarii popro
siłem Mariusza Stefańskiego – kierowni
ka referatu gospodarki komunalnej
w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

– Mariusz Stefański – Zdarzają się przypadki, że lokatorzy
nie zamykają drzwi do budynku na noc. W wielu budynkach
drzwi wejściowe nie są we
właściwym stanie do czego
niestety również przyczyniają
się sami lokatorzy, którzy blo
kują otwarte drzwi przez pod
kładanie kamieni. Czynią to
przeważnie ci, którzy posia
dają psy i koty. Przyczyną za
marznięć rur są również
niezabezpieczone okienka
w piwnicach lokatorskich.
Niezaizolowane są również
części instalacji w pomiesz
czeniach użytkowanych przez
lokatorów. To główne przy
czyny awarii. Z przykrością
muszę stwierdzić, że wielu
z nich można byłoby uniknąć,
bo zdarzają się niemalże każdej zimy. Dziwi mnie beztroska
lokatorów w tym zakresie.

– Czy to jedyne awarie spowodowane przez mróz?
– M. S. – Niestety nie. Zamarzały piony spustowe odprowadza

jące wodę opadową z dachów. Występują przypadki, w których
do rynien nielegalnie podłączo
no urządzenia z instalacją ka
nalizacyjną. Niestety dokonano
tego w przeszłości za cichą
zgodą pracowników ZGLu.
Gdy rynny pozamarzały, to
w lokalach w których podłączo
ne są do tych pionów urządze
nia sanitarne wypływa woda
z topniejącego na dachu śniegu.

Ale mamy i inne problemy,
które nasiliły się w okresie zi
mowym. Wielu mieszkańców
w trakcie mrozów oszczędza
ło stosując niewłaściwy opał.
W piecach spalają różne ma
teriały zawierające m.in. two
rzywa sztuczne itp. To
powoduje uszkodzenia pie
ców kaflowych i szybką degradację przewodów kominowych.

Stosowanie niewłaściwego opału powoduje nadmierne osa
dzanie się na ściankach przewodów kominowych sadzy i pro
duktów spalania co w konsekwencji skutkuje szybkim
zmniejszaniem się przekroju przewodu kominowego. To po
woduje zaburzenia ciągu w kominie lub jego całkowity za
nik. Nie wystarczy wówczas czyszczenie przewodów
kominowych z wskazaną w przepisach częstotliwością. Pro
blem staje się większy w przypadku gdy stosowanie niewłaści
wego opału powoduje osadzanie się w przewodach
kominowych tzw. sadzy szklistej, której nie można usunąć
przez zwykłe czyszczenie komina. W przypadku zapalenia się

takiej sadzy może dość do rozsadzenia
komina i pożaru w budynku.

– Czy to oznacza, że najemcy stosu
jąc niewłaściwie paliwo mogą dopro
wadzić do katastrofy?

– M. S. – Niestety tak. Znaczny pro
blem, nie tylko zimą, ale w całym okresie
grzewczym stanowi sposób użytkowania
pieców kaflowych, których w lokalach ko
munalnych na terenie gminy jest dużo.

Najemcy lokali nie wykonują swoich
obowiązków wynikających z umowy najmu, według której
zobowiązani są, między innymi, do ponoszenia nakładów
związanych z naprawą i konserwacją pieców kaflowych,

łącznie z wymianą zużytych
elementów. W tym zakresie
mamy również wieloletnie
zaniedbania poprzedniego
administratora, który nie
egzekwował tych obowiązków
od najemców.

– Co to oznacza w prak
tyce dla najemcy?

– M. S. – Do tych obowiąz
ków należy w szczególności
ponoszenie nakładów na wy
konywanie zabiegów konser
wacyjnych polegających na
czyszczeniu wewnętrznych ka
nałów pieca i rury zapieco
wej, uzupełniania ubytków
w palenisku oraz wymiana

rusztu, drzwiczek paleniskowych i rury zapiecewej. Bardzo
często zdarza się, że lokatorzy zgłaszają brak ciągu w piecu
i zadymienie lokalu. Po dokonaniu oględzin okazuje się, że
przyczyną wadliwego działania urządzenia są zaniedbania
lokatorów w wykonywaniu swoich obowiązków i nie zawsze

konieczna jest wizyta pracow
nika rzemiosła kominiarskie
go o co niejednokrotnie
wnioskują lokatorzy.

Najemca powinien zapew
nić wykonywanie konserwacji
i napraw na bieżąco w zależ
ności od potrzeb, bez wezwa
nia wynajmującego.

Należy przy tym zwrócić
uwagę, że najemca zaniedbu
jący swoje obowiązki naraża
się przy tym na dodatkowe
wydatki związane między in
nymi ze wzrostem kosztów
ogrzewania.

– Jakie konsekwencje ro
dzi zaniedbywanie tych obo
wiązków?

– M. S. – Wynajmujący (w naszym przypadku Gmina) mo
że wezwać najemcę do naprawienia szkód powstałych z jego
winy. Nieczyszczony piec z ubytkami w palenisku posiada
mniejszą sprawność cieplną nawet o kilkadziesiąt procent.
Nielotne produkty spalania, które odkładają się w wewnętrz
nych kanałach pieca stanowią swoistą izolację termiczną
skutecznie ograniczającą akumulowanie ciepła przez wypeł
nienie szamotowe i kafle pieca. Ubytki w palenisku sprawia
ją, że skraca się droga przepływu spalin, które trafiają
bezpośrednio do komina.

– Dziękuję za rozmowę.

Zima dała się

we znaki
Tegoroczna zima dała się we

znaki nie tylko utrudnieniami w ru
chu drogowym, ale również „zafun
dowała” administratorom
budynków sporą porcję awarii
i pęknięć rur.

Ten przewód kominowy był zatkany niemalże w całości

Palenisko powinno być naprawiane przez najemcę lokalu. Szczeliny
pomiędzy cegłami muszą być uzupełniane na bieżąco.
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Zadaniem pracownika będzie groma
dzenie eksponatów historycznych z róż
nych dziedzin kultury, sztuki, techniki
i przemysłu, związanych z obszarem
Gminy Żarów w celu ich przechowywa
nia, konserwacji, naukowego opracowa
nia, a przede wszystkim
upowszechniania poprzez stałą ekspozy
cję dla ogółu mieszkańców.

W zamierzeniach, jeśli dojdzie do po
wstania placówki muzealnej, będą rów
nież, m.in. badania
archeologicznoposzukiwawcze obszaru
Gminy, upamiętnienie miejsc ważnych wy
darzeń historycznych (pola bitew i poty
czek oraz miejsca mogił poległych w nich
żołnierzy), oznaczenie miejsc istniejących
zabytków nieruchomych i opieka nad nimi
(m.in. założenia pałacowe i dworskie, bu
dowle sakralne, zabytkowe budowle uży
teczności gospodarczoprzemysłowej),
a także oznaczenie miejsc, w których zabyt
ki te, bądź inne znajdowały się, lecz nie do
trwały do naszych czasów.

Jednym z najbliższych planów dzia
łania pracownika będzie utworzenie lapi
darium dla zabytkowych nagrobków
znajdujących się na obszarze Gminy
oraz ekspozycja reliktów unikalnego
w skali europejskiej żelaznego mostu
z Łażan.

Powołanie placówki uzależnione jest
od pozyskania finansowania, dlatego
czynione są starania o pozyskanie dota
cji finansowych z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, zarówno na
potrzeby remontu pomieszczeń w daw
nym ŻOKu, gdzie docelowo mogłaby
znajdować się siedziba żarowskiej pla
cówki muzealnej, jak i na zakup sprzętu
specjalistycznego, którym są m.in. ga
bloty ekspozycyjne niezbędne do pre
zentowania wszelkich eksponatów.
Równolegle prowadzone są także roz
mowy z osobami i instytucjami, których
możliwości i wiedza w zakresie muzeal
nictwa może być bardzo pomocna

w utworzeniu placówki.
Tworzony jest również zbiór ekspo

natów ruchomych, w skład którego
wchodzą na dzień dzisiejszy znaleziska
i zabytki (m.in. numizmaty, wyroby
porcelanowe, szklane i kryształowe,
książki, archiwalia, wyroby metalowe
i wyroby z materiałów organicznych,
militaria), których chronologia zamyka
się ogólnie w granicach od średniowie
cza (XII/XIII wiek) po rok 1949.

Dlatego zwracamy się do mieszkań
ców Gminy Żarów o bezinteresowne
przekazywanie wszelkiego typu znale
zisk, staroci oraz innych rzeczy, które
powiększą naszą ekspozycję.

Mamy głęboką nadzieję, iż nasze
starania i prośba zostaną przez Państwa
wysłuchane i przyjęte z zainteresowa
niem. O dalszym rozwoju projektu –
Muzeum Ziemi Żarowskiej informować
będziemy już niebawem.

Wszelkie starocie, znaleziska, eks
ponaty można przekazywać w Urzędzie
Miejskim w Żarowie w pok nr 1. Kon
takt telefoniczny: Bogdan Mucha 667
771894.

/x/

Będzie Muzeum Ziemi Żarowskiej?
Od początku lutego 2010 r. Gmina Żarów zatrudniła w ramach prac in

terwencyjnych pracownika – archeologa Bogdana Muchę, którego zadaniem
jest przygotowanie podwalin do ewentualnego utworzenia placówki muzeal
nej, która mogłaby funkcjonować przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu.

ZWiK –

koszty i ceny
Każdego roku o tej porze podej

mujemy dyskusję o cenach za wodę
i ścieki. Zapewne pożytecznym będzie
przybliżenie mieszkańcom, ale także
tym, co o pewnych rzeczach stano
wią, tj. radnym i niektórym urzędni
kom tej Gminy, kilku faktów
związanych z tym problemem.

Mnie powierzono funkcję Przewod
niczącego Rady Nadzorczej w Zakła
dzie Wodociągów i Kanalizacji
w Żarowie 19 marca 2008 r. Czuję się
zatem współodpowiedzialnym za po
dejmowane w tym zakładzie decyzje,
szczególnie te, które mają wpływ na
warunki życia mieszkańców.

Otóż żarowski ZWiK niemal od sa
mego powstania (około 10 lat temu) ko
rzystał z dofinansowania z budżetu
Gminy, w wysokości 200 tys. zł rocz
nie. W ostatnich latach były to kwoty
wyraźnie malejące:
Rok 2007 – 200 tyś zł.
Rok 2008 – 177 tyś zł
Rok 2009 – 0 zł (planowano 30 tyś zł, wy

korzystano zero)
Rok 2010 – 0 zł (planowane bez dotacji)

Należy jednak pamiętać, że zmniej
szenie dopłaty z 200 tyś zł do zera mo
że skutkować koniecznością podwyżki
cen za wodę i ścieki o 1618%. My tego
nie podejmujemy.

A ceny za wodę i ścieki w naszej
Gminie w tych samych latach kształto

wały się następująco:
2007 – 5,21 zł/m3 wody i ścieków
2008 – 5,85 zł/m (przyrost o 12,28%)
2009 – 6,74 zł/m3 (15,21%)
2010 – 7,16 zł/m3 (6,23%)

Rezygnacja z dotacji i propozycja
tak niskiej podwyżki cen jest wynikiem
pozytywnych zmian organizacyjnych
i szeroko pojętej dyscypliny w Spółce.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
wychodzi z propozycją bardzo ograniczo
ną i ryzykowną, gdyż przyjmując brak
200 tys dopłaty proponuje podwyżkę cen
wody i ścieków jedynie o 42 grosze, co
stanowi przyrost w wysokości 6,23 %.

Warto wiedzieć, że przy zużyciu 5
10 m3 wody i ścieków podwyżka wyra
ża się kwotą 2,05 zł – 4,10 zł miesięcz
nie. Kwota zysku wynikająca z tej
propozycji wynosi zero.

Tak niska podwyżka jest możliwa
do wykonania przy zachowaniu wyso
kiego reżimu finansowego w Spółce.

W następnym wystąpieniu więcej
czasu poświęcę dość jałowej debacie
o personaliach tej Spółki. Przedstawię
także wyniki kontroli w tym zakresie,
gdyż 9.lutego Rada Nadzorcza wysłu
cha raportu z kontroli w zakresie go
spodarki finansowej ZWiK.

Zbigniew Owczarski

Śnieg został

uprzątnięty
Na szczęście dzięki współpracy z Za

kładem Wodociągów i Kanalizacji udało
sie sprawnie oczyścić miasto ze śniegu.

Olbrzymią pomoc w tych pracach oka
zał pan Jerzy Staruszkiewicz, który użyczył
nieodpłatnie swój sprzęt do uprzątnięcia
śniegu z centrum miasta, za co składamy
mu serdeczne podziękowania.

Bogdan Mucha
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Zebranie otworzył Prezes Jednostki
OSP w Kalnie, który powitał przybyłych
strażaków oraz zaproszonych gości: Za
stępcę Burmistrza Grzegorza Osieckie
go, Referenta ds. wojskowości, obrony
cywilnej, bezpieczeństwa i porządku pu
blicznego Michała Domańskiego, Ko
mendanta MiejskoGminnego OSP
w Żarowie oraz Prezesa Zarządu Oddzia
łu MiejskoGminnego. Przewodniczą
cym zebrania został Michał Domański.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożar

nej w Kalnie przedstawiła sprawozdanie
z działalności oraz sprawozdanie finan
sowe za rok 2009, a później zaprezento
wano sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej. Komisja wnioskowała
o udzielenie absolutorium Zarządowi
OSP Kalno.

Przed udzieleniem absolutorium, Prze
wodniczący zebrania oddał głos Zastępcy
Burmistrza Żarowa Grzegorzowi Osiec
kiemu, który mówił o planie poprawy wy
glądu świetlicy. Mówił również o zakupie

mundurów lub sprzętu dla Jednostki.
Referent ds. wojskowości, obrony

cywilnej, bezpieczeństwa i porządku
publicznego przedstawił budżet dla Jed
nostek OSP Gminy Żarów, który jest
budżetem wspólnym. Każdy zakup ma
teriałów i sprzętu dla danej jednostki
będzie rozpatrywany na podstawie
wniosku złożonego przez konkretną
jednostkę OSP.

Na zakończenie zebrania przystą
piono do głosowania nad udzieleniem
absolutorium Zarządowi OSP w Kalnie
za 2009 rok. W wyniku głosowania ab
solutorium udzielono jednogłośnie.

Prezes zebrania podziękował
wszystkim za przybycie. Na tym zebra
nie zakończono.

md

Walne zebranie sprawozdawcze

w Kalnie
5. lutego 2010 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Jednostki

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnie.

Cannabis pokonał outsidera II Ligi 
Mortal Kombat 11:3. Klasycznego hattric
ka zaliczył Michał Czernicki (Cannabis).

Meczem, który przyniósł więcej
emocji od poprzednich było spotkanie
Mam Talent z PKS Złoty Kłos. Ostroż
na, poukładana lecz szybka gra obydwu
drużyn nie przyniosła wielkiego wyni
ku. Sposób na pokonanie bramkarza
PKS Złoty Kłos Piotrowice znalazł Mi
rosław Lenio, który w 8 minucie spotka
nia wcisnął futbolówkę przy słupku
rywali. Mimo groźnych kontrataków za
wodników z Piotrowic, Mam Talent do
wiózł wynik do końca meczu.

Najciekawszym spotkaniem okazała
się konfrontacja dotychczasowego lide
ra II Ligi Mediator Cup – FC Method
Men z vice liderem drużyną PCO Ol
boys. Spotkanie obfitowało w koronko
we akcje, dynamiczne kontry,
zmieniający wynik dający 3 pkt. do
ostatniej minuty. Do 13 minuty spotka
nia zawodnicy Method Men prowadzili
2:0. Jednak w dwie minuty po trafie
niach Chłopka oraz Rachajskiego, PCO
łapie kontakt z rywalem. Po przerwie na
jedno trafienie PCO, FC Method Men
odpowiada trzema. W tym momencie
przy stanie 5:2 na trzy minuty przed koń
cem spotkania wydawało się, że młodzi
zawodnicy zainkasują 3 punkty. Bram
kę dającą cień nadziei na remis dla „sza
mociarzy” zdobywa Rachajski w 28
minucie. Doświadczenie boiskowe poka
zał Adam Sołtysiak – PCO Olboys, któ
ry w 30 minucie zdobywa dwie bramki
przynoszące zwycięstwo oraz fotel lide
ra II Ligi. W całym spotkaniu po raz ko
lejny nie zawiódł bramkarz PCO Paweł
Jóda, który skutecznymi interwencjami
przyczynił się do zwycięstwa swojego
zespołu.

W I lidze zdeterminowany oraz kom
pletny skład Wodospadu Zastruże uległ
Wierzbiance 7:3. Ta porażka przybliża
zawodników z Zastruża do opuszczenia
I Ligi. W meczu kolejki AKS Żarów –
Wektor Świdnica do przerwy 1:2. Na po
czątku spotkania inicjatywę przejął Wek
tor czego efektem w 1 min. była bramka
Tomasza Oleksego. AKS odpowiada cel
nym trafieniem Pawła Bożka. Do prze
rwy na listę strzelców wpisuje się
przeżywający drugą młodość Piotr Bie
niowski – Wektor Świdnica, który strza
łem z dystansu w okno nie daje szans
obrony bramkarzowi AKS. W drugiej
części meczu AKS Żarów jest w stanie
strzelić tylko jedną bramkę. Wektor po
trafieniach Przemysława
Śliwy oraz dwukrotnie
Tomasza Oleksego
wygrywa w meczu 8
kolejki Mediator Cup
5:2.

W przedostatnim
spotkaniu pomiędzy
Drink Team a AH1N1
remis 3:3. Po raz kolej
ny drużyna AH1N1 nie
potrafi wykorzystać kil
kubramkowej przewa
gi, którą wypracuje
sobie w pierwszej czę
ści spotkania. Do prze
rwy wynik 3:1 po
dwóch trafieniach Ra
dosława Wojnowskiego
oraz na co dzień wystę
pującego na pozycji
bramkarza Pawła Poja
ska. Jedyną bramkę dla
Drink Team zdobywa
Paweł Maziarz. Drink
Team posiadający tylko

jednego zawodnika rezerwowego doga
nia swoich rywali remisując spotkanie
3:3.

Wszystkie dotychczasowe wyniki
ułożyły się po myśli Zaskoczonych Ża
rów, którzy aby odskoczyć pozostałym
zespołom na kilku punktową przewagę
musieli wygrać z Łażańskim Zrywem.
Pierwsza połowa to dominacja obrońcy
mistrzowskiego tytułu – Zaskoczonych.
Do przerwy 6:0. Klasycznym hattric
kiem popisał się Michał Klimaszewski.
Po zmianie stron bardziej skoncentro
wani zawodnicy z Łażan pozwalają już
tylko strzelić dwie bramki rywalowi.
Zaskoczeni Żarów uciekli przeciwni
kom na 6 punktów w ligowej tabeli.

Podczas 8 kolejki Mediator Cup
wręczono nagrodę dla najlepszego za
wodnika 7 kolejki I Ligi. Jest nim Piotr
Bieniowski – Wektor Świdnica. Spon
sorem nagrody był Tomasz Mojsa wła
ściciel sklepu Saller w Świdnicy.

8 kolejka Mediator Cup
W pierwszym meczu rundy rewanżowej Nefryt Junajtet  FC Albatros

2:9. Wynik mógłby być dużo wyższy, gdyby zawodnicy Nefryt Junajtet wy
korzystali dogodne sytuacje oraz w decydujących akcjach zagrali zespołowo.

Tabela I Ligi Mediator Cup
lp. Zespół Punkty Bramki

1 Zaskoczeni Żarów 22 80:15

2 AKS Żarów 16 38:24

3 Wektor Świdnica 15 32:27

4 Drink Team 11 20:20

5 Zryw Łażany 9 23:40

6 AH1N1 8 28:31

7 Wierzbianka Wierzbna 8 28:40

8 Wodospad Zastruże 1 12:64

Tabela II Ligi Mediator Cup
lp. Zespół Punkty Bramki

1 PCO Oldboys 19 36:22

2 FC Metod Men 18 55:23

3 Mam Talent 16 37:19

4 Cannabis 15 43:18

5 Nefryt Junajtet 13 38:16

6 PKS Złoty Kłos 9 27:35

7 FC Albatros 3 16:52

8 Mortal Kombat 0 13:80
media




