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Druga edycja
Nagrody Gospo
darczej im. Carla
von Kulmiza

Spotkania z mieszkańcami wsi
Od poniedziałku, 1 marca 2010 r., odbywają się spotkania wiejskie,
w których uczestniczą Burmistrz Lilla Gruntkowska, jej zastępca Grzegorz
Osiecki, Sekretarz Gminy Leszek Michalak oraz Dominika Trzepla pracow
nik UM zajmujący się sprawami wsi.

Burmistrz Lilla Gruntkowska
w ubiegłym roku ustanowiła Nagrodę
Gospodarczą imienia Carla von Kul
miza, który od 1842 roku rozpoczął
działalność gospodarczą na Dolnym
Śląsku.
Carl Friedrich von Kulmiz uczestni
czył w budowie linii kolejowej: Wro
cław – Świebodzice, podczas której
odkrył w okolicach Żarowa złoża kaoli
nu, węgla brunatnego i pirytu, co przy
czyniło się do powstania „Silesi”
i „Szamotowni”, a tym samym do roz
woju gospodarczego tego terenu. Wraz
z młodszym synem wybudował w Żaro
wie gazownię i wodociągi, cały czas
działając charytatywnie na rzecz za
trudnionych w fabrykach pracowników.
Nagroda jest honorowym wyróżnie
niem przedsiębiorców prowadzących małe
i średnie firmy na terenie Gminy Żarów,
którzy swoim działaniem przyczyniają się
do Jej rozwoju gospodarczego.
Wyróżniona może być firma han
dlowa, usługowa lub produkcyjna,
która:
 utrzymuje zatrudnienie (ostatnie dwa lata)
lub zwiększa je;
 utrzymuje obroty (ostatnie dwa lata) lub
zwiększa je;
 dba o estetykę placówki i terenu wokół
placówki;
 dba o wysoki poziom pracy;
 prowadzi działalność charytatywną;

Firmę, do odznaczenia może zgłosić:

Spotkanie w śeietlicy wiejskiej w Bukowie

Głównym celem spotkań jest zapre
zentowanie mieszkańcom podsumowa
nia minionego roku oraz przedstawienie
głównych zamierzeń na rok bieżący. Do
tej pory odbyły się spotkania w Buko
wie, Imbramowicach, Pożarzysku, Sie
dlimowicach, Gołaszycach, Kalnie,
Krukowie, Zastrużu i Pyszczynie.
W podsumowaniu roku 2009 Bur
mistrz Gruntkowska podkreśla te działa
nia, które były podejmowane
w ubiegłym roku, a które przyczyniły
się do poprawy sytuacji finansowej gmi

ny oraz do poprawy życia mieszkań
ców.
Podkreślała działania nakierowane
na zwiększanie dochodów gminy,
w tym pozyskiwanie środków ze
wnętrznych. To dzięki temu możliwe
było wybudowanie „Orlika” remont bo
iska w Mrowinach, remont budynku
„zerówek” i wiele innych.
Burmistrz Gruntkowska wskazywa
ła na działania związane z oszczędnym
dokończenie na stronie 7.

 organizacja działająca na terenie Gminy
Żarów;
 grupa co najmniej 15 mieszkańców Gminy
Żarów;
 przedsiębiorca może zgłosić swoją kandy
daturę samodzielnie.

Kandydatury do Nagrody będzie
można zgłaszać do końca kwietnia br.
Nagrody zostaną wręczone w trakcie
obchodów tegorocznych Dni Żarowa.
W ubiegłym roku pierwszym laure
atem został Kazimierz Kozłowski,
a wyróżnienie otrzymali Zofia Starusz
kiewicz oraz Waldemar i Elżbieta
Chrobotowie.
/x/
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Szkiełkiem i okiem

cjonowanie, a dla mieszkańców przy
niosłyby minimalne – od 1 do 3 złotych
miesięcznie – podwyżki cen. Relacja
Dwa tygodnie minęły bardzo szybko, szczególnie, że zima na chwilę ustą
z sesji wewnątrz numeru. I co
piła dając poczucie zbliżającej się wiosny. Niestety śnieg, który zniknął odsło
najważniejsze po podwyżce i tak
nił – podobnie jak w całej Polsce – sterty śmieci i psich odchodów.
mielibyśmy najniższe ceny wody
Ruszyło sprzątanie
Spotkania z mieszkańcami w okolicy.
A osoby korzystające z internetu
Dlatego też z ulgą i nadzieją, na
Początkiem marca rozpoczęły się
szybkie załatwienie problemu, przyjęli
spotkania władz gminy z mieszkańcami odsyłam do Kroniki Filmowej, gdzie
można obejrzeć wypowiedź Prezesa
śmy możliwość zatrudnienia pracowni
wsi. W ich trakcie prezentowane jest
ków w ramach prac
podsumowanie minionego roku oraz pla ZWiK oraz Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, którzy mówią o działalno
społecznoużytecznych. Zanim zima po ny na rok bieżący. Spotkania dają rów
ści wodociągów.
nownie okryła ziemię śniegiem, to uda
nież możliwość poznania potrzeb
ło się posprzątać chociaż centrum
i oczekiwań mieszkańców.
Sport, sport, sport
miasta. Ale pomimo niesprzyjającej au
Ceny
wody
–
Już rok minął od powołania do ży
ry prace porządkowe będą kontynuowa
cia Gminnego Centrum Kultury i Spor
ne. Niestety jak do tej pory nie udało się kością niezgody
tu. Zaowocowało to – pomimo obaw
„nauczenie” właścicieli czworonogów
Jednym z ważniejszych wydarzeń
opozycji – rozszerzeniem oferty kultu
tego, aby sprzątali po swoich pupilach.
minionych dwóch tygodni była sesja, na ralnej i sportowej dla wszystkich miesz
której miały być zatwierdzone nowe ce kańców naszej gminy. W następnym
Pozyskiwanie pieniędzy
ny wody i ścieków. Podwyżki podykto
numerze przedstawimy podsumowanie
Ten numer zdominowały ogłoszenia
wane były – jak tłumaczył na sesji
rocznej pracy Centrum, a w tym nume
o przetargach – to efekt pracy referatu
Prezes ZWiK – podwyżkami cen energii rze krótką informację o możliwościach
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzen
i opłat środowiskowych, na które ZWiK korzystania z „Orlika”.
nej, który przygotowuje do sprzedaży
nie ma żadnego wpływu. Niestety radni
Zapraszam do czytania
gminne mienie. Wpływy ze sprzedaży
opozycyjni po raz kolejny, bez żadnego
Leszek Buchowski
mieszkań, lokali i gruntów stanowi
rozsądnego i merytorycznego uzasadnie
znaczną część gminnych dochodów.
nia, nie zgodzili się na podwyżki, które
W ubiegłym ze sprzedaży do budżetu
zapewniłyby zakładowi normalne funk
wpłynęło ponad milion złotych.
W w Żarowskim Ośrodku Pomo
cy Społecznej trwa długo wyczekiwa
ny remont pomieszczeń.
Ukończono wymianę instalacji elek
Zespół wokalnoinstrumentalny „AMICUS” działający pod patronatem
trycznej, wymieniono część okien, od
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie stanie ponownie na scenie
malowano ściany oraz wymieniono
w Warszawie.
wykładziny PCV na podłogach.
Poprzez wspólne muzykowanie
Amicus – co oznacza przyjaciel – 15
Dzięki zaangażowaniu się w organi
chcą dzielić się swoim rozumieniem
marca o godz. 14.00 w ramach przesłu
zację remontu Grzegorza Osieckiego –
świata i ludzi. Spotkania i wyjazdy kon zastępcę burmistrza oraz Leszka Mi
chań XIV Ogólnopolskiego Przeglądu
kursowe, kontakt z przyrodą wspólne
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
chalaka – Sekretarza Gminy prace wy
spacery świetnie temu służą oraz sprzy
w Klubie Kultury „Zastów” odśpiewa
konywane są sposobem gospodarczym.
jają rozwojowi duchowemu. Cieszy
piosenkę z repertuaru zespołu Dżem pt.
Bez stażystów i pracowników zatrud
fakt, że oprócz opieki merytorycznej,
„Wehikuł czasu” muz. A.Otręba, sł.
nionych w ramach prac interwencyj
którą sprawuje instruktor GCKiS Ry
R.Riedel.
nych koszty zadania byłyby dużo
Przypomnijmy, że Amicusy chociaż szard Fidler ze szczególnym zaangażo
wyższe.
tak młodzi, to mają już w swoim dorob waniem do realizacji marzeń swoich
Dzięki remontowi w pomieszcze
pociech podchodzą ich rodzice. Wspie
ku artystycznym Wyróżnienie (2007r.)
niach poprawiły się warunki do pracy
rając ich młode dobrze zapowiadające
na Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej
z klientem. Dzięki ciepłej kolorystyce
„Kairos” Warszawa, a w (2008r.) znaleź się talenty, nie tylko duchowo ale rów
ścian panuje ciepły, przyjazny nastój.
nież w dużej mierze finansowo. Warto
li uznanie zdobywając Nagrodę
Pracownicy OPSu serdecznie dzię
wspomnieć, że mama Jakuba będzie do kują wszystkim za wysiłek w trakcie re
GRAND PRIX w Dworku Chopina
pingowała „Amicusa” aż w samej War
w Dusznikach na Festiwalu Piosenki
montu pomieszczeń Ośrodka Pomocy
szawie. Dziękujemy wszystkim, którzy
Młodzieżowej.
Społecznej: Agnieszce Lobie, Bogusła
W Warszawie zespół będą reprezen przyczynili się do wyjazdu tych mło
wie Jania, Stanisławowi Brandeburze,
dych artystów, by mogli reprezentować
towali Martyna Baranowska, Anna
Zdzisławowi Dubickiemu, Adamowi
Gminę Żarów w Stolicy.
Głuszczak, Marcelina Kozów, Jakub
Kaczmarczykowi.
GCKiS
Błaszczyk i Łukasz Pacholewski.
Anita DenesZiemkiewicz

Remont w OPSie

Amicus w Warszawie
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
I przetarg publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
o pow. 39,58 m2 plus piwnica o pow. 6,94 m2
Numer działki............................ 341/23
Pow. w m2....................................39,58
Numer KW............. SW1S/00036666/3
Położenie...............................................
Żarów ul. Armii Krajowej 40/9
Przeznaczenie w planie.........................
Zabudowa usługowa

Forma oddania nieruch.
sprzedaż na własność wraz z udzia
łem w prawie użytkowania wieczy
stego gruntu 3,71%
Cena wywoław...........................75.000
Wysokość wadium.................. 7.500 zł
Godz. rozp. przetargu.....................9.00

1. Przetarg odbędzie się 6 kwietnia 2010r.
0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie,
31 marca 2010 r. do godz. 15.00 wadium
ul. Zamkowa 2, pokój Nr 19, II piętro.
w gotówce w wysokości 10 % ceny wy
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu
woławczej.
jest wpłacenie w kasie Urzędu lub na kon
3. Wadium wpłacone przez osobę, która wy
to Urzędu Miejskiego w Żarowie: Bank Za
gra przetarg zalicza się na poczet ceny na
chodni WBK I o/Żarów 65 1090 2369
bycia, pozostałym uczestnikom zwraca się
w terminie 3 dni od dnia zamknięcia prze
targu. Przetarg jest ważny bez względu na
Gminne Centrum Kul
liczbę uczestników, jeżeli chociaż jedna
osoba zaoferuje cenę o co najmniej jedno
tury i Sportu
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
4. Cena nieruchomości podlega zapłacie
ZAPRASZA
najpóźniej w dniu zawarcia umowy nota

na wystawę malarstwa

Nie święci
Garnki lepią
która jest uwieńczeniem półrocz
nej pracy słuchaczek Uniwersytetu
Trzeciego Wieku działającego przy
GCKiS w Żarowie
Prace zdolnych Seniorek, które po
wstały na zajęciach prowadzonych
przez lokalną artystkę Wandę Hüpner,
można będzie podziwiać od 10 marca
do 10 kwietnia 2010 r. w godzinach
od 8.00 do 16.00 w poniedziałki,
wtorki i piątki, natomiast w środę i
czwartek w godz. od 8.00 do 18.00.
Sprzedam działkę budowlaną –
3161m2 w Przyłęgowie (3 km od Ża
rowa, 6 km od Strzegomia) z rozpo
czętą budową – stan zero, fundamenty
i częściowo przyłącza: wody, prąd na
granicy działki. Dziennik budowy
wraz z dwoma możliwymi do dalszej
rozbudowy projektami:
1) dom parterowy z garażem o po
wierzchni użytkowej 125 m2
2) dom parterowy z garażem i
poddaszem użytkowym o powierzchni
225 m2.
Działka usytuowana w ślicznej
okolicy krajobrazu leśnego i pól, II
ga strefa ciszy, otoczona przy granicy
działki drzewostanem, w sąsiedztwie
terenów jeździeckich i stadnin koni
(Morawa). Możliwość podziału na
dwie mniejsze działki.
Cena: 474 tys. zł (150zł/m2) do
negocjacji. Tel. 605999726

rialnej. W przypadku uchylania się przez
osobę, która wygra przetarg od zawarcia
umowy sprzedaży, traci ona wpłacone wa
dium na rzecz sprzedającego.
5. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany
jest do poniesienia kosztów szacunkowych
związanych z przygotowaniem nieruchomo
ści do sprzedaży w wysokości 549 zł.
6. Dodatkowych informacji udziela Referat
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzen
nej, tel. 748580591 wew. 301 lub 339
do dnia przetargu.
7. Ogłoszenie o przetargu oraz szkic lokalu
umieszczone są na stronie internetowej
gminy: www.um.zarow.pl
8. Uczestnik zobowiązany jest do przedło
żenia komisji przetargowej dowodu wpła
ty wadium oraz dokumentu tożsamości
przed otwarciem przetargu.
9. Wpłata wadium przez uczestnika przetar
gu jest równoznaczna z potwierdzeniem
przez niego faktu zapoznania się z warun
kami przetargu i ich akceptacją.
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
I przetarg publiczny, ustny ograniczony do właścicieli lokali w budynku nr 35
przy ul. Rybackiej w Żarowie oraz mieszkańców tego budynku na sprzedaż
lokalu mieszkalnego o pow. 23,16 m2 plus piwnica o pow. 1,44 m2
Numer działki.............................. 187/3
Pow. w m2.......................................137
Numer KW............. SW1S/00032695/7
Położenie........ Żarów ul. Rybacka 35/3
Przeznaczenie w planie.........................
Zabudowa mieszkaniowa
Forma oddania nieruch.........................
Przetarg został ograniczony z uwa
gi na wniosek lokatorów budynku.
1. Przetarg odbędzie się 7 kwietnia 2010r.
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 Za
chodni WBK I o/Żarów 65 1090 2369
0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 1
kwietnia 2010 r. do godz. 15.00 wadium
w gotówce w wysokości określonej w po
wyższej tabeli.

sprzedaż na własność wraz z udzia
łem w prawie użytkowania wieczy
stego gruntu 9,02%
Cena wywoław...........................40.950
Wysokość wadium................... 4.100 zł
Godz. rozp. przetargu.....................9.00
3. Wadium wpłacone przez osobę, która wy
gra przetarg zalicza się na poczet ceny na
bycia, pozostałym uczestnikom zwraca się
w terminie 3 dni od dnia zamknięcia prze
targu. 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 naj
później w dniu zawarcia umowy notarial
nej. W przypadku uchylania się przez
osobę, która wygra przetarg od zawarcia
umowy sprzedaży, traci ona wpłacone wa

dium na rzecz sprzedającego.
5. Oferent wygrywający przetarg zobowią
zany jest do poniesienia kosztów szacun
kowych związanych z przygotowaniem
nieruchomości do sprzedaży w wysokości
549 zł.
6. Dodatkowych informacji udziela Referat
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzen
nej, tel. 748580591 wew. 301 lub 339
do dnia przetargu.
7. Ogłoszenie o przetargu oraz szkic lokalu
umieszczone są na stronie internetowej
gminy: www.um.zarow.pl
8. Uczestnik zobowiązany jest do przedłoże
nia komisji przetargowej dowodu wpłaty
wadium oraz dokumentu tożsamości przed
otwarciem przetargu.
9. Wpłata wadium przez uczestnika przetar
gu jest równoznaczna z potwierdzeniem
przez niego faktu zapoznania się z warun
kami przetargu i ich akceptacją.

I przetarg publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego
o pow. 20,90 m2 (biuro plus zaplecze) oraz WC o pow. 0,85 m2
Numer działki........................... 341/23
Pow. w m2.................................... 20,9
Numer KW............ SW1S/00036666/3
Położenie..............................................
Żarów ul. Armii Krajowej 40 (parter)
Przeznaczenie w planie........................
Zabudowa usługowa
1. Przetarg odbędzie się 6 kwietnia 2010r.
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 Za
chodni WBK I o/Żarów 65 1090 2369
0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia
31 marca 2010 r. do godz. 15.00 wadium
w gotówce w wysokości 10 % ceny wywo
ławczej.
3. Wadium wpłacone przez osobę, która wy

Forma oddania nieruch.
sprzedaż na własność wraz z udzia
łem w prawie użytkowania wieczy
stego gruntu 1,74%
Cena wywoław..........................22.000
Wysokość wadium.................. 2.200 zł
Godz. rozp. przetargu................... 9.10
gra przetarg zalicza się na poczet ceny na
bycia, pozostałym uczestnikom zwraca się
w terminie 3 dni od dnia zamknięcia prze
targu. 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 naj
później w dniu zawarcia umowy notarial
nej. W przypadku uchylania się przez
osobę, która wygra przetarg od zawarcia
umowy sprzedaży, traci ona wpłacone wa

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17
pkt. 1 ustawy z dnia 27 mar
ca 2003r. o planowaniu i za
gospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r., Nr 80 poz. 717
z późn. zm.)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę
Miejską w Żarowie uchwa
ły nr LV/262/2010 z dnia
25 lutego 2010r. w spra
wie przystąpienia do spo

rządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego terenów po
łożonych w obrębie wsi Za
struże, gm. Żarów (zmiana
miejscowego planu zago
spodarowaniaprzestrzenne
go obszaru położonego
w obrębie wsi Zastruże,
w gminie Żarów, zatwier
dzonego uchwałą
nr XLII/201/2009 Rady
Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 marca 2009 r.).
Zainteresowani mogą

składać wnioski do wyżej
wymienionego planu miej
scowego. Wnioski należy
składać na piśmie w Urzę
dzie Miejskim w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, 58130 Ża
rów, w terminie do dnia 06
kwietnia 2010r.
Wniosek powinien za
wierać nazwisko, imię, na
zwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.

dium na rzecz sprzedającego.
5. Oferent wygrywający przetarg zobowią
zany jest do poniesienia kosztów szacun
kowych związanych z przygotowaniem
nieruchomości do sprzedaży w wysokości
294 zł.
6. Dodatkowych informacji udziela Referat
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzen
nej, tel. 748580591 wew. 301 lub 339
do dnia przetargu.
7. Ogłoszenie o przetargu oraz szkic lokalu
umieszczone są na stronie internetowej
gminy: www.um.zarow.pl
8. Uczestnik zobowiązany jest do przedłoże
nia komisji przetargowej dowodu wpłaty
wadium oraz dokumentu tożsamości przed
otwarciem przetargu.
9. Wpłata wadium przez uczestnika przetar
gu jest równoznaczna z potwierdzeniem
przez niego faktu zapoznania się z warun
kami przetargu i ich akceptacją.

Ala Całka
wyróżniona
Wszyscy uczniowie klas I  III Szko
ły Podstawowej w Imbramowicach
wzięli udział w konkursie plastycznym
„Moja droga do szkoły” ogłoszonym
przez Gazetę Wrocławską.
Prace na konkurs wpłynęły z 217
szkół podstawowych z całego Dolnego
Śląska, w sumie 14 tysięcy prac!
Wśród nadesłanych plastycznych
dzieł dostrzeżono i wyróżniono pracę
naszej uczennicy: Alicji Całki z klasy
pierwszej. Gratulujemy i życzymy dal
szych sukcesów!
Krystyna Waliszak
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży atrakcyjnej
działki budowlanousługowej położonej w Żarowie przy ul. Mickiewicza
Nr działki................................... 959/13
Pow. w m2....................................4.339
Nr KW.......................sw1s/00050218/2
Forma oddania nieruchomości..............

Sprzedaż na własność
Cena wywoławcza................190.900 zł
Wys. wadium......................... 19.090 zł
Godz. rozpocz................................ 9.00

1. Przetarg odbędzie się 8 kwietnia 2010r.
pienie powyżej ceny wywoławczej.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w dro
ul. Zamkowa 2, II p., pokój nr 19.
dze przetargu podlega zapłacie najpóźniej
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W ra
jest wpłacenie na konto: Bank Zachodni
zie uchylania się uczestnika, który wygrał
WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej,
0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 2 kwiet
wpłacone wadium ulega przepadkowi na
nia 2010r. do godz. 15.00 wadium w go
rzecz organizatora przetargu.
tówce w wysokości 10 % ceny
6. Zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 41 ust. 1 usta
wywoławczej.
wy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który
towarów i usług oferent nabywający nieru
wygra przetarg, zaliczone zostanie na po
chomość zobowiązany będzie do uiszcze
czet ceny nabycia, pozostałym uczestni
nia podatku VAT w wysokości 22%
kom wadium zwraca się w terminie do 3
wylicytowanej ceny.
dni od dnia zakończenia przetargu.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiąza
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę
ny będzie do poniesienia kosztów szacun
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
kowych oraz geodezyjnych związanych
zaoferuje cenę o co najmniej jedno postą
z przygotowaniem działki do sprzedaży

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnia
niu informacji o środowisku i jego ochro
nie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227) podaję do publicznej wiadomo
ści, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ża
rowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i je
go ochronie umieszczono informacje o przy
stąpieniu do opracowania projektu
miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego, sporządzanego na podstawie
uchwały Rady Miejskiej w Żarowie
nr LV/262/2010 z dnia 25 lutego 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania prze

strzennego terenów położonych w obrębie
wsi Zastruże, gm. Żarów (zmiana miejsco
wego planu zagospodarowania przestrzen
nego obszaru położonego w obrębie wsi
Zastruże w gminie Żarów, zatwierdzonego
uchwałą nr XLII/201/2009 Rady Miejskiej
w Żarowie z dnia 31 marca 2009r.),

Zainteresowani mogą zgłaszać
wnioski z zakresu ochrony środowiska
dotyczące w/w planu miejscowego
w terminie do dnia 06 kwietnia 2010 r.
na piśmie na adres: Burmistrz Miasta
Żarów, ul. Zamkowa 2, 58130 Żarów.
Wnioski powinny zawierać nazwi
sko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku/uwagi oraz oznacze
nie nieruchomości, której dotyczy.

I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży
działki rolnej położonej w Marcinowiczkach
Nr działki.......................................... 30
Pow. w m2..................................15.600
Nr KW.........................................19493
Forma oddania nieruchomości..............

Sprzedaż na własność
Cena wywoławcza..................36.600 zł
Wys. wadium........................... 3.660 zł
Godz. rozpocz................................ 9.10

1. Przetarg odbędzie się 8 kwietnia 2010 r.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie,
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
ul. Zamkowa 2, pokój nr 12.
zaoferuje cenę o co najmniej jedno postą
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu
pienie powyżej ceny wywoławczej.
jest wpłacenie na konto: Bank Zachodni
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w dro
WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000
dze przetargu podlega zapłacie najpóźniej
0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 2 kwiet
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W ra
nia 2010r. do godz. 15.00 wadium w go
zie uchylania się uczestnika, który wygrał
tówce w wysokości 20 % ceny
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej,
wywoławczej.
wpłacone wadium ulega przepadkowi na
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który
rzecz organizatora przetargu.
wygra przetarg, zaliczone zostanie na po
6. Zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 41 ust. 1 usta
czet ceny nabycia, pozostałym uczestni
wy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
kom wadium zwraca się w terminie do 3
towarów i usług zbywana nieruchomość
dni od dnia zakończenia przetargu.
zwolniona jest z podatku VAT.

w kwocie 793 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
oraz usługowej.
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.

Burmistrz
Miasta Żarów informuje
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 w oparciu o Zarządze
nie Nr 21/2010 z 4 marca 2010 r.

Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 1289 m2 w Żarowie, przy ul.
Cembrowskiego. Tel. 604 787 636

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 gminy:
www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzen
nej, tel. 748580591 wew. 301 do dnia
przetargu.
10. Działka w planie zagospodarowania
przestrzennego wsi przeznaczona jest na
cele rolne.
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 5/2010 — strona 6 — 8 marca 2010 |
tykają się pracownicy Referatu Gospo
darki Lokalowej jest wiele samowoli
remontowych w mieszkaniach komu
Od 15 lutego rozpoczęły się spotkania wspólnot mieszkaniowych. Ich or
nalnych. Osoby mieszkające w lokalach
ganizatorem jest Zakład Gospodarki Lokalowej sp. z o.o., który jest zarząd
komunalnych często dokonują przeró
cą budynków tych wspólnot.
bek i remontów w swoich mieszkania
W spotkaniach na temat budynków,
go należy zgłaszać uwagi dotyczące np.
ch, nie pytając o zgodę na ich
w których są mieszkania komunalne
szkód, zagrożeń czy utrzymania czystości. przeprowadzenie. Właścicielem wszyst
uczestniczą pracownicy Referatu Gospo
– Tablice mają spełnić jeszcze jedną
kich mieszkań komunalnych jest Gmi
darki Lokalowej Urzędu Miejskiego
ważną rolę – mówi Grzegorz Osiecki, za na, dlatego za każdym razem najemca
w Żarowie.
stępca burmistrza. Jeszcze wiele osób,
powinien uzyskać zgodę z Urzędu
W trakcie spotkań przedstawiciele
szczególnie tych, którzy mają mieszka
Miejskiego na zrealizowanie każdego
zarządcy przedstawiają szczegółowe roz nia komunalne w budynkach wspólnot,
remontu, a tym bardziej każdej przerób
liczenia kosztów zarządu za ubiegły rok
do tej pory nie wie do kogo mają zgła
ki – zwłaszcza takiej, która wpływa na
oraz plany na rok bieżący. Podejmowa
szać wszelkie uwagi, dotyczące prac re
bezpieczeństwo mieszkańców.
ne są również stosowne uchwały związa montowych i napraw części wspólnych,
– Aby przeprowadzić remont lub
ne z tworzeniem funduszu
takich jak: dach, klatka schodowa, ele
dokonać przeróbek najemca powinien
remontowego czy konkretnymi działa
wacja. Te sprawy należą do kompetencji złożyć pismo z prośbą o pozwolenie –
niami remontowymi.
administratora budynku więc tam powin mówi Grzegorz Osiecki, zastępca
Przedstawiane są również właścicie
no się je zgłaszać. Teraz, mam nadzieję, burmistrza. Każda sprawa rozpatrywa
lom mieszkań zamierzenia (których inicja że będzie to oczywiste dla każdego.
na jest indywidualnie i brane są pod
torem jest Urząd Miejski w Żarowie),
uwagę wszystkie okoliczności zanim
Remont
mieszkania
dotyczące umieszczania na budynkach no
zgoda zostanie udzielona lub najemca
wych tablic informacyjnych z nazwą uli
komunalnego tylko
dostanie odmowę na wykonanie plano
cy, numerem budynku i nazwą firmy
wanych prac.
za zgodą Gminy
zarządzającej budynkiem. Tablice mają
/x/
pomóc w identyfikacji podmiotu, do które
Osobnym problemem, z którym spo

Zebrania wspólnot

Lekcja historii: Szlak do wolności

Turniej wsi 2010

26 stycznia 2010 r. zawitała do Gminnego Centrum Kultury i Sportu wy
stawa „Szlak do wolności”, która jest poświęcona XXVleciu powstania ruchu
społecznego, który – jak uważa sam Vaclav Havel – przyczynił się do wybuchu
Aksamitnej Rewolucji w Czechosłowacji i upadku tam komunizmu.

Wracamy do pomysłu Turnieju
Wsi. Tego zadania podjęła się wieś
Buków, która 2 maja 2010 r., zorga
nizuje u siebie plenerową imprezę
majową, w trakcie której zawody
strażackie połączone zostaną ze zma
ganiami poszczególnych sołectw.
rganizacja Turnieju jest możliwa
dzięki pozyskaniu środków z puli
pieniędzy na organizację imprez plene
rowych ze Stowarzyszenia „Szlakiem
granitu”, którego nasza gmina jest
członkiem założycielem. Wszystkie
koszty organizacji Turnieju zostaną po
kryte właśnie z tych środków.

Na wystawę
składają się tablice
z fotogramami ob
razującymi wyda
rzenia, które
doprowadziły do
upadku systemu
komunistycznego
w Czechosłowacji.
22 lutego, na
zakończenie poby
tu wystawy w Ża
rowie
zorganizowano
spotkanie Juliana Julian Golak w trakcie spotkania w Gimnazjum
Golaka – współau
tora wystawy – z uczniami żarowskiego w barwny i ciekawy sposób przedstawił
zgromadzonym uczniom historię po
gimnazjum im. Jana Pawła II.
wstania Solidarności PolskoCzesko
W gimnazjalnej auli, dla klas dru
gich i trzecich odbyły się dwie lekcje hi Słowackiej.
/x/
storii, w czasie których Julian Golak

Kompleksowa i profesjonalna administracja wspólnot
mieszkaniowych w konkurencyjnych cenach

ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI
Zarządca Nieruchomości
tel. 605 317 546,
email: zarzadcawojciechowski@wp.pl

O

Serdecznie zapraszamy
wszystkie sołectwa do
wzięcia udziału w turnie
ju. Organizatorzy przewi
dują atrakcyjne nagrody.
Będzie to świetna okazja do pro
mocji naszych wsi, jak i do świetnej
zabawy.

Szczegółowych informacji
udziela Referat Funduszy
Zewnętrznych i Promocji
Urzędu Miejskiego w Ża
rowie pok. nr 3 tel. 7485
80 591 wew. 342 lub 341.
/dt/
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Pracownicy spo
łecznoużyteczni

dokończenie ze strony 1.

Spotkania z mieszkańcami wsi

Spotkanie w świetlicy wiejskiej w Wierzbnej

gospodarowaniem posiadanymi środka
mi, jak chociażby poprzez zatrudnienie
pracowników w ramach robót publicz
nych i prac interwencyjnych. Dzięki ta
kim działaniom wykonano wiele prac
remontowych i inwestycyjnych, które
nie byłyby możliwe bez zaangażowania
znacznych środków. Spora część prac
wykonana była nie tylko w Żarowie, ale
również na terenie wsi naszej gminy.
Omawiając zamierzenia na rok bieżą
cy Burmistrz Gruntkowska podkreślała,
że zwiększony będzie nacisk na pozyski
wanie środków zewnętrznych i realiza
cję tych inwestycji, na które uzyskane
zostaną środki zewnętrzne.
Leszek Michalak, któremu podległe
są Rreferaty Inwestycji, Dróg oraz Go
spodarki Przestrzennej omawiał działa
nia w tym zakresie, jakie były
podejmowane w ubiegłym roku, a w od
niesieniu do roku bieżącego informował
o zamierzeniach i możliwościach w za

kresie remontu dróg gminnych oraz
działań w zakresie tworzenia planów
zagospodarowania przestrzennego.
Grzegorz Osiecki – Zastępca Bur
mistrza przedstawiał działania związane
z gospodarką komunalną oraz pozyski
waniem przez gminę środków pozabu
dżetowych na działania związane
z rozwojem wsi naszej gminy. W miej
scowościach, w których są budynki ko
munalne omawiał zagadnienia związane
z ich administrowaniem.
Każde spotkanie kończyło się serią
pytań, zadawanych przez mieszkańców,
o sprawy ważkie dla każdej ze społecz
ności.
Do tej pory odbyły się spotkania w
Bukowie, Imbramowicach, Siedlimowi
cach, Pożarzysku, Mrowinach, Wierzb
nej, Gołaszycach, Kalnie. Następne
spotkania odbędą się w kolejnych
dniach marca.
/x/

Od środy 3 marca 2010 r. Gmina
Żarów ponownie zatrudnia pracow
ników w ramach prac społecznouży
tecznych.
Zgodnie z porozumieniem zawar
tym z Powiatowym Urzędom Pracy
piętnaście osób bezrobotnych zatrud
nionych będzie do końca listopada przy
pracach porządkowych na terenie mia
sta i gminy. Umowa przewiduje, że bę
dą pracować po dwie godziny dziennie.
Z tego tytułu osoby te otrzymują
świadczenie, które jest refundowane w
60% przez Powiatowy Urząd pracy w
Świdnicy.
Wytypowaniem osób do prac spo
łecznoużytecznych zajmuje się Ośro
dek Pomocy Społecznej w Żarowie,
który wskazuje ich spośród osób, które
korzystają z jego pomocy. Niektóre z
osób odpracowują swoje zadłużenie z
tytułu czynszu lub nie zapłaconych ra
chunków za media.
Już pierwszego dnia pracownicy za
jęli się sprzątaniem centrum miasta.
– Chcemy aby najszybciej, jak to jest
możliwe, aby zniknęły śmieci, które wy
łoniły się spod śniegu – mówi Grzegorz
Osiecki – zastępca burmistrza. Poza
tym osoby zatrudnione w ramach prac
społecznoużytecznych będą wspierać
służby miejskie przede wszystkim w za
kresie utrzymania czystości na terenie
miasta i gminy. Trzeba podkreślić, że
zatrudnienie pracowników w ramach
prac społecznoużytecznych wpisuje się
w naszą politykę oszczędnego gospo
darowania. Dzięki temu, przy bardzo
niewielkich nakładach finansowych,
będzie możliwe zrealizowanie wielu
prac, za które musielibyśmy zapłacić
spore pieniądze, gdyby wykonywała je
prywatna firma.
/x/

Partnerstwo
Lokalne
23 marca 2010 roku o godz. 14:00
w sali narad Urzędu Miejskiego w
Żarowie odbędzie się kolejne spotka
nie dotyczące budowania partner
stwa lokalnego na rzecz rozwoju
Gminy Żarów.
Na spotkanie zaproszone są organi
zacje pozarządowe działające na tere
nie gminy Żarów oraz lokalni liderzy.
Podczas spotkania omówione zostaną
misje i cele działania partnerstwa.
Spotkanie poprowadzi Anna Borek z
Regionalnego Centrum Wspierania Ini
cjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu.
Spotkanie w świetlicy wiejskiej w Pożarzysku

/kj/
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dróg powiatowych w Mrowinach.
– Od 4 marca zamykamy dla ruchu
ciężarowego tę drogę – powiedział
W środę 3 marca 2010 r. na drodze powiatowej Mrowiny – Siedlimowice
Marek Olesiński. – Dla pojazdów
odbyło się spotkanie przedstawicieli Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego
o ciężarze pow. 12 ton przygotowujemy
(SDPŚ) i Gminy Żarów. Gminę reprezentował Sekretarz Gminy Leszek Mi
objazd. Samochody osobowe, autobusy
chalak, a SDPŚ – dyrektor Marek Olesiński.
i maszyny rolnicze będą mogły nadal
O tym, że zima przyczyniła się do
korzystać z tej drogi. W tym samym
znacznej dewastacji dróg pisaliśmy już
czasie wykonamy naprawę skrzyżowa
przy okazji informowania o planowanym
nia w Mrowinach.
remoncie drogi powiatowej Bożanów –
Remont potrwa do sześciu tygodni jed
Żarów. Ostatnie dni przyniosły kolejne
nak o całkowitej poprawie jakości i bez
zniszczenia, tym razem na drodze powia
pieczeństwa ruchu będzie można mówić
towej Siedlimowice – Mrowiny.
dopiero po wybudowaniu nowej drogi,
Od kilku dni droga ta jest praktycz
z której będą korzystać samochody cięża
nie nieprzejezdna ze względu na kilka
rowe wożące urobek z kamieniołomów.
przełomów, które się tam utworzyły.
Już w piątek na zniszczone
– To efekt tego, że w głębszych war
skrzyżowanie w Mrowinach wkroczyła
stwach ziemia jest jeszcze zamarznięta
ekipa, która bardzo szybko naprawiła
i woda nie jest prawidłowo odprowa
uszkodzoną nawierzchnię.
dzana spod jezdni – powiedział Marek
Olesiński. – Ciężkie samochody wożące
kamień przyczyniają się do zniszczenia
nawierzchni.
Eliminacje gminne XV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pega
Oprócz tego, że w kilku miejscach po
zik” dla uczniów szkół podstawowych z gminy Żarów odbyły się 26 lutego
asfalcie nie pozostało w ogóle śladu, to
2010 r. w Szkole Podstawowej w Imbramowicach.
zniszczeniu uległo skrzyżowanie dwóch

Droga do remontu

Pegazik po raz piętnasty

100 lat kościoła
Modlitwy, wystawy i festyn
uświetnią stulecie żarowskiego ko
ścioła
arowski kościół rzymskokatolicki
pw. Najświętszego Serca Pana Je
zusa obchodzi w tym roku stulecie ist
nienia. W zeszłym roku powołano
samorządowoparafialny Komitet, który
ma za zadanie przygotowanie obcho
dów Jubileuszu.
W piątek, 26 lutego 2010r. odbyło
się kolejne posiedzenie Komitetu,
w czasie którego omawiano scenariusz
obchodów stulecia. Obchody odbędą
się w dniach od 5 do 12 września
i uświetnią je różnorodne wydarzenia.
Obchody otworzy uroczysta polsko
czeska msza święta, która będzie rów
nocześnie elementem obchodów Pol
skoCzeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej.
Od poniedziałku do soboty odbywać
się będą różnorodne imprezy i uroczy
stości, w tym: wystawy, koncerty, spo
tkania i konkursy. Na sobotę 11
września zaplanowano poświęcenie La
pidarium, które powstanie na terenie
starego, ewangelickiego cmentarza przy
ul. 1go Maja w Żarowie.
Obchody zamknie, w niedzielę 12
września, uroczysta msza polskonie
miecka oraz niedzielny, parafialny fe
styn, który zostanie zorganizowany na
ul. Mickiewicza w Żarowie.
Kolejne spotkanie Komitetu zapla
nowano na kwiecień. Po kwietniowym
spotkaniu zaprezentujemy wstępny pro
gram imprez.

Ż

/x/

Uczestnicy oraz Jurorzy konkursu

D

o konkursu przystąpiło dziewięcio
ro zdolnych recytatorów ze szkół
podstawowych gminy Żarów: Lidia Ka
landyk, Karolina Karpińska, Bartosz
Adamski, Aurelia Myślińska ze Szkoły
Podstawowej im. J. Brzechwy w Żaro
wie, Wioletta Bąkowska, Daria Gołąb
ze Szkoły Podstawowej im. A. Jenke
w Mrowinach, Katarzyna Dusza, Magda
lena Węglarz, Klaudia Kot ze Szkoły
Podstawowej w Imbramowicach.
Prezentacje oceniało jury w skła
dzie: Agnieszka Stencel – polonistka ze
Szkoły Podstawowej w Imbramowi
cach, Katarzyna Buczma – polonistka
ze Szkoły Podstawowej im. A. Jenke
w Mrowinach, Anna Dziedzic – polo
nistka ze Szkoły Podstawowej im. J.
Brzechwy w Żarowie, biorąc pod uwa

gę kryteria zawarte w Regulaminie
Konkursu.
Wszyscy uczniowie prezentowali
wysoki poziom. Jednak do następnego
etapu – powiatowego – zakwalifikowa
no zdobywców trzech pierwszych
miejsc.
Są to uczniowie:
1. Katarzyna Dusza ze Szkoły Podsta
wowej w Imbramowicach
2. Lidia Kalandyk ze Szkoły Podstawo
wej im. J. Brzechwy w Żarowie
3. Daria Gołąb ze Szkoły Podstawowej
im. A. Jenke w Mrowinach
Wszyscy uczestnicy eliminacji
gminnych otrzymali pamiątkowe dyplo
my przygotowane przez organizatora –
Szkołę Podstawową w Imbramowicach.
K. Waliszak
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Kronika Policyjna
Nietrzeźwi kierowcy
W okresie od 1 I do 18 II 2010 r. poli
cjanci żarowskiego Komisariatu, w trakcie
rutynowych kontroli, zatrzymali sześciu kie
rujących pojazdami, którzy byli pod wpły
wem alkoholu. We wszystkich przypadkach
zatrzymano prawo jazdy na okrec co naj
mniej sześciu miesięcy.

Sesja Rady Miejskiej w Żarowie –
9 razy tak i raz nie

25 lutego 2010 roku, w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie odbyło
się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej w Żarowie. W znacznej mierze po
święcone było rozpatrzeniu dziesięciu projektów uchwał.
Dziewięć projektów uchwał zostało
w głosowaniu zadecydowali o nie przy
przyjętych bez żadnych problemów. Radni
jęciu uchwały z nowymi taryfami wody.
niemalże bez dyskusji, zaaprobowali: wpro
Jednym z argumentów było to, że
wadzenie zmian w budżecie Gminy Żarów
nie zostali zapoznani ze szczegółami
Sprawcy ujawnieni
na 2010 rok; przyjęcie Gminnego Programu
dotyczącymi wyliczeń. Jednakże to
4 stycznia 2010 r. przedstawiciel firmy
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
kolejna wymówka, gdyż w uzasadnie
Alkoholowych na 2010 rok; ustalenie regu
zgłosił w Komisariacie, że od października
laminu określającego wysokość i szczegóło niu do uchwały były wszystkie nie
do momentu zgłoszenia z firmy dokonano
zbędne informacje, a radni z klubu
we warunki przyznawania nauczycielom
kradzieży ok 1 tony metalowych elemen
dodatków; zmiany uchwały w sprawie Mło „Razem dla Żarowa” w trakcie posie
tów tarcz czołowych silników o wartości
dzeń komisji nie zgłaszali uwag w tym
dzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie; nie
ok. 1.200 zł. W wyniku podjętych działań
wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku
zakresie i nie występowali o dodatko
ustalono i zatrzymano pięciu sprawców –
pracy z radnym; zaliczenie niektórych dróg
we informacje. To tym bardziej dziw
mieszkańców naszej gminy.
do kategorii dróg gminnych (dwie uchwa
ne, że wszystkie niezbędne dokumenty
23 stycznia 2010 r. o 8.30 mieszkaniec
ły); przystąpienie do sporządzenia planu za były do dyspozycji w Biurze Rady
Mielęcina powiadomił Komisariat o kra
gospodarowania przestrzennego terenów
Miejskiej, czyli na wyciągnięcie ręki.
dzieży jaka miała miejsce w nocy z 22 na
położonych w obrębie wsi Zastruże gm. Ża
– To dla mnie decyzja zupełnie nie
rów oraz przystąpienie do sporządzenia pla
23 stycznia. Z niezamkniętego garażu
zrozumiała – mówił po sesji Grzegorz
nu urządzenioworolnego dla gminy Żarów.
skradziono mu dwa motorowery i piłę łań
Osiecki, Zastępca Burmistrza. – Radni
Jedyna uchwała, która nie została
cuchową. Straty oszacowano na 750 zł.
klubu „Razem dla Żarowa” po raz ko
przyjęta dotyczyła zatwierdzenia taryf
W wyniku podjętych działań 3 marca usta
lejny pokazali, że liczy się dla nich wy
dla
zbiorowego
zaopatrzenia
w
wodę
lono i zatrzymano sprawców, którzy byli
łącznie szum medialny i działanie na
i zbiorowego odprowadzania ścieków
mieszkańcami gminy Strzegom. Skradzio
szkodę. Nie docierały do nich żadne
na terenie Gminy Żarów.
ne mienie odzyskano.
merytoryczne argumenty przedstawia
Tegoroczne podwyżki ceny wody
26 lutego 2010 r. ok. godz. 14.14 po
ne przez prezesa ZWiK w trakcie sesji.
zostały
zaplanowane
przez
ZWiK
na
po
wiadomiono Komisariat o kradzieży 24
– Dodatkowe wpływy, jakie zakład miał
ziomie 3,8%. To oznacza, że cena wo
lutego pieniędzy w kwocie 430 zł z salo
osiągnąć
z tytułu podwyżek przeznaczone
dy dla mieszkańców miała wzrosnąć
nu gier w Żarowie. W wyniku podjętych
miały
być
przede wszystkim na pokrycie
z 2,34 na 2,43 zł. Dla czteroosobowej
czynności zatrzymano trzech sprawców –
rosnących
kosztów działalności, przede
rodziny
zużywającej
miesięcznie
śred
mieszkańców Żarowa. Pieniądze odzy
wszystkim koszty energii i opłat środowi
nio 10 m3 wody oznacza zwiększenie
skano w całości.
skowych – powiedział po sesji Waldemar
miesięcznych wydatków o 90 groszy.
3 marca przedstawicie Szkoły Podsta
Baranowski, Prezes ZWiK.
Cena za odprowadzanie ścieków miała
wowej w Żarowie powiadomił Komisa
W planach na ten rok mamy rów
wzrosnąć
o
7,5%.
To
oznacza
wzrost
ce
riat o zniszczeniu elewacji budynku
nież kontynuację ważnych dla miesz
ny z 3,96 zł na 4,26 zł. Taka zmiana
szkoły przy ul. 1go Maja. Straty oszaco
kańców inwestycji. W tym roku
oznacza wzrost miesięcznych wydat
wano na kwotę ponad 500 zł. W wyniku
chcemy dokończyć budowę nowego
ków o 2,00 zł.
podjętych czynności 4 marca ustalono
wodociągu z Bożanowa do Żarowa na
Po
ponad
godzinnej
dyskusji
radni
sprawcę, który jest mieszkańcem Żarowa.
osiedle Piastów. Dzięki temu miesz
głosami klubu „Razem dla Żarowa”,
/x/
kańcy najwyższych pięter odczują po
prawę ciśnienia wody. Planowaliśmy
również rozpoczęcie wymiany starych
cementowoazbeztowych rurociągów
4 marca 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie otrzymał telefonicz
w Mrowinach. Nie wprowadzenie no
ną informację od opiekuna projektu – Kornelii Majgier z Dolnośląskiego Woje
wych stawek stawia pod znakiem za
wódzkiego Urzędu Pracy, że projekt „WiP”, który będzie realizowany już drugi
pytania realizację tych inwestycji –
rok z rzędu, przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, jak i formalną.
dodał Waldemar Baranowski.
To oznacza, że bez żadnych popra
świadczeń pomocy społecznej i będą
Po rozpatrzeniu projektów uchwał
wek we wniosku, OPS będzie mógł w
cych w wieku aktywności zawodowej.
radni
zapoznali się ze sprawozdaniem z
OPS
wnioskował
o
dofinansowanie
w
kwietniu 2010 roku podpisać umowę i
pracy Burmistrza Miasta Żarów, przy
kwocie 65.749,52 zł. Wkład własny Gminy
rozpocząć jego realizację.
jęli sprawozdania z pracy komisji sta
Wniosek o dofinansowanie projektu syste Żarów to środki w wysokości 7.713,63 zł.
Łącznie na realizację działań, związanych z
łych RM w Żarowie w roku 2009 oraz
mowego „WIP – Wiara w Integrację Pokole
aktywizacją społeczną, zawodową i eduka
zatwierdzili plany pracy na rok 2010.
niową” w ramach Priorytetu VII Promocja
cyjną osób bezrobotnych, przeznaczonych
integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i
Interpelacje, zapytania, i wolne
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia będzie łącznie 73 463,15 zł.
wnioski radnych oraz przyjęcie proto
Dobrze napisany projekt, a co za tym
łania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktyw
kołów Nr LIII/2009 z 30 grudnia 2009
idzie pozyskane środki, które w znacznym
nej integracji przez ośrodki pomocy społeczne
roku oraz LIV/2010 z 14 stycznia
został złożony 12 lutego 2010 r. przez Ośrodek stopniu przyczynią się do reintegracji zawo
2010 roku sesji Rady Miejskiej w Ża
dowej
podopiecznych
Ośrodka
Pomocy
Pomocy Społecznej w Żarowie .
rowie zakończyły obrady sesji Rady
Społecznej
w
Żarowie,
to
zasługa
całego
ze
Projekt, jak w roku ubiegłym, adreso
Miejskiej w Żarowie.
społu
projektowego,
który
ma
duże
do
wany jest do bezrobotnych mieszkańców
/x/
świadczenie w przygotowywaniu takich
Gminy Żarów, zagrożonych wyklucze
projektów.
niem społecznym, korzystających ze

WiP po raz drugi
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by odwrócić losy spotkania, jednak dziś
mocniejsza okazała się ekipa LKS Che
mik wygrywając ostatniego seta 25:22.
LKS Chemik pokonał w derbach TKKF Chemik 3:1. Na co dzień dwa ża
LKS Chemik Żarów – TKKF Chemik
rowskie zespoły występują w I Lidze Powiatowych Rozgrywek TKKF w Piłce
Żarów 3:1 (25:14, 27:29, 25:19, 25:22).
Siatkowej.
Skład LKS Chemik: Michał Żyła,
Łukasz Jadach, Jacek Kądziołka,
Krzysztof Kądziołka, Grzegorz Hałacz
kiewicz, Krzysztof Górka.
Skład TKKF Chemik Żarów: Wła
dysław Charęża, Stanisław Dobrowol
ski, Jacek Kruk, Marek Ziemkiewicz,
Beata Kądziołka, Mariusz Kozakow,
Krzysztof Jachimowicz, Maciej Dobro
wolski.
Tabela I Ligi TKKF po 8 kolejce

Derby dla LKS Chemik

Mce Drużyna Pkt.
Sety
1 Dialog Świebodzice 23
2 Bolko Świdnica
19
3 Oldboys Strzegom 17
4 LKS Chemik Żarów 15
5 Clavis Świdnica
8
6 TKKF Chemik
6
7 Płomień Dobromierz 4
8 Kupcy Świdnica
4

Drużyna Chemika po meczu

P

ierwszy set gładko wygrał LKS po
konując rywala do 14 punktów.
TKKF nie zniechęcił się nie powodze
niem w poprzedniej partii i wziął się do
gry wygrywając drugiego seta w drama

tycznych okolicznościach na przewagi
29:27. Decydujący dla losów spotkania
okazał się set trzeci, w którym górą wy
szła drużyna LKS Chemik. W ostatniej
partii TKKF Chemik robił wszystko, że

LKS I Goniec Żarów w III Lidze!
28 stycznia 2010 r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu odbyły się decy
dujące mecze Wałbrzyskiej Ligi Okręgowej w szachach o awans do III Ligi.

Głównymi pretendentami do awansu
były drużyny Dwie Wieże Dzierżoniów
oraz LKS I Goniec Żarów.

Wyniki spotkań:
Runda 6
LKS I Goniec Żarów – Dwie Wieże
Dzierżoniów 4.0:1.0
Pojedynki wygrali: Paweł Paradow

24:5
21:10
20:11
17:12
13:19
10:19
9:23
7:22

9 kolejka:
Clavis Świdnica – LKS Chemik Żarów
3:1
Dialog Świebodzice – TKKF Chemik
Żarów 3:0
Do zamknięcia gazety nie rozegrano
wszystkich spotkań 9 kolejki.
media

WOK II Wałbrzych – UKS Debiut
II Przedwojów 3.5:1.5
Runda 7
GLKS Jaworzyna Śląska – LKS
I Goniec Żarów 1.0:4.0
Pojedynki wygrali: Czesław Stec,
Wacław Dranka, Jowita Dranka.
Zremisowali: Zbigniew Zieliński,
Paweł Paradowski.
Dwie Wieże Dzierżoniów – LKS II
Goniec Żarów 3.0:2.0
Pojedynki wygrali: Przemysław Bo
rowski, Sabina Stawiak.
WOK III Wałbrzych – UKS Zadrna
Kamienna Góra 0.0:5.0
WOK II Wałbrzych – UKS Debiut
II Przedwojów 3.5:1.5
Końcowa Tabela Wałbrzyskiej Li
gi Okręgowej w szachach
Mce Drużyna Punkty
1 LKS I Goniec Żarów
14.0
2 Dwie Wieże Dzierżoniów 11
3 WOK II Wałbrzych 8
4 UKS Zadrna Kamienna Góra 8
5 GLKS Jaworzyna Śląska
8
6 LKS II Goniec Żarów
5
7 UKS Debiut II Przedwojów 2
8 WOK III Wałbrzych 0

ski, Wacław Dranka, Jowita Dranka.
Zremisowali: Czesław Stec, Zbi
gniew Zieliński.
Wszystko wskazuje na to, że baraże
LKS II Goniec Żarów – GLKS Jawo się nie odbędą. Dlatego już dziś może
rzyna Śląska 2.0:3.0
my się cieszyć z sukcesu żarowskich
Pojedynki wygrali: Damian Daniel,
szachistów. Gratulujemy!
Sabina Stawiak.
media
WOK III Wałbrzych – UKS Zadrna
Kamienna Góra 0.0:5.0
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minuta. Bramkę Bieniowskiego poprze
dza celne trafienie Rudnika – Zaskocze
ni. Wynik ustala Łukasz Jernutowski.
Już przed rozpoczęciem 12 kolejki Mediator Cup wiadomo było, że tytuł
W ostatnim spotkaniu zamykającym
mistrzowski w I Lidze obroniła drużyna Zaskoczonych Żarów. 12 kolejka nie
12 kolejkę Mediator Cup Wodospad
przyniosła znaczących zmian w ligowych tabelach. Jedynym zespołem, który
Zastuże remisuje z AH1N1 2:2.
awansował o jedno oczko został Zryw Łażany, który w bezpośrednim poje
W 5 min. prowadzenie dla AH1N1 zdo
dynku rozbił AKS Żarów 6:1
bywa Sebastian Błaszczyk. Wyrówna
stuje grę w przewadze – żółta kartka
Wyniki 12 kolejki
nie za sprawą Łukasz Kubika pada w 11
Jacka Suskiego. Bramkę zdobywa Ma
minucie. Decydujące akcje dla losów
PKS Złoty Kłos wygrał z FC Alba
riusz Baziak. Po zmianie stron AKS ła
spotkania odbywają się w końcówce
tros 4:2. Wynik w 6 minucie otworzył
pie kontakt. Strzelcem bramki został
drugiej połowy. Piotr Dybeł strzela
Sebastian Mirek – PKS Złoty Kłos.
Tomasz Misiurka. W 21 min. w środku
bramkę dającą nadzieję na końcowy
Dwie minuty później crosowe podanie
boiska piłkę przejmuje Łukasz Jadach – sukces dla Wodospadu. Pomimo leżą
od Piotra Przeździęka wykorzystał Mi
Zryw Łażany – zagrywa do Daniela Dą cego zawodnika Wodospadu Zastruże,
chał Jasieczek strzelając drugą bramkę.
browskiego, który wykorzystuje dogod AH1N1 przeprowadza akcję po której
W drugiej połowie niefortunną interwen
ną pozycję. Minutę później Sławomir
zdobywają bramkę wyrównującą.
cję w polu karnym zaliczył Józef Wyro
Okarma strzela bramkę samobójczą dla
ślak, kierując piłkę do własnej bramki.
AKS Żarów. W tym momencie zawodni Najlepsi zawodnicy oraz
Jednak w kolejnej akcji ten sam zawod
cy Zrywu wykorzystują nerwową grę
nik rewanżuje się asystą, którą wykorzy
bramkarze12 kolejki:
swoich rywali strzelając dwie bramki.
stuje Łukasz Dąbrowski. W końcówce
II Liga:
Jadach wstawia nogę do piłki wrzuconej
spotkania padają dwie bramki. Pierwszą
z rzutu rożnego, natomiast Baziak w sa bramkarz: Marcin Paduch (Cannabis),
zdobywa Tomasz Sas – PKS Złoty
zawodnik: Sławomir Marmajewski (Mam
motnej akcji nie daje szans bramkarzo
Kłos, drugą ustalającą wynik spotkania
Talent)
wi AKS – Suskiemu.
strzela Marcin Tyndel.
I Liga:
Drink Team ulega Wierzbiance
Mam Talent niespodziewanie gładko
bramkarz: Rafał Łodej (Zryw Łażany),
Wierzbna 4:5. Po silnym strzale Darow
pokonał Nefryt Junajtet 5:0. Bliski zdo
zawodnik: Mateusz Darowski (Wierzbianka
skiego do piłki dochodzi Łukasz Kolut
Wierzbna)
bycia prowadzenia dla Nefryt Junajtet
i mamy pierwszą bramkę dla Wierzbian
był Aleksander Szkurłat, który z rzutu
ki. Minutę później Darowski strzela ko Wyniki 13 kolejki
rożnego strzela w poprzeczkę. Po błę
lejnego gola dla Wierzbnej. Pierwsze
II Liga
dzie zawodników Nefryt w środku bo
trafienie dla Drink Team pada w 11 mi Mortal Kombat  PCO Oldboys 2:9 (1:3)
iska – piłkę przejmuje Sławomir
nucie za sprawą Pawła Maziarza. Do
Cannabis  FC Method Men 4:3 (1:1)
Marmajewski. W indywidualnej akcji
przerwy jest remis. Łukasz Kolut strzela Mam Talent  FC Albatros 5:1 (1:1)
zdobywa pierwszą bramkę dla Mam Ta
bramkę samobójczą. Trzy minuty dru
PKS Złoty Kłos  Nefryt Junajtet 2:6 (1:3)
lent. W 12 minucie w polu karnym fau
giej połowy przynoszą dwa gole dla
I Liga
lowany jest Marmajewski. Rzut karny
Drink Team. Zmobilizowani zawodnicy AKS Żarów  Zaskoczeni Żarów 3:5 (1:1)
na bramkę zamienia Paweł Kaśków.
Wierzbianki zdobywają trzy bramki da Wektor Świdnica  Zryw Łażany 2:2 (1:1
W końcówce pierwszej połowy Marma
AH1N1  Wierzbianka Wierzbna 4:5 (4:1)
jące im cenne 3 punkty. Tym samym
jewski strzela trzecią bramkę. W drugiej
Wierzbianka ma realne szanse na opusz Drink Team  Wodospad Zastruże 5:2 (3:2
połowie przeważają zawodnicy Mam Ta
czenie strefy spadkowej.
lent. Dwójkowe akcje przynoszą dwie
Najlepsi zawodnicy oraz
Zaskoczeni Żarów pokonali Wektor
bramki. Pierwszą stwarzają Wiesław
Świdnica 5:3. W pierwszej połowie oglą bramkarze 13 kolejki:
Zdunik ze Stanisławem Chrapkiem, dru
daliśmy tylko bramki Zaskoczonych.
II Liga:
gą Sławomir Marmajewski z Pawełem
Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się bramkarz: Wojciech Hanc (Mam Talent),
Kaśkowem. W obu przypadkach ci dru
Paweł Zyl. Łukasz Jernutowski dorzucił zawodnik: Adam Sołtysiak (PCO Oldboys)
dzy strzelają gole.
jedno trafienie. Do przerwy 3:0. Po
I Liga:
Mortal Kombat – FC Method Men
zmianie stron do głosu dochodzą piłka
bramkarz: Tomasz Pater (AH1N1),
2:16. Najwięcej bramek 10, w jednym
zawodnik: Piotr Legiejew (Wierzbianka
rze Wektora Świdnica. Bramki zdoby
meczu w rozgrywkach Mediator Cup
Wierzbna)
wają: Mateusz Ryczan – 19 min.,
strzelił Michał Morawski.
media
dwukrotnie Piotr Bieniowski – 26 i 27
W szlagierowym spotkaniu II Ligi
PCO Oldboys – Cannabis 1:3. W pierw
szej minucie Piotr Chinc silnym strza
łem z dystansu nie daje szans
bramkarzowi PCO. W kolejnej akcji
Piotr otrzymuje podanie znajdując się
w sytuacji „sam na sam” strzelając dru
gą bramkę. PCO strzela gola za sprawą
Grzegorza Chłopka. Wynik w końców
ce meczu ustala Maciej Madziała.
W pierwszym meczu I Ligi Media
tor Cup Zryw Łażany zdeklasował AKS
Żarów wyrywając 6:1. Na początku spo
tkania Paweł Wandzio strzałem z głowy
zdobywa prowadzenie dla Zrywu Łaża
ny. W kolejnych akcjach AKS próbuje
strzelić wyrównującą bramkę. W koń
cówce pierwszej połowy Zryw wykorzy

Mediator Cup
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Animator na Orliku
Na boisku Orlik istniejącym przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w
Żarowie działa już animator, który będzie tu pracował od poniedziałku do
piątku, około 5 godzin dziennie, a także w weekendy.

A

nimator sportowy to program pilo
tażowy Ministerstwa Sportu i Tury
styki. Zadaniem animatora Orlika w
Żarowie będzie organizacja czasu wol
nego dla dzieci i młodzieży, korzystają
cych z kompleksu boisk. Taką osobą
został nauczyciel wfu Adam Ciupiński,
który pomagać ma korzystającym z bo
iska Orlika organizować np. turnieje
sportowe, mecze i prowadzić wszelkie
działania o charakterze sportoworekre
acyjnym. Boiska dostępne będą od
godz. 16.00, gdyż wcześniej korzystać z
nich będzie szkoła. Natomiast pracę ani
matora dostosujemy, w zależności od

10.00 – 21.30

Jak korzystać z Orlika
Prawo korzystania z boisk mają oso
by, które jako pierwsze zarezerwują ter
min darmowego wynajmu u zarządcy
kompleksu boisk, czyli w Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
przy ul. Piastowskiej 10 A, tel. 7485
80753, czynnym od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00 – 16.00 lub po
godz. 16.00 u animatora.
Osoby, które chcą korzystać z kom
pleksu boisk w sobotę i niedzielę mu
szą, najpóźniej do piątku, zgłosić chęć

Marcowa pogoda nie przeszkadza miłośnikom piłki nożnej i z zapałem trenują na sztucznej
nawierzchni

Mecze kontrolne
Zjednoczonych
Seniorzy:
Victoria Świebodzice (kl. O) – Zjed
noczeni Żarów 3:0
Zjednoczeni Żarów – Wodospad Za
struże (kl. B) 12:1
Bramki zdobyli: 3 Jernutowski, 3
Korbecki, 2 Dąbrowski, 2 Rudnik,
Okarma, Krawczyk.

Juniorzy:
Stal Świdnica (kl. O) – Zjednoczeni
Żarów 1:3
Bramki zdobyli: Chrapek, Uszczyk,
Dopieralski.
Polonia Sparta Świdnica (LDJ) –
Zjednoczeni Żarów 2:3
Bramki zdobyli: 2 Uszczyk, Bieńko.
media

Przypominamy o kon
kursie „Nasz Dom”, który
przeznaczony jest dla
wspólnot.
Zgłoszenia przyjmowane
są do końca kwietnia.
Do rozdysponowania cze
kają nagrody pieniężne.
potrzeb, do użytkowników.
Animator zatrudniony został na 9
miesięcy, a środki finansowe na jego
etat pochodzą w 50% z miejskiej kasy, a
w drugiej części z ministerstwa.

Kilka słów o obiekcie
Kompleks boisk sportowych „Moje
boisko Orlik 2012” jest dostępny dla
wszystkich, a korzystanie z niego jest
bezpłatne. W skład kompleksu boisk
wchodzą:
– boisko ze sztucznej murawy do piłki
nożnej,
– wielofunkcyjne boisko do koszykówki
i piłki siatkowej,
– szatnie z natryskami: męska oraz dam
ska wraz z szatnią dla osób niepełno
sprawnych.
Boiska są czynne w następujących
godzinach:
– dla szkół z terenu gminy Żarów:
– od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 16.00
– dla wszystkich chętnych:
– od poniedziałku do piątku w godz.
16.00 – 21,30
– sobota, niedziela w godz.

korzystania z obiektu.
W przypadku złych warunków at
mosferycznych (śnieg, mróz in.)zarząd
ca może zabronić korzystania z
kompleksu boisk. Zabrania się również
gry w butach z korkami.
Gminne Centrum Kultury i Sportu
ogłasza zapisy do szkółki „Orlika”, która
rozpocznie się w kwietniu br. Zachęcamy
gorąco wszystkich chętnych zarówno
chłopców, jaki i dziewczęta z roczników
20002003. Zgłaszać się można w biurze
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w
Żarowie oraz u animatora.
GCKiS

Szkółka Orlika
Gminne Centrum Kultury i
Sportu w Żarowie ogłasza zapisy do
szkółki „Orlika”, która rozpocznie
się od kwietnia. Zachęcamy gorąco
wszystkich chętnych zarówno chłop
ców jak i dziewczęta z roczników
2000  2003. Zgłaszać się można w
Gminnym Centrum Kultury i Spor
tu w Żarowie oraz u animatora.
GCKiS

Szczegóły:
http://www.um.zarow.pl/new/
index.php/pl/nagrodanaszdom

Gmina Żarów w liczbach
Ogółem mieszkańców: 12.684
(stali i czasowi),
w tym miasto Żarów: 7.063.
W okresie od 05.02.2010 r.
do 04.03.2010 r.:
Urodziło się 10 dzieci.
5 par zawarło związek małżeński.
Zmarły następujące osoby:
1. Żegliński Jan lat 91
2. Michalski Jan lat 63
3. Swędzioł Stanisława lat 93
4. Korłub Stefan lat 82
5. Puchała Stanisława lat 86
6. Cholewka Grzegorz lat 45
7. Panna Maria lat 48
8. Styrkowiec Natalia lat 83
9. Zadworny Tadeusz lat 53
10. Wasiluk Regina lat 90
11. Drąg Teresa lat 84
12. Fikus Edward lat 52
13. Wlazło Marianna lat 60
14. Śmigielski Władysław lat 86

