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Pierwszy rok

GCKiS
Siedziba Gminnego Centrum Kul

tury i Sportu w Żarowie to nowy, no

woczesny i wielofunkcyjny obiekt na

miarę XXI wieku, oddany w styczniu

2009r. do dyspozycji mieszkańców

miasta i gminy Żarów.

D o tej pory działalność w zakresie

upowszechniania kultury sprawował

Żarowski Ośrodek Kultury z siedzibą na

ul. Armii Krajowej 40. Obiekt ten z uwagi

na zły stan techniczny został zamknięty,

a wszelkie dotychczasowe działania prze

niesione zostały do nowych pomieszczeń.

Poszerzona została również działalność

placówki, która w konsekwencji spowodo

wała zmianę nazwy z Żarowskiego Ośrod

ka Kultury na Gminny Ośrodek Kultury

i Sportu w Żarowie.

W nowym obiekcie znajduje się ha

la sportowa z dwoma boiskami. Jedno

z nich to pełnowymiarowe bo

isko, m.in. do halowej piłki nożnej, któ

re może być podzielone kotarami na

dwa mniejsze oraz boczne boisko do

siatkówki. W godzinach dopołudnio

wych od poniedziałku do piątku odby

wają się lekcje wfu dla młodzieży

z sąsiadującego Gimnazjum. Po godzi

nie 16.00 hala wynajmowana jest sto

warzyszeniom sportowym, zakładom

pracy oraz użytkownikom indywidual

nym, przez siedem dni w tygodniu.

Nowa siedziba placówki kulturalno

sportowej daje szeroki wachlarz możli

wości – zarówno mieszkańcom miasta

i gminy Żarów – jak i pracownikom

GCKiS. Przestronne i nowoczesne po

mieszczenia sprzyjają rozwojowi samej

placówki, jaki i rozwijaniu umiejętności

czy predyspozycji konsumentów zajęć

kulturalnosportowych.

W GCKiS funkcjonuje wiele pra

cowni, z których korzystają dzieci,

młodzież oraz dorośli:

a) Pracownia muzyczna:
 Koło Gitarowe (2 razy w tyg.),

Żarowska Liga Brudasów

Rok temu na łamach Gazety Ża

rowskiej i na gminnych stronach in

ternetowych zainicjowaliśmy akcję

napiętnowania największych żarow

skich brudasów.

Wśród nich prym wiodły – niestety

– wspólnoty mieszkańców, które potra

fiły zadbać o porządek wokół własnej

posesji. Ale niezrównanymi brudasami

ubiegłego roku były dwie instytucje:

dokończenie na stronie 4.

Uniwersytet ma już rok
Rok temu odbyła się uroczysta inauguracja działalności żarowskiego Uni

wersytetu Trzeciego Wieku. W miniony wtorek, 9 marca w Auli Gimnazjum

im. Jana Pawła II, odbyło się uroczyste rocznicowe spotkanie studentów po

łączone z obchodami Dnia Kobiet. Ponad 90% słuchaczek to kobiety.

dokończenie na stronie 6–7.dokończenie na stronie 4.
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O ile uchwała o nadaniu imienia

przebiegła bezproblemowo o tyle ustano

wienie funduszu sołeckiego poprzedzo

ne było długą dyskusją nad zasadnością

jego powołania.

Do tej pory w gminie nie było fundu

szu sołeckiego. Pomimo tego corocznie

przeznaczano spore środki z budżetu na

realizację różnorodnych działań na tere

nie wsi naszej gminy. Realizowane były

nie tylko zabawy i zakupy drobnego

sprzętu, ale również kosztowne remonty

i inwestycje – jak chociażby remont da

chu świetlicy w Bukowie czy moderni

zacja stadionu w Mrowinach.

– Ustanowienie funduszu sołeckiego

daje, z jednej strony, pewność, że każda

wieś otrzyma jakieś środki na remonty i

modernizacje, ale z drugiej strony odci

na możliwość realizacji większego re

montu – mówi Grzegorz Osiecki,

Zastępca Burmistrza Żarowa. – Istnieje

również zagrożenie realizacji projektów

w ramach odnowy wsi i pozyskiwania

środków zewnętrznych. Trzeba pamię

tać, że wykonanie projektu budowlane

go to koszt od kilku do kilkunastu

tysięcy, a niektóre ze wsi otrzymają w

ramach funduszu możliwość wydania

od kilku do kilkunastu tysięcy rocznie.

A co można za takie pieniądze zrobić?

Na pewno nie remont czy modernizację,

a co najwyżej jakieś drobne prace. Wi

dzę również inne zagrożenie. Do tej po

ry realizując na terenach wiejskich

programy w ramach odnowy wsi uzy

skiwaliśmy znaczne dofinansowanie ze

źródeł zewnętrznych. Tylko w zeszłym

roku otrzymaliśmy zwrot kwoty w wy

sokości ok. 45%.

Przy powołaniu funduszu sołeckie

go możemy liczyć na co najwyżej do

30% wydatkowanych z funduszu sołec

kiego środków, a bardziej prawdopo

dobne jest to, że odzyskamy co

najwyżej 1020%. A to oznacza, że uda

się wykonać znacznie mniej prac na te

renie wiejskim. Boję się, że – zamiast

kumulowania środków w danym roku

dla realizacji jednego dużego zadania –

z pieniędzy funduszu sołeckiego finan

sować się będzie mało istotne rzeczy, a

ważne prace będą czekały na lepsze

czasy, bo budżet gminny w najbliż

szych latach będzie musiał być nadal

nastawiony na oszczędzanie.
/x/

Fundusz sołecki
W miniony czwartek, 18 marca 2010 r., odbyła się nadzwyczajna sesja

Rady Miejskiej w Żarowie, która poświęcona była rozpatrzeniu wyłącznie

dwóch projektów uchwał w sprawie nadania imienia miejskiemu przedszko

lu oraz ustanowienia funduszu sołeckiego na rok 2011.

Liga brudasów
Skoro po dobroci nie można wyegze

kwować posprzątania posesji, dlatego

postanowiliśmy „pójść na wojnę” z bru

dasami. Dlatego inicjujemy „Żarowską

ligę brudasów” i zwracamy się do czytel

ników z prośbą o nadsyłanie zdjęć i ty

pów tych, którzy za nic mają ład

i porządek.

Wspólnoty po raz kolejny
Powracamy również do tematu doty

czącego wspólnot mieszkaniowych,

a właściwie firmy, która nimi zarządza.

W wywiadzie z kierownikiem Referatu

Gospodarki Lokalowej odsłaniamy nie

kompetencję i dziwne działanie Zakładu

Gospodarki Lokalowej, który jakby nie

rozumiał jaką role powinien pełnić

w stosunku do wspólnot i właścicieli

mieszkań. Jeśli ZGL nie zmieni sposo

bu, w jaki zarządza wspólnotami, to cze

ka go niechybny koniec, bo kolejne

wspólnoty będą szukać lepszych i sku

teczniejszych zarządców. Na szczęście

– dla właścicieli mieszkań – wybór

w tej materii jest ogromny.

Pierwszy rok Centrum
W tym numerze podsumowujemy

pierwszy rok działalności Gminnego

Centrum Kultury i Sportu, które zaini

cjowało swoją działalność w nowej hali

sportowej, którą oddano do użytku po

czątkiem roku 2009. Osiągnięcia Cen

trum są imponujące – szczególnie na

polu pozyskiwania wpływów z tytułu

wynajmu sali. A poza tym trudno prze

cenić fakt, że hala staje się miejscem,

w którym odbywają się rozgrywki spor

towe o randze mistrzostw Dolnego Ślą

ska. To również dzięki takim

wydarzeniom budowany jest wizerunek

naszej gminy – miejsca nie tylko dyna

micznego rozwoju, ale miejsca gdzie

można inwestować, zamieszkać i ak

tywnie wypoczywać.

Zwyczajnie

– niezwyczajni
Powracamy od tego numery Gazety

Żarowskiej do prezentowania miesz

kańców, którzy zasługują na szczególne

uznanie – za pogodę i radość ducha, za

angażowanie, twórczość i wiele innych

przymiotów. Dzisiaj przybliżamy syl

wetkę Danuty Jarosz.

Zwracamy sie z prośbą o nadsyłanie

propozycji osób, które warto pokazać

wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

Sport
Ostatnie strony gazety – już tradycyj

nie – poświęcone są wydarzeniom spor

towym, których z dnia na dzień jest

coraz więcej. Jak na razie większość

miejsca zajmują relacje z imprez halo

wych, ale już niebawem ruszą ligi pił

karskie, nasi korespondenci więc

przeniosą się na kolejne areny sportowe.
/x/

Szkiełkiem i okiem
Tegoroczna zima nareszcie odeszła pozostawiając niestety po sobie sterty

śmieci. Pisaliśmy już o tym w poprzednim numerze jednakże ze względu na

skalę zjawiska i bezczynność właścicieli wracamy do tematu.
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1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel,

który spełnia wymagania określone w roz

porządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 27 października 2009r. w sprawie

wymagań, jakim powinna odpowiadać oso

ba zajmująca stanowisko dyrektora oraz in

ne stanowisko kierownicze

w poszczególnych typach publicznych

szkół i rodzajach publicznych placówek

(Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

Do konkursu na dyrektora Szkoły Podstawo

wej im. Jana Brzechwy w Żarowie może

również przystąpić kandydat niebędący na

uczycielem o ile:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że

wymóg ten nie dotyczy obywateli państw

członkowskich UE, państw członkowskich

Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)  stron umowy o Europej

skim Obszarze Gospodarczym oraz Konfe

deracji Szwajcarskiej;

b) ukończył studia magisterskie;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,

w tym co najmniej dwuletni staż pracy na

stanowisku kierowniczym;

d) ma pełną zdolność do czynności praw

nych i korzysta z praw publicznych;

e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie

karne, dyscyplinarne lub postępowanie

o ubezwłasnowolnienie;

f) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2,

5, 7 i 9 w/w rozporządzenia.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu

powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu

wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwo

ju szkoły lub placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodo

wej, zawierający w szczególności informację

o stażu pracy pedagogicznej  w przypadku

nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej 

w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowa

nego lub dyplomowanego oraz dokumenty

potwierdzające posiadanie wymaganego

wykształcenia  w przypadku osoby będą

cej nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych

oraz dokumenty potwierdzające posiadanie

wymaganego stażu pracy, wykształcenia

i przygotowania zawodowego  w przypad

ku osoby niebędącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych

lub studiów podyplomowych z zakresu za

rządzania albo zaświadczenie o ukończe

niu kursu kwalifikacyjnego z zakresu

zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo

wej z dnia 27 października 2009r. w spra

wie wymagań, jakim powinna odpowiadać

osoba zajmująca stanowisko dyrektora

oraz inne stanowisko kierownicze w po

szczególnych typach publicznych szkół i ro

dzajach publicznych placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciw

wskazań zdrowotnych do wykonywania

pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany

karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76

ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  Kar

ta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, poz. 674

z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko

niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za

przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie to

czy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany za

kazem pełnienia funkcji kierowniczych związa

nych z dysponowaniem środkami publicznymi,

o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy

z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

(Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na

przetwarzanie swoich danych osobowych zgod

nie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochro

nie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr

101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowa

dzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych ko

pertach z podanym adresem zwrotnym:

1) w przypadku Przedszkola Miejskiego

w Żarowie z dopiskiem „Konkurs”  Przed

szkole Publiczne w Żarowie,

2) w przypadku Szkoły Podstawowej w Mro

winach im. Anny Jenke z dopiskiem „Kon

kurs” – Szkoła Podstawowa w Mrowinach,

3) w przypadku Szkoły Podstawowej im. Ja

na Brzechwy w Żarowie z dopiskiem „Kon

kurs” – Szkoła Podstawowa w Żarowie,

w terminie 17 dni od dnia ukazania się ogło

szenia, tj. do dnia 31.03.2010r., do godz.

15:30. na adres: Urząd Miejski w Żarowie

ul. Zamkowa 2, 58130 Żarów.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa

powołana przez Burmistrza Miasta Żarów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia po

stępowania konkursowego kandydaci zo

staną powiadomieni indywidualnie.

Uwaga:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy

z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu in

formacji o dokumentach organów bezpieczeń

stwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych

dokumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 63 poz. 425

z późn. zm.) osoba urodzona przed dniem 1

sierpnia 1972 r. kandydująca na stanowisko dy

rektora szkoły publicznej jest zobowiązana

przedłożyć odpowiedniemu organowi oświad

czenie lustracyjne, którego wzór stanowi załącz

nik nr 1 do w/w ustawy. Oświadczenie należy

wysłać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

pl. Powstańców Warszawy 1, 50951 Wrocław,

natomiast w dokumentach konkursowych należy

zamieścić informację o złożeniu oświadczenia

wg wzoru zamieszczonego w w/w ustawie.

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora:
1) Przedszkola Miejskiego w Żarowie, ul. Władysława Łokietka 14, 58130 Żarów,

2) Szkoły Podstawowej w Mrowinach im. Anny Jenke, ul. Wojska Polskiego 43, 58130 Żarów,

3) Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, ul. 1go Maja 2, 58130 Żarów.

Burmistrz Miasta Żarów
informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi

Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul.

Zamkowa 2, został wywieszony na okres

21 dni wykaz nieruchomości przeznaczo

nych do sprzedaży oraz oddania w użytko

wanie wieczyste w oparciu o Zarządzenie

Nr 26/2010 z 18 marca 2010 r.

Zawiadomienie
Stosownie do art. 8 ustawy z dnia 3

października 2008r. o udostępnianiu infor

macji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko

Burmistrz Miasta Żarów informuje, że:
zostało wykonane opracowanie ekofi

zjograficzne miasta i gminy Żarów, sporzą

dzone na potrzeby zmiany studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowa

nia przestrzennego miasta i gminy Żarów.

Opracowanie znajduje się do wglądu

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żaro

wie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 20, II piętro

w godz. 8.0015.00.

Terminy płatności

podatków i czynszów
Referat FinansowoBudżetowy Urzę

du Miejskiego w Żarowie przypomina

o terminach płatności podatków i innych

należności niepodatkowych w 2010 roku:

1) Podatek rolny, od nieruchomości, leśny

– od osób fizycznych:

– I rata termin zapłat minął – 15 III 2010 r.

– II rata płatna do – 15 V 2010 r.

– III rata płatna do – 15 IX 2010 r.

– IV rata płatna do – 15 XI 2010 r.

2) Podatek od środków transportowych:

– I rata termin zapłat minął – 15 II 2010 r.,

– II rata płatna do – 15 IX 2010 r.

3) Opłata za posiadanie psa płatna do –

30 VI 2010 r.

4) Stała opłata roczna za wieczyste

użytkowanie gruntów – płatna do 30

marca 2010 r.

5) Czynsze dzierżawne:

– miesięczne do 10 każdego miesiąca

– roczne do dnia 30 czerwca 2010 roku

Osoby zamierzające dokonać wpłat go

tówkowych proszone są o bezpośrednie

kierowanie się do Kasy Urzędu Miejskiego

(nie ma konieczności udawania się do Re

feratu finansowobudżetowego w celu wy

pisania pokwitowań wpłaty).

Do 31 marca b. r. rolnicy mogą składać

wnioski o zwrot podatku akcyzowego za

wartego w cenie oleju napędowego wyko

rzystywanego do produkcji rolnej wraz

z fakturami VAT potwierdzającymi zakup

oleju napędowego w okresie od 1 września

2009 roku do dnia 28 lutego 2010 roku.

/td/
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Życzenia i wspomnienia
Zebranych: studentów, Radę Progra

mową UTW oraz wykładowców powitał

Zbigniew Owczarski – Przewodniczący

Zarządu UTW składając równocześnie

najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia

Kobiet wszystkim paniom: studentkom i

zaproszonym gościom. Panowie – studen

ci wręczyli kobietom tulipany.

Lilla Gruntkowska, Burmistrz Żaro

wa – zabierając głos – przypomniała po

krótce historię powstania uniwersytetu:

spotkania za sprawą których wszystko

się zaczęło. Mówiła o tym, jak kolejne

rozmowy, już w większym gronie, co

raz bardziej utwierdzały w słuszności

powstania tegoż Uniwersytetu.

Pani Burmistrz podkreśliła także, że

Uniwersytet znalazł miejsce na organiza

cję swoich zajęć w Gimnazjum oraz no

wo wybudowanej hali sportowej, w

której swoją siedzibę ma Gminne Cen

trum Kultury i Sportu. Centrum i sąsia

dujące z nim Gimnazjum stoją dla

uniwersytetu otworem i służą pomocą.

Kończąc swoje przemówienie, złożyła

wszystkim Paniom życzenia z okazji

wspólnego święta i wręczyła bukiet

kwiatów najstarszej studentce i sybiracz

ce Danucie Jarosz wywołując łzy wzru

szenia na jej twarzy.

Po części oficjalnej, Elżbieta Kulas

(pracownik GCKiS oraz wykładowca

uniwersytetu) w telegraficznym skrócie

opowiedziała o zajęciach, które odbywa

ją się w ramach UTW. Mówiła również

o samych studentach, którzy z radością i

ochotą uczestniczą w zajęciach. Wspo

mniała również o ich zapale, wytrwało

ści i zdolnościach, jakie w sobie

odkrywają podczas tych zajęć.

Co więcej, przekonywała o tym, że pro

wadzenie zajęć dla naszych żarowskich stu

dentów jest dla niej (i zapewne dla innych

prowadzących) wielkim zaszczytem.

Dla zobrazowania niektórych umie

jętności studentów zorganizowano wy

stawę malarstwa pod znamiennym

tytułem: „Nie tylko święci garnki lepią”

oraz wystawę „Origami 3D”.

Część artystyczna
W trakcie tej uroczystości nie obyło

się bez występów artystycznych. Na

rozpoczęcie hymn uniwersytetu zaspie

wali wszyscy studenci wparci przez Ze

spół Śpiewaczy UTW, a na zakończenie

występy: Chóru Dominanta ze Szkoły

Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ża

rowie, Zespołu Śpiewawczego UTW

oraz występ Janiny Murawskiej, która

przeczytała przezabawny wiersz „Jak

się czuję” Wisławy Szymborskiej.

Po wspaniałych występach, które

nagrodzone zostały gromkimi brawami,

rozpoczęła się część mniej oficjalna.

Przy stołach zastawionych przepyszny

mi ciastami, upieczonymi przez stu

dentki, przy kawie i herbacie (i nie

tylko), jeszcze długo trwał gwar i widać

było radosne śmiechy. Aż trudno uwie

rzyć, że jest w Nich tyle radości z życia,

co trudno czasami przypisać dużo

młodszym osobom.

Zobacz relację filmową w Kronice

Filmowej Gminy Żarów:

www.kronika.um.zarow.pl
/ek+lb/

Poczta Polska i Polskie Koleje Pań

stwowe.

Niegdysiejszy wzór do naśladowania

w niemalże każdym zakresie teraz nie

stety jest zaprzeczeniem tamtej świetno

ści. Okolice Budynku Poczty Polskiej i

stacji PKP należą, bez wątpienia, do naj

brzydszych miejsc w naszym mieście.

Najgorsze jest to, że nie skutkują żadne

pisma i monity kierowane przez urzędni

ków do władz obu instytucji.

Dlatego w tym numerze inicjujemy

tegoroczną edycję Żarowskiej Ligii Bru

dasów. Może, jak zdjęcia obu instytucji

będą pojawiały się cyklicznie na pierw

szej stronie gazety i w internecie – w kon

tekście najbrzydszego miejsca w Żarowie

– to ich władze podejmą jakieś kroki?

Poza tym, zapraszam do nadsyłania

zdjęć tych miejsc, które straszą i któ

rych właściciele powinni się wstydzić.

W zeszłym roku przyniosło to efekty,

bo wiele takich miejsc posprzątano.

Zdjęcia proszę nadsyłać za pośred

nictwem internetu na adres: ligabruda

sow@gmina.zarow.pl.
/lb/

dokończenie ze strony 1.

Liga brudasów

dokończenie ze strony 1.

Uniwersytet ma już rok
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O wstępne podsumowanie zebrań oraz

ustaleń jakie zapadły w ich trakcie popro

siłem Mariana Stefańskiego – kierownika

Referatu Gospodarki Lokalowej.

– Panie kierowniku, czy można wy

ciągnąć pierwsze wnioski?

– Marian Stefański – Jak wiadomo Refe

rat Gospodarki Lokalowej funkcjonuje od

roku, i to co dało się w tym okresie zauwa

żyć to fakt, że zarządca podjął się porząd

kowania spraw, co do których do tej pory

nie przywiązywał właściwej uwagi. Mam

na myśli te działania, które nie były w peł

ni zgodne ze standardami zawodowymi za

rządcy oraz z obowiązującymi przepisami.

Chcę tu podkreślić, że to porządkowa

nie spraw podjęte przez ZGL, w dużej

mierze, jest wynikiem nowego podej

ścia Urzędu Miejskiego do zarządzania

zasobem mieszkaniowym, a w szczegól

ności skuteczniejszego nadzoru nad

działaniami ZGLu.

– Czy może pan podać jakiś naj

istotniejszy przykład?

– M. S. – Przykładem może być zdecy

dowany sprzeciw gminy w kwestii do

tychczasowego sposobu rozliczania

zużycia wody w budynkach. Gdy przeję

liśmy nadzór, to okazało się, że zarząd

ca nie stosował w pełni zasad

rozliczania zużycia wody, jakie wynika

ją z przepisów. Do rozliczania wody sto

sowano wodomierze, których ważności

legalizacji upłynęły wiele lat temu. Waż

ność tej legalizacji wynosi 5 lat. W wy

niku błędów ZGLu, w ubiegłych

latach, najemcy lub właściciele, któ

rych lokale nie były wyposażone w lega

lizowane wodomierze,

niesprawiedliwie obciążani byli przez

zarządcę całą kwotą niedopłaty powsta

łej z rozliczenia głównego wodomierza

w budynku. Zdarzało się, że niedopłaty

wielokrotnie przekraczały miesięczne

budżety rodzin.

W wyniku działań Referatu, w czerwcu

ubiegłego roku zarządca rozpoczął kon

trolę wodomierzy w lokalach, czyniąc

tym samym pierwszy krok w kierunku pra

widłowego rozliczania zużycia wody.

– Czy to jedyny przykład niesolid

ności ZGLu?

– M. S. – Innym przykładem takiego

działania ZGLu może być sposób regu

lowania sprawy rozliczania kosztów

utrzymania nieruchomości wspólnej i za

sad naliczania zaliczek na pokrycie tych

kosztów dla poszczególnych właścicieli.

– Na czym to polega?

– M. S. – Po przeanalizowaniu rozli

czeń kilku wspólnot stwierdziliśmy, że

ZGL podwyższył swoje wynagrodzenie.

Przy czym należy zaznaczyć, że zamiar

podwyższenia wynagrodzenia przez ZGL

nie wynika wprost z materiałów dostar

czonych właścicielom na zebrania wspól

not mieszkaniowych.

Zarządca zafundował współwłaścicielom

swoisty „test na spostrzegawczość”. Je

stem przekonany, że niektórzy właściciele

mieszkań wysnują pewne wnioski już po

otrzymaniu od zarządcy nowych naliczeń

zaliczek, a ci którzy „test na spostrzegaw

czość” zaliczą z nieco gorszym wynikiem,

poczują się zdziwieni dopiero za rok, po

analizie sprawozdania finansowego za

rządcy za 2010 rok.

– Może pan to wytłumaczyć?

– M. S. – Zmiana zasad polega na

tym, że przy naliczeniu zaliczek

uwzględniono powierzchnie pomiesz

czeń przynależnych (piwnic lokator

skich i komórek na strychach), które do

tej pory nie były uwzględniane.

W konsekwencji ZGL podwyższył po

wierzchnię użytkową budynku,a tym sa

mym podstawę naliczania zaliczek.

Schemat jest następujący: skoro więk

sza jest powierzchnia stanowiąca pod

stawę do naliczenia zaliczek to

automatycznie większe są przychody.

– Czy to jest zgodne z prawem?

– M. S. – Uważam, że sposób w jaki

zarządca dokonał podwyżki wynagro

dzenia narusza zasadę dobrego obycza

ju handlowego i podważa zaufanie do

zarządcy. Zmianę zasad naliczania zali

czek dla poszczególnych właścicieli za

rządca uzasadnia koniecznością

dostosowania się do przepisów ustawy

o własności lokali. Działania takie są

w pełni uzasadnione i należy się z tego

tylko cieszyć pod warunkiem, że w kon

tekście tych zmian nie zauważymy „dru

giego dna”, o którym wspominałem

wcześniej. Delikatność schematu pole

ga na tym, że podwyższając podstawę

naliczania zaliczek na bieżącą eksplo

atację (podlegających rozliczeniu) jed

nocześnie wzrasta podstawa naliczenia

wynagrodzenia zarządcy (nie podlega

jącego rozliczeniu) o czym nie poinfor

mowano współwłaścicieli.

– Czy to duża podwyżka?

– M. S. – Na podstawie jednej ze

wspólnot obliczyliśmy, że dla osiągnię

cia uzyskanego progu podwyżki wyna

grodzenia zarządca musiałby przy

zachowaniu poprzednich zasad nali

czania podwyższyć stawkę wynagro

dzenia z 0,43 zł do 0,59 zł.

– Jak to można skomentować?

– M. S. – Takie działanie uważam za

niedopuszczalne, gdyż zarządca, jako

jedna ze stron umowy o zarządzanie, po

zbawia tą drugą stronę – czyli współwła

ścicieli – możliwości negocjacji. Narusza

to co najmniej zasadę partnerstwa. Nie

kwestionuję prawa zarządcy do godziwe

go wynagrodzenia, ale sądzę, że dotych

czasowa stawka wynagrodzenia i tak

należy do najwyższych w powiecie świd

nickim, a ewentualny jej wzrost powinien

wiązać się z zapewnieniem stosowania

standardów, poprawą jakości obsługi

i poważnego traktowania właścicieli, bo

jak na razie to odnoszę wrażenie, że

ZGLowi pomyliły się role, gdyż często

występuje on w roli właścicieli, a niejed

nokrotnie stawia się ponad nimi.

Jako komentarz można dodać wy

łącznie tylko to, że na szczęście na rynku

istnieje konkurencja i wspólnoty mają

możliwość wyboru nie tylko tańszego,

ale i uczciwszego administratora.
/x/

Wspólnoty – blaski i cienie
Od początku marca trwają zebrania wspólnot mieszkaniowych, których bu

dynki zarządzane są przez Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Żarowie.

Potrwają jeszcze do końca miesiąca. W zebraniach wspólnot, w których są miesz

kania komunalne uczestniczą pracownicy Referatu Gospodarki Lokalowej.

Obwieszczenie Burmi

strza Miasta Żarowa
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zago

spodarowania przestrzennego ob

szaru położonego w obrębie wsi

Mrowiny, gm. Żarów
zawiadamiam o wyłożeniu do publicz

nego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wraz z

prognozą oddziaływania na środowisko, w

dniach od 29 III do 19 IV 2010 r. w siedzi

bie Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w

projekcie planu miejscowego rozwiązaniami

odbędzie się 16 IV 2010 r. w siedzibie Urzę

du Miejskiego w Żarowie o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy,

kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek

cie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Bur

mistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i

nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj

nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ

rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym

terminie do 4 maja 2010 r.
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 Koło Perkusyjne (1 raz w tyg.),

 Koło Fletowe (1 raz w tyg.)

 Nauka gry na kyboardzie (1 raz w tyg.)

 Zespół wokalnoinstrumentalny Amicus

(1 raz w tyg.),

 Zespoły rockowe: „Ne Vil

le” (1 raz w tyg.), „Rayne”

(1 raz w tyg.)

 Orkiestra Dęta (1 raz w ty

godniu).

b) Pracownia Taneczna:
 Zespół Taneczny ŻAR

(1 raz w tyg.)

 Zespół Tańca Dawnego

„Chiara Stella” (2 razy

w miesiącu).

c) Pracownia Techniczna:
 Modelarnia (2 razy w tyg.)

 Rzeźbiarstwo (1 raz w tyg.

zajęcia odbywały się w pierwszej połowie

2009 r.).

d) Pracownia Plastyczna:
 „Akademia Malucha” dla maluszków od 6

miesiąca życia do 4 lat i ich rodziców

(1 raz w tygodniu)

 Warsztaty Plastyczne dla dzieci od 5 – 10

lat (1 raz w tygodniu)

 Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób nie

pełnosprawnych (1 raz w tygodniu),

e) Teatr „Bezdomny” ( próby w poszcze

gólnych grupach w pn.,wt.,śr.,pt. oraz

przedstawienia w czwartki).

Aktorzy Teatru „Bezdomny” wysta

wili 11 premier, 37

przedstawień po

premierowych,

w tym 18 spektakli

wyjazdowych.

W 2009 r.

z oferty sta

łych zajęć

skorzystało

316 osób.
Od marca

2009r. GCKiS poszerzyło swoją ofertę

o Uniwersytet Trzeciego Wieku dla se

niorów zamieszkujących tereny Żarowa.

Owa oferta cieszy się ogromnym zainte

resowaniem (ok. 120 osób). Emeryci,

renciści i osoby niepełnosprawne znajdu

ją, w ramach Uniwersytetu, bogatą ofer

tę kierowaną właśnie do nich.

Zajęcia w ramach UTW:
* Informatyka,

* Zajęcia rehabilitacyjne * wykłady i ćwiczenia,

* Warsztaty plastyczne i rękodzieła,

* Zajęcia relaksacyjne TAICHI i elementy

zielarstwa,

* Aerobik,

* Warsztaty Malarstwa.

* Zajęcia wokalne,

* Język niemiecki,

* Język angielski.

Działania GCKiS to

nie tylko zajęcia stałe, ale

też szereg konkursów

i przeglądów artystycz

nych o zakresie gminnym,

powiatowym i wojewódz

kim, różnorodne wystawy

i ekspozycje, imprezy ple

nerowe oraz sportowe.

W 2009r. GCKiS

zorganizowało

29 imprez i wydarzeń kul

turalnych:
 styczeń (w starej siedzibie

ŻOKu) – Przegląd Zespo

łów Kolędniczych, Wielka

Orkiestra Świątecznej Po

mocy, Cykl imprez feryj

nych, Zabawa choinkowa

dla PCO oraz Uroczystość

otwarcia Hali Sportowej

GCKiS w Żarowie.

 marzec – Wystawa Fotogra

fii Izabeli Popek Nierzeczy

wistość

 kwiecień – Wystawa Foto

grafii Historia budowy kościoła w Żaro

wie, Pokonkursowa Wystawa Pisanka,

Palma, Stół Wielkanocny,

 maj – Festyn we Wierzbnej, koncert Orkie

stry Dętej, Turniej Małego Aktora Niezapo

minajka, Przegląd Pieśni Biesiadnej

Wiosenne Śpiewanie, Dzień Godności,

Spotkanie z kandydatami na europarlamen

tarzystów, DNI ŻAROWA – cykl imprez

plenerowych,

 czerwiec – Wystawa materiałów archiwal

nych żarowskiej Solidarności z okazji 20

rocznicy pierwszych wolnych wyborów,

Noc Świętojańska,

 lipiec – Wakacyjne warsztaty teatralne

i plastyczne,

 sierpień – Happening teatralny (65. Rocz

nica Powstania Warszawskiego), Koncert

Orkiestry Dętej, Zakończenie Wakacji,

 wrzesień – Dożynki Gminne w Łażanach,

 październik – Xlecie Teatru Bezdomnego

– spotkanie jubileuszowe,

 listopad – Happening Teatralny (Święto

Niepodległości), Festiwal Pieśni Patrio

tycznej, Wystawa Fotografii Wrota do baj

ki,

 grudzień – Przegląd Teatrów Szkolnych.

Udział zespołów i grup artystycznych GCKiS

w imprezach zewnętrznych:

 Zespół muzycznowokalny Amicus wziął udział

w 4dniowych warsztatach muzycznych

w Dusznikach Zdroju,

 Teatr Bezdomny wziął udział w 2dnio

wym XXXIV Międzywojewódzkim Sej

miku Zespołów Teatralnych w Ożarowie,

 Zespół Tańca Dawnego Chiara Stella wziął

Foto: Elka  Nauka gry na gitarze

Foto: Elka  Turniej siatkówki mężczyzn

Foto: Elka  Nauka gry na gitarze

dokończenie ze strony 1.

Pierwszy rok Gminnego Centrum Kultury i Sportu

Foto: Elka  Warsztaty Malarstwa
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udział w Międzynarodowych

Warsztatach Tańca Dawnego

we Wrocławiu.

Sport – nowe za

dania placówki

kulturalnej
Rozszerzenie placówki

kulturalnej o działalność

sportową pozwoliło na

większe zaktywizowanie

środowiska sportowego

w naszej gminie. Oddany

w styczniu 2009 r. nowo

czesny, długo oczekiwany

obiekt sportowy w naszej

gminie, od początku funk

cjonowania cieszy się

ogromnym zainteresowa

niem miłośników sportu.

Obiekt tego typu, jaki ma

my w Żarowie, wymaga

znacznych nakładów na

jego utrzymanie, jednak

z uwagi na to, iż w godzi

nach popołudniowych sala sportowa

jest często wynajmowana, koszty jej

utrzymania znacznie się zmniejszyły.

Od początku lutego 2009

do końca stycznia 2010 r.

hala sportowa wynajmo

wana była przez ponad

1100 godzin, a wpływy

z wynajmu wyniosły po

nad 36,5 tysiąca zł.
Przez rok funkcjonowania GCKiS w Ża

rowie zorganizowano 31 zawodów sporto

wych, w tym 21 w nowo wybudowanym

obiekcie, obejmujące swoim zasięgiem nie tyl

ko gminę Żarów, ale też powiat oraz woje

wództwo dolnośląskie. Oprócz tego hala

GCKiS daje możliwość organizowania wielu

szkolnych imprez sportowych na różnego ro

dzaju szczeblach, łącznie z finałami woje

wódzkimi.

Zapraszamy do skorzystania z naszej

oferty kulturalnosportowej. Wszelkie infor

macje można uzyskać pod nr tel. 74 85 80

357 lub na stronie internetowej: www.cen

trum.zarow.pl

GCKiS

Foto: Elka  Nocny Maraton Szachowy

Foto: Elka  Aerobik

1.000 zł nagrody za wskazanie

sprawcy dewastacji studni
We wtorek, najprawdopodobniej w godzinach pomiędzy 13 a 15, miało

miejsce kolejne włamanie do studni głębinowych zaopatrujących gminę

w wodę, które są zlokalizowane pomiędzy Kalnem a Wierzbną.

Nieznany sprawca skradł kilkanaście

metrów kabla miedzianego o niskiej warto

ści, powodując jednak kilkutysięczne straty.

– Ta ostatnia kradzież to tak napraw

dę czysty wandalizm, bo sprawca za

brał kabel zasilający pompy głębinowe

o wartości zaledwie kilkudziesięciu zło

tych – mówi Waldemar Baranowski,

Prezes Zakładu Wodociągów i Kanali

zacji. – Niestety dla nas wiąże się to

z kosztami rzędu kilku tysięcy złotych,

gdyż cała ekipa ZWiKu musi dzisiaj na

prawiać uszkodzenia – dodaje Prezes.

To zdarzenie miało jednak również

inny wymiar. Włamania dokonano do

głównej studni, którą unieruchomiono.

Gdyby w tym czasie awarii uległa dru

ga ze studni, to mogłoby nastąpić wyłą

czenie dostaw wody w całej gminie

nawet na 48 godzin.

Pracownicy ZWiKu podejrzewają

(po analizie śladów, jakie pozostawił

włamywacz), że sprawcą jest mieszka

niec jednej z okolicznych wsi. Dlatego

Zarząd ZWiKu, po konsultacji z Radą

Nadzorczą postanowił ufundować na

grodę w wysokości 1.000 zł dla osoby,

która wskaże sprawcę wandalizmu i kra

dzieży. W tym celu należy kontaktować

się z Komisariatem Policji w Żarowie.
/x/

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
Zaprasza na finał konkursu

„Pisanka, palma, wypiek wielkanocny”
oraz pokonkursową wystawę, która odbędzie się 28 marca 2010r. w kawiarni

(I piętro) GCKiS

Otwarcie wystawy – godz. 14.00; Wręczenie nagród – godz. 15.00

Imprezie towarzyszyć będą:
 Wystawa malarstwa „Nie święci garnki lepią” słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Żarowie

 Wystawa „Origami 3D”  prace origami słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz

uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej GCKiS

Złoty dąb 2010
Przewodniczący Kapituły Odznaczenia

„Złoty Dąb”, zgodnie z uchwałą Nr

XLII/208/2009 z dnia 31 marca 2009 roku, Ra

dy Miejskiej w Żarowie w sprawie zasad i try

bu przyznawania odznaczenia „Złoty Dąb”

informuje, że w czasie Dni Żarowa w 2010 ro

ku zostaną przyznane kolejne odznaczenia.

Z wnioskiem o ich nadanie mogą

wystąpić:
1. Radni Rady Miejskiej w Żarowie,

2. Burmistrz Miasta Żarów,

3. organizacje społeczne i polityczne – zgło

szenia dokonuje organ stowarzyszenia or

ganizacji lub związku zawodowego

uprawniony do bieżącego kierowania dzia

łalnością,

4. osoby indywidualne (wniosek taki powi

nien być wówczas poparty czytelnymi

podpisami 30 mieszkańców Gminy wraz

z podanymi ich numerami PESEL).

Osoby i organizacje zobowiązane są do

poinformowania kandydata do odznaczenia

o zamiarze zgłoszenia jego kandydatury,

który powinien wyrazić zgodę na kandydo

wanie do odznaczenia.

Odznaczeniem mogą być uhonorowane

osoby i organizacje szczególnie zasłużone

dla Gminy. Odznaczenie przyznane może

być zarówno za działalność wieloletnią, jak

też za pojedynczy czyn o wyjątkowym zna

czeniu dla Gminy i jej mieszkańców.

Wypełnione wnioski należy składać

w Biurze Obsługi Klienta UM w Żarowie

do dnia: 15 maja 2010 roku.

Przewodniczący Kapituły odznaczenia

„Złoty Dąb” Robert Kaśków
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Dla jednych jest byłą kierowniczką

sklepu odzieżowego (starsi wciąż o nim

mówią „u Jaroszowej”), tuż koło pocz

ty. Ciepła, życzliwa, wrażliwa, niezwy

kle pracowita, kochająca ludzi i śmiech,

obdarzona wieloma talentami. Można

by wymieniać jeszcze długo ce

chy tej, na pozór niewielkiej

osóbki, a przecież tak wielkiej

zważywszy na to, ile przeszła

w swoim 80letnim życiu. Dla

tego Panią Danusię kochają

wszyscy, których drogi skrzyżo

wały się z Jej losami.

1939 rok  wojna,

śmierć, deportacja
Na początku wojny, w 1939

roku na Wileńszczyznę wkro

czyli sowieci. Wszyscy, którzy

mogli uciekali przed nimi,

a przede wszystkim rodziny

pracowników mundurowych.

Policjanci z Wileńszczyzny

w pośpiechu pakowali swój do

bytek i wyjeżdżali. Ojciec pani

Danusi był policjantem, ale w czasie

ewakuacji miał zapalenie płuc i nie

chcąc opóźniać ucieczki swoich kole

gów, odmówił wyjazdu i pozostał z ca

łą rodziną. Jak się później okazało,

uciekających policjantów sowieci poj

mali i stracili w Katyniu.

Po przybyciu sowietów zaczęły się

codzienne rewizje w domu. Każdego

dnia, sowieci wywracali dom do góry no

gami. Pewnego razu, podczas kolejnej re

wizji, kazali wszystkim opuścić dom,

pozostawiając tylko ojca. Po powrocie

do domu, okazało się, że ojciec nie żyje.

Nie został zastrzelony, ale (jak zapewnia

pani Danusia) nic nie wskazywało na to

aby umarł w naturalny sposób.

13 kwietnia 1940 ostatni dzień w ro

dzinnym domu. – O godz. 3 rano, so

wieci przyszli do naszego domu –

wspomina. – Postawili nas wszystkich

w kącie i robili rewizję. Przewracali

wszystko, co było możliwe. Czytali każ

dy znaleziony papierek. Wychodząc da

li nam 15 min. na ubranie się.

Zdenerwowana mamusia ubrała nas

w to co miała pod ręką. Nie zdążyliśmy

niczego wziąć ze sobą – ze smutkiem

wspomina. – Załadowali nas na furman

ki i zawieźli na stację. Poupychali

wszystkich (wiele rodzin) do bydlęcych

wagonów, w których okna pozabijane

były deskami, wewnątrz kilka pryczy,

bez sanitariatów... i tak powieziono nas

do granicy. Tam kazali mam się prze

siąść również do bydlęcych wagonów,

ale już rosyjskich. Ściśnięci jak śledzie

jechaliśmy miesiąc. Czasami przynieśli

mam wiadro wody i każdy co miał, dzie

lił się ze współtowarzyszami – takie by

ły nasze posiłki. Wielu nie dojechało do

celu. Kto słabszy – umierał. Ciała zmar

łych, w czasie jazdy, wyrzucali przez

okno – dodaje ze łzami w oczach.

W takich warunkach, po miesiącu,

dotarli na głuchy step Kazachstanu,

gdzie panowała jeszcze głęboka zima,

a śnieg sięgał pasa dorosłego człowieka.

Ciężkie syberyjskie życie
Gdy dotarli do celu, zagnano wszyst

kich do zniszczonej, opuszczonej cer

kwi. To było pierwsze lokum

zesłanych. Do cerkwi, każdego dnia

przychodziły rosjanki i zabierały jakąś

rodzinę do siebie (do pracy w kołcho

zie). Rodzina pani Danusi przebywała

tam najdłużej, ponieważ nikt nie chciał

kobiety z piątką dzieci. Ale pewnego

dnia, przyszła jedna i zabrała ich do sie

bie. Pani Danuta stwierdziła – One nie

były takie złe. Też nic nie miały. Żyły

w podłych warunkach i ciężko pracowa

ły, a my pomagaliśmy im. Dom koł

choźnicy to jedna izba z wielkim

piecem, na którym sypiała rodzina, na

tomiast zesłańcy spali na dwóch ku

frach połączonych dechami, a ich

wierzchnia odzież służyła za pościel.

Na Syberii nie było prądu ani wo

dy. Wszędzie 4050 stopniowy mróz,

cisza wokół, którą od czasu do czasu

przeszywało groźne wycie wilków.

Wodę do picia topiono ze śniegu, cią

gły głód i tylko ciężka praca. Tak żyli

przez rok. Wydawać się mogło, że już

nic gorszego nie spotka matki z pię

ciorgiem dzieci, ale nie! Sowieci jed

nak zgotowali im jeszcze trudniejszy

los. Doszli do wniosku. że starsze dzie

ci mogą ciężej pracować, więc wsadzili

ich znowu do wagonów i wywieźli

w głąb tej srogiej krainy. Nie było tam

ludzi, żadnych domostw, nie było tam

niczego. Przyroda nie budziła się do

tam życia, tylko śnieg, śnieg, śnieg...

Od czasu do czasu można było napo

tkać tylko skośnookich Kirgizów, któ

rzy budowali na tym głuchym stepie

kolej. Rodzinę pani Danusi przywiezio

no właśnie do pracy przy budowie dro

gi kolejowej. Ich domem stał się

wówczas wagon lub ziemianki przy bu

dowanej linii. Wszyscy oprócz małej

Danusi pracowali przy budowie kolei.

Ona jednak wcale nie próżnowała. Gdy

wszyscy pracowali, robiła chusty, za

które dostawała mleko, czasami kawa

łek chleba, a nawet mięso. Potrafiła

również dostać się na wagon jadącego

pociągu, którym przewożony był wę

giel. Wyrzucała go z wagonu wprost do

śniegu, by później zebrać do worka i za

ciągnąć z innymi dziećmi do baraków.

Co to była za radość, jak przemarznięci

zesłańcy wrócili z pracy, a w baraku by

ło ciepło. Ludzie całowali nas i płakali

z radości – opowiada pani Danusia.

Nie raz śmierć zajrzała Jej w oczy.

Jednego razu – relacjonuje Danuta Ja

rosz – jak poszłam zanieść zrobione

przeze mnie chusty do kołchozu, za

które dostałam mleko, w drodze po

wrotnej zerwała się potężna burza. Sta

rałam się iść, jak tylko potrafiłam

najszybciej. Wypatrywałam baraku,

w którym mieszkaliśmy, aż tu nagle

usłyszałam za sobą wycie wilków. Za

częłam biec, ale wilki były coraz bliżej.

Na szczęście wycie usłyszeli ludzie

z baraków i wszczęli alarm strasząc

wilki i ratując mi życie. Innym razem –

opowiada dalej była Sybiraczka – kie

dy moja rodzina szła budować kolej, ja

zostałam w posłaniu, bo byłam tak sła

ZwyczajniNiezwyczajni

Sybiraczka – Danuta Jarosz
Po długiej przerwie wracamy do cyklu prezentującego mieszkańców na

szej gminy. Zwyczajnych ludzi, jednak za sprawą ich przeżyć i osobowości –

ludzi niezwyczajnych.
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Kolizja drogowa
15 marca 2010 r. ok. godz. 7.00,

w Wierzbnej miała miejsce kolizja. Kie

rujący samochodem Ford zjechał na

przeciwną stronę jezdni i uderzył w pra

widłowo jadący samochód Peugeot. Kie

rowcy byli trzeźwi i nie odnieśli

obrażeń. Sprawca wypadku został ukara

ny mandatem karnym w wysokości

300 zł i 6 punktami karnymi.

Kradzież sprężarki
16 marca 2010 r. mieszkaniec Pysz

czyna poinformował Komisariat o ujaw

nieniu włamania do samochodu marki

Ford Transit. Włamanie miało miejsce

pomiędzy 14 a 16 marca br. Z samocho

du, po wyłamaniu zamków, nieznani

sprawcy skradli sprężarkę agregatu tyn

karskiego oraz mieszadło. Straty oszaco

wano na kwotę 11.600 zł.

Policja zwraca się z apelem do osób,

które mogłyby pomóc w ustaleniu

sprawcy kradzieży o skontaktowanie się

z Komisariatem pod nr telefonu 997.

Zabójstwo kuratora

społecznego
16 marca 2010 r. na terenie sąsied

niego powiatu została pobita mieszkan

ka Imbramowic, która w wyniku

odniesionych ran zmarła w szpitalu.

Z informacji uzyskanych od rzeczni

ka prasowego Prokuratury Okręgowej

we Wrocławiu wynika, że kobieta, która

pełniła funkcję społecznego kuratora są

dowego, udała się na interwencję do jed

nej z rodzin, które miała pod kuratelą.

W trakcie wizyty została zaatakowana

od tyłu w głowę metalowym prętem.

W wyniku odniesionych ran zmarła po

przewiezieniu do szpitala. Trwają ustale

nia sprawcy czynu, któremu zostaną po

stawione zarzuty zabójstwa.

Dewastacja studni
We wtorek, najprawdopodobniej

w godzinach pomiędzy 13 a 15, miało

miejsce kolejne włamanie do studni głę

binowych zaopatrujących gminę w wo

dę. Włamano się do studni, które są

zlokalizowane pomiędzy Kalnem

a Wierzbną. Nieznany sprawca skradł

kilkanaście metrów kabla miedzianego

o niskiej wartości powodując jednak kil

kutysięczne straty.

Kradzież pieniędzy
17 marca ok. godz. 13.45 Komisariat

Policji w Żarowie został telefonicznie

poinformowany przez 86letnią miesz

kankę Żarowa o kradzieży pieniędzy.

Policjanci ustalili, że ok. południa

do mieszkania przyszedł mężczyzna

oferując do sprzedania ziemniaki. Ko

bieta zgodziła się na zakup dwóch wor

ków, które przyniósł drugi mężczyzna.

Gdy kobieta przyniosła z drugiego po

koju pieniądze i zapłaciła, to sprzedaw

cy wykorzystali jej nieuwagę i skradli

z koperty 1.000 zł. Trwają ustalenia

sprawców.

Policja apeluje do mieszkańców, któ

rzy widzieli tego dnia samochód kombi

lub mały samochód dostawczy koloru

niebieskiego o poinformowanie o tym

fakcie Komisariat Policji osobiście lub

telefonicznie pod numerem 997.

Apel
Policja apeluje do wszystkich

mieszkańców, w szczególności dzieci

i osób starszych, aby nie wpuszczały do

domu nikogo nieznajomego.
/x/

Kronika

Policyjna

ba, że nie mogłam nawet się podnieść.

Moja mama myślała, że już po mnie.

Nawet wracając do baraku, powiedzia

ła do pozostałych dzieci „Wracajmy do

domu, bo musimy jeszcze Danusię pocho

wać” – mówiąc to, pani Danusia uśmiech

nęła się nieznacznie i dodała – a tu, na

drugi dzień, Danusia wstaje jakby wczo

rajsza niemoc nie miało miejsca i chodzi

po baraku – po chwili namysłu dopowia

da – To chyba była opatrzność Boga, któ

ry postanowił, że jeszcze nie teraz.

Długo by można było jeszcze opowia

dać o poniewierce. Pani Danuta i jej ro

dzina przeżyła 6 długich lat na zesłaniu

tylko dlatego, że pochodziła z rodziny po

licyjnej. To wówczas wystarczyło aby

uznać ich za więźniów politycznych.

Tak Bóg chciał
Po tym wszystkim, dziś 80letnia

Danuta Jarosz, jest pełna życia i rado

ści. Miała męża. Trójka dzieci (dwie

córki i syn) już dawno wyfrunęły z ro

dzinnego gniazda zakładając własne ro

dziny, obdarzając Ją sześcioma

wnuczętami.

Gdy zapytałam Ją, jak to robi, że po

tym wszystkim co przeżyła, zachowała

w sobie tyle ciepła, radości i ufności

w dobro człowieka, odpowiedziała –

Chyba Bóg tak chciał, bym przeżyła to

wszystko, by teraz cieszyć się miłością

bliskich, i po to by spełniło się ówcze

sne moje marzenie – bym mogła naje

dzona odejść od stołu. Teraz niczego

mi nie brakuje. Mam wszystko.

Nigdy nie chorowała, a jej wzrok

jest doprawdy rewelacyjny. Do dziś

czyta gazety, haftuje, dzierga, plecie

dywany i to bez okularów, co jest do

pozazdroszczenia. Od marca 2009 r.

jest studentką Uniwersytetu Trzeciego

Wieku w Żarowie.

Uczęszcza na większość zajęć ofero

wanych przez Uniwersytet. Jednak do

ulubionych należą zajęcia z malarstwa

i rękodzieła. Już od dziecka (na niego

ścinnej ziemi Syberyjskiej) ręce miała

zajęte robótkami, a powstałe dzianiny

wymieniała na jedzenie dla najbliższych.

Teraz robi to wszystko dla własnej przy

jemności i radości obdarzonych. Kiedy

dostałam serwetkę od pani Danusi, nie

mogłam napatrzeć się, jak jej twarz pro

mieniała, jak bardzo cieszyła się z tego,

że mogła kogoś zaskoczyć, obdarowując

kawałkiem siebie.

Danuta, Danka, Danusia – każdy

kto poznał Ją, nie zapomni Jej nigdy.
Elżbieta Kulas

Wielkanocne

kartki
Biblioteka Publiczna w Żarowie

im. ks. Jana Twardowskiego zapra

sza uczniów szkół podstawowych

i gimnazjum z terenu Gminy Żarów

do udziału w konkursie plastycznym

„Wielkanocne kartki”

Regulamin konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów

szkół podstawowych i gimnazjum z terenu

miasta i gminy Żarów oraz dzieci w wieku

przedszkolnym.

2. Przedmiotem konkursu są kartki wielka

nocne.

3. Technika wykonania i format prac dowolna.

4. Prace (tylko indywidualne) należy skła

dać w Oddziale Dziecięcym Biblioteki Pu

blicznej w Żarowie do dnia 22.03.2010 r.

5. Prace zostaną nagrodzone w czterech ka

tegoriach wiekowych, tj. do lat 6, klasy 0

– III, klasy IV – VI i gimnazjum.

6. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie na

gród nastąpi w dniu 26.03.2010 r. o godz.

15.00 w Bibliotece Publicznej w Żarowie.

7. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane

na wystawie w bibliotece.

8. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
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Radosna Szkoła
Gmina Żarów złożyła wnioski do drugiej edycji programu i dziś już wie

my, że otrzymamy na ten cel prawie 24 tys. zł.

W szkole też można się bawić, te

mu ma właśnie służyć rządowy

program „Radosna Szkoła”.

– To bardzo dobra wiadomość, po

nieważ do programu zgłoszono ok. 9 tys

wniosków i nie wszyscy w tym roku do

staną pieniądze – mówi Sylwia Pawlik,

kierownik Referatu Oświaty w Urzędzie

Miejskim w Żarowie. – Tym bardziej

cieszymy się, że Gmina Żarów znalazła

się wśród tych co otrzymają środki na

zakup pomocy dydaktycznych – dodaje

Sylwia Pawlik.

Program zakłada, że placówki eduka

cyjne staną się bardziej przyjazne i no

woczesne, co jest szczególnie ważne

w kontekście obniżenia początkowego

wieku szkolnego, którego cel stanowi

wyrównanie szans edukacyjnych dzieci.

W ramach programu szkoły mogą za

kupić m.in. specjalne piłki i worki do

rozwoju motorycznego dzieci, chusty

animacyjne.

Pomoce dydaktyczne będą służyć do

zajęć z koordynacji ruchowej oraz reha

bilitacji. Po intensywnym ruchu i wy

czerpującej zabawie najmłodsi powinni

mieć również możliwość relaksu, odpo

czynku i indywidualnej pracy. Do tego

przyczynią się gry edukacyjne oraz ma

teriały wspomagające rozwój mowy

i myślenia.

Pomoce dydaktyczne trafią do

trzech gminnych szkół: Szkoły Podsta

wowej im. Anny Jenke w Mrowinach,

Szkoły Podstawowej w Imbramowicach

i Szkoły podstawowej im. Jana Brze

chwy w Żarowie.
/sp/

Ikony Wandy Hüpner
W Bibliotece Publicznej w Żarowie trwa już kolejna wystawa prac uta

lentowanej żarowianki – Wandy Hüpner.

Są to misternie wykonane ikony o te

matyce wielkanocnej (Męka Pańska

oraz wizerunki Jezusa Chrystusa).

Wcześniej były to ikony związane z Bo

żym Narodzeniem (wizerunki Matki Bo

skiej oraz Świętej Rodziny).

Artystka o swoich pracach mówi:

Tworzenie ikon jest procesem wieloeta

powym. Drewno poprzez swoją struktu

rę, wręcz podkreśla wizerunek,

z którym tworzy całość. Pociąga mnie

ta tajemniczość starych ikon. Stąd po

mysł na wystawę „Sacrum” w Świdnicy

w 2008 roku. Wystawa ta wzbudziła

żywe zainteresowanie zarówno osób

świeckich, jak i duchownych.

Obecnie można przyjść do Bibliote

ki i obejrzeć te niezwykle interesujące

prace. Zapraszamy.
Stanisława Biernacka

Dar życia: 32 litry krwi
W trakcie akcji oddawania krwi, zorganizowanej 9 marca 2010r. przez

żarowski Klub Honorowych Dawców Krwi, 70 osób oddało 32 litry krwi.

Akcja oddawania krwi zorganizowa

na była pod hasłem: „Oddajemy krew

dla naszych najmłodszych mieszkań

ców”, którzy w najbliższym czasie mają

być poddani różnym zabiegom operacyj

nym. Dzięki oddanej krwi hospitalizo

wane we wrocławskiej klinice dzieci:

Laura – 14 mcy, Maja – 11 mcy,

Adam – 12 mcy, Rafał – 16 mcy, Olek

– 14 mcy, Robert – 10 mcy szybciej

będą mogły wrócić do zdrowia.

W tym roku była to już druga akcja

zorganizowana przez żarowski Klub

HDK. W tym roku planowane są jesz

cze cztery akcje, w tym jedna w trakcie

obchodów Dni Żarowa.

Terminy akcji oddawania krwi

w Żarowie na rok 2010:

29.05.2010 – Autobus „Krewniacy”

osiedle Piastów (w czasie obchodów

Dni Żarowa),

18.08.2010 – Zespół Szkół w Żarowie,

ul. Zamkowa 10,

6.10.2010 – Zespół Szkół w Żarowie,

ul. Zamkowa 10,

8.12.2010 – Zespół Szkół w Żarowie,

ul. Zamkowa 10.

Zarząd Miejskiego Klubu HDK

apeluje:

Każdy z nas, będąc zdro

wym, może oddać krew.

Czekamy na Was

w Zespole Szkół

im. Jędrzeja Śniadeckiego

w Żarowie,

ul. Zamkowa 10,

Zapraszamy.
/x/

W trosce

o zdrowy uśmiech
Uczniowie Szkoły Podstawowej

w Imbramowicach wiedzą, że zdrowy

uśmiech każdy ma, gdy o zęby swoje dba!

T roska o zdrowie dzieci jest bliska

rodzicom i nauczycielom. Eduka

cja zdrowotna jest prowadzona w szko

le przez nauczycieli oraz pielęgniarkę.

Dzieci poznają zasady zdrowego

odżywiania, higienicznego trybu życia,

dbałości o czystość, zapobiegania cho

robom. Zdobytą wiedzę potrafią wyra

zić w formie plastycznej, wierszu,

piosence. Powstały także książeczki

wykonane przez uczniów „Dbam

o zdrowie, bo to mój skarb”, które moż

na poczytać w szkolnej bibliotece.

Dzięki staraniom rodziców Firma

ColgatePalmolive ze Świdnicy przeka

zała pastę do zębów. Dzięki temu każde

dziecko może dbać o zęby, praktycznie

stosować poznane zasady szczotkowa

nia zębów. Nie należy także zaniedby

wać kontroli u stomatologa. Ale każdy

wie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Od

kilku lat, dzięki Caritas Świdnica, w ra

mach zapobiegania próchnicy prowa

dzona jest, wśród uczniów naszej

szkoły, fluoryzacja zębów.
SP Imbramowice

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej

w Imbramowicach
składa serdeczne podziękowania za

okazaną pomoc i wsparcie na rzecz

społeczności szkolnej.

Dziękujemy firmom: Kopalna

Granitu w Siedlimowicach, „Broker”

Strzegom – Artykuły Biurowe, Col

gatePalmolive Świdnica, DANZAL

Bogdan Cichy Pszenno, Torf Corpo

ration Fabryka Leków sp. z o.o. Kąty

Wrocławskie, Restauracja „AZYL”

Kąty Wrocławskie, Franc Gardiner

Świdnica.
Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej w Imbramowicach
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P rzed wręcze

niem nagród

rozegrany został

mecz gwiazd,

w którym spotkały

się drużyny złożo

ne z najlepszych

zawodników

I oraz II ligi. Po

zaciętym spotka

niu zwyciężyła

drużyna I ligi, któ

ra pokonała II ligę

74. Bramki dla

I ligi zdobyli: Ma

teusz Ryczan, Łu

kasz Jadach po 2, Sławomir Okarma,

Michał Krzysztofik, Krzysztof Hanc

po1, dla II ligi: Piotr Rachajski 2, Adam

Sołtysiak, Michał Czernicki po 1.

W meczu gwiazd wystąpili:

I Liga: Bartosz Duszyński, Paweł

Zyl (obaj Zaskoczeni Żarów), Mateusz

Ryczan (Wektor Świdnica), Sławomir

Okarma, Andrzej Walus (obaj AKS),

Szymon Stawowy, Michał Krzysztofik

(obaj Drink Team), Marcin Kądziołka,

Łukasz Jadach (obaj Zryw Łażany), Ma

teusz Darowski, Dariusz Broński (obaj

Wierzbianka), Krzysztof Hanc

(AH1N1).

II liga: Wojciech Hanc, Sławomir

Marmajewski, Stanisław Chrapek (wszy

scy Mam Talent), Paweł Jóda, Adam Soł

tysiak, Adrian Jóda, Piotr Rachajski

(wszyscy PCO Oldboys), Michał Czer

nicki, Maciej Madziała (obaj Cannabis),

Paweł Noceń, Sylwester Kłysiński (obaj

FC Method Men), Bartłomiej Czoch (Ne

fryt Junajtet), Tomasz Sas (PKS Złoty

Kłos), Szymon Laskowski (FC Albatros)

Po meczu zostały wręczone nagrody

dla najlepszych zespołów oraz zawodni

ków, które wręczali Krzysztof Wierzęć

– właściciel firmy Mediator Group oraz

Grzegorz Osiecki  Zastępca Burmistrza

Żarowa.Końcowa klasyfikacja:

I Liga
I miejsce – Zaskoczeni Żarów

II miejsce – Wektor Świdnica

III miejsce – Drink Team

IV miejsce – Zryw Łażany

V miejsce – AKS Żarów

VI miejsce – AH1N1

VII miejsce – Wierzbianka Wierzbna

VIII miejsce – Wodospad Zastruże

II Liga
I miejsce – PCO Oldboys

II miejsce – Cannabis

III miejsce  Mam Talent

IV miejsce  FC Method Men

V miejsce – Nefryt Junajtet

VI miejsce – PKS Złoty Kłos

VII miejsce – FC Albatros

VIII miejsce – Mortal Kombat

Najlepsi zawodnicy:
I Liga

Najlepszy bramkarz –

Jacek Suski (AKS Ża

rów)

Najlepszy zawodnik

– Piotr Bieniowski

(Wektor Świdnica)

Najlepszy strzelec –

Tomasz Rudnik (Za

skoczeni Żarów)

II Liga
Najlepszy bramkarz –

Paweł Jóda

(PCO Oldboys)

Najlepszy zawodnik

– Sławomir Marma

jewski (Mam Ta

lent)

Najlepszy strzelec – Michał Morawski (FC

Method Men)

Organizatorzy rozgrywek bardzo go

rąco dziękują za pomoc okazaną przez

głównego sponsora rozgrywek Krzysz

tofa Wierzęcia – właściciela firmy Me

diator Group S.A.

Podziękowania należą się także dla

sklepu sportowego „Saller” w Świdnicy

oraz Strefy Komputerowej w Żarowie za

okazane wsparcie organizacji rozgrywek.

Składamy również podziękowania

sędziom turnieju: Julianowi Kowalskie

mu, Wojciechowi Dutkiewiczowi, Pio

trowi Serwinowi i Wojciechowi

Mackiewiczowi.
GCKiS

Przypominamy

o konkursie „Nasz Dom”,

który przeznaczony jest

dla wspólnot.

Zgłoszenia przyjmowane

są do końca kwietnia.

Do rozdysponowania

czekają nagrody pieniężne.
Szczegóły:

http://www.um.zarow.pl/new/

index.php/pl/nagrodanaszdom

Mediator Cup zakończony
20 marca w hali sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

odbyło się uroczyste zakończenie rozgrywek ligi halowej Mediator Cup 2009/10.

Reprezentacja I ligi

Reprezentacja II ligi

Szachy Szkół

Podstawowych

oraz Gimnazjum
16.03.2010 r. w Gimnazjum w Ża

rowie rozegrano zawody strefy wał

brzyskiej w ramach Igrzysk

Młodzieży Szkolnej oraz Gimnazjady.

Naszą gminę reprezentowała Szkoła

Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ża

rowie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła

II w Żarowie. Obydwie szkoły w koń

cowej klasyfikacji zajęły piąte miejsca

na osiem startujących drużyn.

W drużynie żarowskiego gimnazjum

najlepszy wynik osiągnął Damian Da

niel, który zdobył komplet zwycięstw,

a wśród pokonanych była świeżo upie

czona Mistrzyni Polski do lat 17.
media

Podziękowanie
Uczestniczki Warsztatów Malarstwa Uni

wersytetu Trzeciego Wieku oraz prowa

dząca zajęcia, składają serdeczne

podziękowania Panu Zbigniewowi Sion

ko – Przewodniczącemu Zarządu Wspól

noty Mieszkaniowej z ul. Chrobrego 7

A,B,C za ofiarowane pieniądze na zakup

farb, pędzli i in. akcesoriów malarskich.

„Studenci”
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Na własnym parkiecie żarowski ze

spół pokonał lidera „Dialog” Świebodzi

ce. Zespół wyszedł niezwykle

zmotywowany i skoncentrowany. Mimo

niekorzystnego początku spotkania, dru

żyna pokazała, że gra do końca.

Lider miał piłkę meczową i mógł wy

grać 1:3. LKS Chemik wzniósł się na

wyżyny umiejętności przechylając zwy

cięstwo na swoją korzyść. Kolejne sety

padły łupem naszych siatkarzy. Tym sa

mym LKS Chemik pokonał „Dialog”

Świebodzice 3:2.

Inny żarowski zespół TKKF Chemik

uległ zespołowi„Oldboys” ze Strzego

mia 1:3.

W ligowej tabeli LKS zajmuje

czwartą pozycję natomiast TKKF pla

suje się na szóstym miejscu.
media

XXXIV Bieg Piastów
6 marca 2010 r. odbył się XXXIV Bieg Piastów. W tej najstarszej i najwięk

szej imprezie narciarskiej w Polsce nie mogło zabraknąć żarowskich biegaczy.

Już od dwóch lat Bieg Piastów nale

ży do elity światowego narciarstwa bie

gowego, Ligi Worldloppet, organizacji

skupiającej największe narciarskie biegi

masowe na Świecie.

Żarów nie mógł być nie zauważony

na tej imprezie, ponieważ jako jedyna

zorganizowana grupa posiadała transpa

renty z symbolami naszego miasta.

Żarowscy biegacze chcą serdecznie

podziękować Burmistrzowi Żarowa Lil

li Gruntkowskiej za kolejne już wspar

cie finansowe naszej ekipy narciarskiej.
media

Gimnazjada

i licealiada

w Żarowie
W marcu hala sportowa Gminnego

Centrum Kultury i Sportu dwukrotnie

gościła finały dolnośląskich rozgrywek

w piłce siatkowej dziewcząt.

10 marca odbył się finał dolnoślą

skiej Licealiady w Piłce Siatkowej

dziewcząt, a 18 marca 2010 r. finał wo

jewództwa w piłce siatkowej dziewcząt,

tym razem szkół gimnazjalnych.

Do rozgrywek przystąpiły cztery

najlepsze zespoły ze stref: wałbrzy

skiej, jeleniogórskiej, legnickiej oraz

wrocławskiej.

Wśród Gimnazjów, Mistrzostwo

Dolnego Śląska zdobyło Gimnazjum

nr 5 z Wrocławia, które pokonało w fi

nale Gimnazjum nr 1 Świdnica 2:0

(25:8, 25:19).

Licealiadę wygrało II LO z Jawora,

które pokonało III LO w Świdnicy 2:0

(14:25, 18:25)

Organizatorem obu finałów było

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ża

rowie wraz z Dolnośląskim Szkolnym

Związkiem Sportowym we Wrocławiu.

To nowy wymiar działalności hali

sportowej, którą oddano do użytku rok

temu dzięki staraniom Władz Gminy.

Powoli hala staje się nie tylko salą gim

nastyczną dla Gimnazjum i halą trenin

gową dla lokalnych klubów, ale

również areną finałów dolnośląskich

zawodów sportowych. To ważny ele

ment budowania pozytywnego wizerun

ku naszej Gminy.

Warto podkreślić, że uczestnicy fi

nału oraz Mariola Pagacz z Dolnoślą

skiego Szkolnego Związku Sportowego

we Wrocławiu byli pod ogromnym

wrażeniem obiektu Gminnego Centrum

Kultury i Sportu w Żarowie. Zawod

niczki i działacze z Wrocławia stwier

dzili, iż nawet stolica Dolnego Śląska

nie ma takiej hali sportowej, która mo

że być wykorzystywana przez szkoły

na zawody sportowe.

Zobacz relację z zawodów w Kro

nice Filmowej Gminy Żarów:

www.kronika.um.zarow.pl.
/x/

LKS Chemik rozbił lidera
O największą niespodziankę 10 kolejki spotkań rozgrywek Powiatowej

Ligi TKKF w Piłce Siatkowej organizowanych przez TKKF Bolko w Świdni

cy postarali się zawodnicy LKS Chemik Żarów.




