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Dary dla powodzian
W czwartek, 1 lipca 2010 roku, z gminy Żarów wyjechał samochód z dara
mi dla powodzian ze wsi Wola Rogowska.
Z darami od
mieszkańców Gminy
pojechały pracownice
żarowskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej,
który był koordynato
rem całej akcji. Dary
były gromadzone
w siedzibie żarow
skiego Związku Eme
rytów, Rencistów
i Inwalidów, którego
członkowie ochoczo
włączyli się w organi
zację akcji pomocy powodzianom.

Pomoc
dla pogorzelców
Apelujemy do ludzi wielkiego ser
ca o pomoc i wsparcie dla rodziny,
która w nocy 8 lipca 2010r. w Pysz
czynie ucierpiała w skutek pożaru. pa
noszący się ogień zniszczył większość
dobytku rodziny.
Pięcioosobowa rodzina zamieszkała
na terenie naszej gminy ucierpiała w sku
tek pożaru. Mieszkanie wymaga grun
townego remontu. Prawie cały dobytek
uległ zniszczeniu. To, czego nie strawił
pożar, zalała woda. Pogorzelcy są obec
nie pod opieką rodziny i sąsiadów.

dokończenie na stronie 5.

Rodzina potrzebuje
przede wszystkim:

Kolejne pieniądze
na odnowę wsi
Gmina Żarów otrzymała kolejne
środki na odnowę wsi. W czwartej edy
cji konkursu „Odnowa dolnośląskiej
wsi”, który rozstrzygnięto początkiem
lipca Gmina Żarów otrzymała środki
na realizację obu zadań, na które skła
dała wnioski.
W ramach środków na odnowę wsi zre
alizowanie zostanie: remont pokrycia dacho
wego na świetlicy wiejskiej w Mrowinach
oraz wykonanie placów zabaw w Krukowie,
Siedlimowicach, Mielęcinie i Pożarzysku.
Łącznie gmina pozyskała 23.478 zł. Dotacja
pokrywa 50% kosztów obu inwestycji. Pozosta
łe środki pochodzić będą z budżetu Gminy – zo
stały zaplanowane w tegorocznym budżecie.
Obie inwestycje, zgodnie z wymogami
konkursu, zostaną zrealizowane do końca
października br.
Wnioski zostały przygotowane przez
pracowników Referatu Pozyskiwania Środ
ków Zewnętrznych i Promocji Urzędu Miej
skiego w Żarowie przy współpracy Referatu
Inwestycji i środowisk wiejskich.
/x/

 mebli kuchennych,
 sprzętu gospodarstwa domowego (lodówka, kuchenka gazowa),
 naczyń kuchennych (sztućce, garnki, patelnie, naczynia, szklanki, kubki, itp.),
 kołdry, poduszki, koce,
 artykuły remontowe (farby, zaprawy itp.),
 ubrania dla kobiety, mężczyzny, 9letniej dziewczynki i 8 i 4letniego chłopca
Prosimy o pomoc, liczy się każdy gest dobrej woli.
Dary prosimy przynosić do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ża
rowie, ul. Armii Krajowej 54, od 12 do 16 lipca 2010r.
Informacje można uzyskać pod nr tel. 74 85 80 745
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej

Szkiełkiem i okiem
Minione dwa tygodnie to prawdziwy gorący okres.
Gorący dosłownie i w przenośni.
Początek wakacji pokazał się bardzo łaskawy – szczegól
nie dla dzieci.

Piękna pogoda
Piękna pogoda, to idealny czas na wy
poczynek nad wodą i w lesie. Dzieci, które
nigdzie nie wyjechały na wakacje korzysta
ją z oferty Stowarzyszenia „Edukacja”,
które jak co roku na zlecenie gminy orga
nizuje letni wypoczynek. Ten numer gaze
ty przynosi pierwsze relacje z wakacyjnego
wypoczynku.

Pełną parą
Pomimo upalnej pogody, a może wła
śnie dzięki niej na wielu placach budowy
trwają intensywne prace, które były zapla
nowane wczesną wiosną. W iście rekordo
wym tempie rozpoczęły się prace przy
remoncie drogi Siedlimowice – Mrowiny,
remoncie drogi w Bukowie. Już niedługo
rozpoczną się prace przy remontach kolej
nych dróg w Bukowie, Imbramowicach i
samym Żarowie.
W Żarowie trwają kolejne prace przy
naprawach chodników, remontach miesz

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
75/2010 z dnia 07.07.2010r. oraz do dzierża
wy w oparciu o Zarządzenie Nr 71/2010
z dnia 07.07.2010r.
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kań. Planowane są również kolejne prace remontowe budyn
ków komunalnych. Wiele relacji na ten temat zawarliśmy w
tym numerze.

Pomoc potrzebującym
Prezentujemy w tym numerze dwie informacje związane z
ofiarnym udzieleniem pomocy potrzebującym. Początkiem
lipca zawieziono pomoc dla mieszkań
ców Woli Rogowskiej, a od zeszłego ty
godnia przekazywana jest pomoc dla
rodziny z Pyszczyna, która w pożarze
straciła znaczną część swojego dobytku.
W obu tych przypadkach ofiarna pomoc
dała poszkodowanym nadzieję i wiarę w
drugiego człowieka. Wszystkim bezi
miennym ofiarodawcom składamy ser
deczne podziękowania „Bóg zapłać”.
Leszek Buchowski

Plany zagospodarowania
30 czerwca 2010r. Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwały o przystąpie
niu do prac nad zmianami planów zagospodarowania przestrzennego dla Kal
na, Krukowa, Mielęcina i Mikoszowej.
To okazja dla mieszkańców i właścicieli
nieruchomości w tych miejscowościach do
wprowadzenia zmian sposobu użytkowania
gruntów, które będą uwzględniały plany ich
przyszłego zagospodarowania.
Wszyscy zainteresowani umieszczeniem
zmian w planach zagospodarowania tych
miejscowości, a dotyczących sposobu użytko
wania nieruchomości mogą je zgłaszać na pi
śmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie.
Zainteresowani mogą również zgłaszać
na piśmie wnioski z zakresu ochrony środo

wiska dotyczące w/w planów miejscowych.
Wnioski powinny zawierać nazwisko,
imię (lub nazwę), adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznacze
nie nieruchomości, której dotyczy.
Wszelkie wnioski powinny być zgłasza
ne w terminie do 3 sierpnia 2010 r. Po tym
terminie rozpoczną się prace projektowe,
które potrwają do końca 2010 r. dlatego
wnioski składane po 3 sierpnia nie będą
uwzględniane w planach.
/x/

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podję
ciu przez Radę Miejską w Żarowie następujących uchwał:
1) nr LXII/280/2010 z dnia 30 czerwca 2010
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego terenów położonych w obrębie
wsi Kruków, gmina Żarów (zmiana miejsco
wego planu zagospodarowania przestrzen
nego wsi Kruków, gmina Żarów,
zatwierdzonego uchwałą
nr XLVIII/298/2006 Rady Miejskiej w Ża
rowie z dnia 16 marca 2006 r.),
2) nr LXII/279/2010 z dnia 30 czerwca 2010
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego obszaru położonego w obrębie
wsi Mikoszowa, gm. Żarów (zmiana miej

scowego planu zagospodarowania prze
strzennego wsi Mikoszowa, gm. Żarów,
zatwierdzonego uchwałą Nr
XLII/199/2009 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 marca 2009 r.).
Zainteresowani mogą składać wnioski do
wyżej wymienionych planów miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie
w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zam
kowa 2, 58130 Żarów, w terminie do dnia
03 sierpnia 2010 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo
ści, której dotyczy.
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących ze zbywa
ną nieruchomością dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej
przeznaczonej pod drogę położonej w Żarowie przy ul. Krasińskiego (zaplecze)
Nr działki.................................. 375/90
Pow. w m2..................................... 123
Nr KW........................................57392
Forma oddania nieruchomościSprzedaż
na własność
Cena wywoławcza.................. 6.550 zł
Wys. wadium............................. 660 zł
Godz. przetargu.............................9.00
1. Przetarg odbędzie się 16 sierpnia 2010r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, II p., pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie na konto: Bank Zachodni WBK
I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006
0201 9458 najpóźniej do 11 sierpnia 2010r.
do godz. 15.00 wadium w gotówce w wyso
kości podanej w tabeli.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który
wygra przetarg, zaliczone zostanie na po
czet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom
wadium zwraca się w terminie do 3 dni od
dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpie
nie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w dro
dze przetargu podlega zapłacie najpóźniej
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W ra
zie uchylania się uczestnika, który wygrał
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej,

wpłacone wadium ulega przepadkowi na
rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 41 ust. 1 usta
wy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług oferent nabywający nieru
chomość zobowiązany będzie do uiszcze
nia podatku VAT w wysokości 22%
wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiąza
ny będzie do poniesienia kosztów szacun
kowych oraz geodezyjnych związanych
z przygotowaniem działki do sprzedaży
w kwocie 1.830 zł.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest
na stronie internetowej Urzędu:
www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej,
tel. 748580591 wew. 339 i 301 do dnia
przetargu.
10. Działka w planie zagospodarowania
przestrzennego określona jest jako teren
przeznaczony pod drogę (KDW).
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedło
żenia komisji przetargowej dowodu wpłaty
wadium oraz dokumentu tożsamości przed
otwarciem przetargu.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetar
gu jest równoznaczna z potwierdzeniem
przez niego faktu zapoznania się z warun
kami przetargu i ich akceptacją.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informa
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej
wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie do
stępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych na podstawie następujących
uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:
1) nr LXII/280/2010 z dnia 30 czerwca 2010
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego terenów położonych w obrębie
wsi Kruków, gmina Żarów (zmiana miejsco
wego planu zagospodarowania przestrzen
nego wsi Kruków, gmina Żarów,
zatwierdzonego uchwałą
nr XLVIII/298/2006 Rady Miejskiej w Ża
rowie z dnia 16 marca 2006 r.),
2) nr LXII/279/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej
scowego planu zagospodarowania przestrzen
nego obszaru położonego w obrębie wsi
Mikoszowa, gm. Żarów (zmiana miejscowe
go planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Mikoszowa, gm. Żarów, zatwierdzonego
uchwałą Nr XLII/199/2009 Rady Miejskiej
w Żarowie z dnia 31 marca 2009 r.).
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z za
kresu ochrony środowiska dotyczące w/w pla

nów miejscowych w terminie do 3 sierpnia
2010 r. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Ża
rowie, ul. Zamkowa 2, 58130 Żarów.
Wnioski powinny zawierać nazwisko,
imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przed
miot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieru
chomości, której dotyczy.

Obwieszczenie Burmi
strza Miasta Żarów
Burmistrz Miasta Żarów zawiadamia, że
uchwałą Nr LXII/278/2010 Rady Miejskiej
w Żarowie z 30 czerwca 2010 r. zmieniono
granice terenów miejscowego planu zago
spodarowania przestrzennego położonych
w obrębie wsi Kalno, (zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Kalno, gmina Żarów, zatwierdzonego
uchwałą nr XL/251/2005 Rady Miejskiej
w Żarowie z dnia 8 września 2005 r.), spo
rządzanego na podstawie uchwały Rady
Miejskiej w Żarowie Nr XLV/218/2009
z dnia 30 czerwca 2009 r.
Zainteresowani mogą składać wnioski
do planu miejscowego, w tym wnioski
i uwagi z zakresu ochrony środowiska.
Wnioski należy składać na piśmie
w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zam
kowa 2, 58130 Żarów, w terminie do dnia
03 sierpnia 2010 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo
ści, której dotyczy.

Obwieszczenie Burmi
strza Miasta Żarów
Burmistrz Miasta Żarów zawiadamia, że
uchwałą Nr LXII/277/2010 Rady Miejskiej
w Żarowie z 30 czerwca 2010 r. zmieniono
granice terenów miejscowego planu zago
spodarowania przestrzennego położonych
w obrębie wsi Mielęcin, gm. Żarów (zmiana
miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego wsi Mielęcin gminie Żarów, za
twierdzonego uchwałą nr XLVIII/299/2006
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 marca
2006 r.), sporządzanego na podstawie
uchwały Rady Miejskiej w Żarowie
nr XLVIII/231/2009 z 9 października 2009 r.
Zainteresowani mogą składać wnioski
do planu miejscowego, w tym wnioski
i uwagi z zakresu ochrony środowiska.
Wnioski należy składać na piśmie
w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zam
kowa 2, 58130 Żarów, w terminie do 3
sierpnia 2010 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo
ści, której dotyczy.

Renta planistyczna

go na wójcie, burmistrzu lub prezydencie
miasta obowiązku pobrania jednorazowej
opłaty w razie zbycia nieruchomości, której
Uchwalenie nowego lub zmiana dotychczasowego planu miejscowego zago
wartość wzrosła w związku z uchwaleniem
spodarowania przestrzennego wiąże się ze wzrostem wartości nieruchomości.
lub zmianą miejscowego planu zagospodaro
Zwykle ma to miejsce wtedy, gdy nieruchomość zmienia przeznaczenie z rol
wania przestrzennego. Renta planistyczna zo
nego na budowlane.
staje naliczona zgodnie z wyceną
rzeczoznawcy majątkowego, nie jest natomiast
Właściciel lub użytkownik wieczysty nie
Jeśli te warunki zostaną spełnione gmina
brana pod uwagę wartość wynikająca z aktu
ruchomości przy zbyciu nieruchomości zobo rozpoczyna postępowanie administracyjne ma
notarialnego. Właściciel lub użytkownik wie
wiązany jest do uiszczenia na rzecz gminy
jące na celu ustalenie stawki i pobranie renty
czysty chcący zbyć nieruchomość powinien
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu warto
planistycznej. O wszczęciu postępowania gmi
zapoznać się z aktualnymi cenami rynkowymi
ści nieruchomości. Opłata ta nazywana jest
na powiadamia zbywcę nieruchomości. Ma on
nieruchomości, by nie dokonać sprzedaży po
rentą planistyczną.
możliwość zapoznania się z materiałami zgro
cenie niższej niż ta, która zostanie wskazana
Pobierana jest przez wójta, burmistrza
madzonymi w tej sprawie, a przede wszystkim
przez rzeczoznawcę majątkowego.
lub prezydenta miasta i nie może być wyższa z operatem szacunkowym przygotowanym
Od decyzji dotyczącej naliczenia opłaty
niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości.
przez rzeczoznawcę majątkowego.
planistycznej można złożyć odwołanie za
Zgodnie z art. 36 i 37 ustawy z dnia 27
Transakcji powodującej obowiązek zapła
pośrednictwem wójta, burmistrza lub prezy
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa ty renty planistycznej nie da się ukryć. Przepi
denta miasta do Samorządowego Kolegium
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
sy obowiązujące notariuszy zobowiązują ich
Odwoławczego w terminie 14 dni licząc od
z poźn. zm.) opłatę z tytułu wzrostu nierucho do przekazania urzędowi gminy wypisów
daty otrzymania decyzji ustalającej wyso
mości (rentę planistyczną) można pobrać,
z aktu notarialnego w terminie siedmiu dni
kość renty planistycznej, nie można jednak
gdy zostaną spełnione następujące warunki:
od daty zawarcia każdej umowy zbycia nieru
odwołać się od wysokości stawki procento
 wzrost wartości nieruchomości w wyniku
chomości (sprzedaży, zamiany, darowizny).
wej (maksymalnie 30%), na podstawie której
uchwalenia nowego lub zmiany dotychcza
Po otrzymaniu tego dokumentu wójt, bur
ustala się rentę planistyczną.
sowego planu miejscowego,
mistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję
Katarzyna Banasik
 określenie w planie miejscowym stawki pro o opłacie od wzrostu wartości gruntu.
centowej wzrostu wartości nieruchomości,
Przy określaniu wartości rynkowej nieru
Stawki procentowe renty
stanowiącej podstawę do naliczenia wyso
chomości dla potrzeb ustalenia renty plani
kości renty planistycznej,
stycznej bierze się pod uwagę jej
planistycznej
 zbycie nieruchomości przez dotychczasowe przeznaczenie przed uchwaleniem planu miej Żarów – 30%
go właściciela lub użytkownika wieczyste
scowego lub przed jego zmianą oraz jej prze
Bożanów – 15%
go przed upływem 5 lat od daty kiedy plan
znaczenie po uchwaleniu planu miejscowego
Buków – 10%
miejscowy stał się obowiązujący.
lub jego zmianie.
Gołaszyce – 10%
Wskazanie stawek procentowych renty
Imbramowice – 10%
planistycznej jest obligatoryjnym elementem
Kalno – 10%
uchwały wprowadzającej nowy plan zagospo Kruków – 15%
darowania przestrzennego lub uchwały zmie
Łażany – 10%
niającej już istniejący plan.
Marcinowiczki – 10%
Stawki muszą być określone w taki spo
Mielęcin – 10%
W terminie od 1 do 30 września
sób, aby istniała możliwość realizacji ciążące Mikoszowa – 10%

Zwrot akcyzy
za paliwo

2010 roku rolnicy mogą składać wnio
ski o zwrot podatku akcyzowego za
wartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury
VAT potwierdzającye zakup oleju napędo
wego w okresie od 1 marca do 31 sierpnia
2010 roku.
/x/

Dożynki Gminne
2010 r.
Wszystkie sołectwa oraz organizacje
społeczne zapraszamy do wzięcia udzia
łu w uroczystościach dożynkowych.
Tegoroczne Dożynki Gminne odbędą się
12 września 2010 r. w Żarowie. Uroczysto
ści odbędą u zbiegu ulic Armii Krajowej i
Bolesława Chrobrego, czyli w tym samym
miejscu, w którym odbyły sie tegoroczne
Dni Żarowa.

Dodatkowych informacji udziela
Dominika Trzepla, tel.: 748580591
wew. 342.
/d/

Spis Rolny
Powszechny Spis Rolny 2010 r. od
będzie się w dniach od 1 września do
31 października 2010 r.
Informacje spisywane będą wg stanu na
dzień 30 czerwca 2010 r. Będzie to pierwszy
spis rolny od czasu przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej. Spis będzie realizowany
trzema metodami:

 samospis internetowy,
 wywiad telefoniczny prowadzony
przez ankietera statystycznego,
 wywiad realizowany przez rachmistrza
spisowego u użytkownika gospodar
stwa rolnego, rejestrowany na urzą
dzeniu typu handheld.
Tegorocznym spisem (PSR 2010) zosta
ną objęte gospodarstwa rolne osób fizycz
nych i prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości
prawnej. Na terenie Gminy Żarów pracować
będzie trzech rachmistrzów spisowych, któ
rzy odwiedzą gospodarstwa wylosowane
przez Urząd Statystyczny.
/x/

Mrowiny – 15%
Pożarzysko – 15%
Przyłęgów – 10%
Pyszczyn – 10%
Siedlimowice – 10%
Tarnawa – 10%
Wierzbna – 20%
Zastruże – 10%

Wakacje
nad Bałtykiem
Dziesięcioro dzieci w wieku od 7
do 14 lat z Gminy Żarów wyjechało
na nieodpłatną kolonię do Niechorza.
W okresie od 29 czerwca do 12 lipca
2010 roku dzieci, zakwalifikowane do wy
jazdu ze względu na niskie kryterium docho
dowe rodziców, oddychają morską bryzą
i korzystają ze słonecznej pogody.
Wyjazd nad morze to efekt współpracy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
ADZ

Wakacje
Uśmiechu 2010
Rozpoczynają się „Wakacje
Usmiechu 2010” pod honorowym pa
tronatem Rzecznika Praw Dziecka
Marka Michalaka.
Projekt ten obejmuje zabawy rekreacyjno
sportowe, konkursy oraz wycieczki dla dzieci
i młodzieży. Jedną z głównych atrakcji będzie
wyjazd 13 lipca br. do Warszawy, w którym
udział wezmą dzieci ze świetlic środowiskowych
z terenu Gminy Żarów oraz żarowska Młodzie
żowa Rada Miejska.
Uczestnicy odwiedzą Rzecznika Praw
Dziecka, gdzie zapoznają się z zakresem zada
niań Rzecznika. Będą miały okazję porozmawia
nia na temat nowo powstałej ustawy dotyczącej
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dodatko
wymi atrakcjami będą: wizyta w Sejmie i Sena
cie oraz zwiedzanie samej Warszawy.
Organizatorem jest Młodzieżowa Rada
Miejska w Żarowie, natomiast partnerem te
go przedsięwzięcia jest Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żarowie.
/KCh/

dokończenie ze strony 1.

Dary dla powodzian
Wśród przekaza
nych darów były:
meble, sprzęt gospo
darstwa domowego,
środki czystości
i żywność. Mieszkań
cy Mrowin zebrali
pieniądze na zakup
dwóch lodówek.
Mieszkańcy Wo
li Rogowskiej prze
kazali na ręce
pracowników
OPSu serdeczne
podziękowania za
przekazany sprzęt i gotówkę. Relację
z przekazania darów można obejrzeć
w Kronice Filmowej Gminy Żarów.
Akcja pomocy powodzianom trwa
nadal. Rzeczy przyjmowane są
w siedzibie emerytów, a pieniądze

Wizyta delegacji z Górnego Śląska
1 lipca 2010 r. mieszkańcy wsi Wierzbna podejmowali delegację Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów.
W skład 35 osobo
wej delegacji
wchodzili liderzy wiej
scy z miejscowości
województwa śląskie
go realizujący od kilku
lat Odnowę Wsi oraz
przedstawiciele samo
rządów lokalnych.
Do przyjęcia dele
gacji Wierzbianie zo
stali wytypowani przez
Urząd Marszałkowski
Województwa Dolno
śląskiego, jako laure
aci konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska
2009” i doskonały przykład aktywności
mieszkańców.
Delegacja została
powitana w świetlicy
wiejskiej piosenką
w wykonaniu Koła
Gospodyń Wiejskich
z Wierzbnej. Następ
nie gości przywitała
Burmistrz Lilla Grunt
kowska.
Goście zwiedzili
najpiękniejsze miejsca
w Wierzbnej, w tym
wierzbiański kosciół,
po którym oprowadzał
ks. proboszcz Andrzej
Walów. Zwiedzanie zakończyło się poczę
stunkiem, specjalnie na tę okazję przygotowa

nym przez Koło Gospodyń wiejskich.
Ale zanim goście i gospodarze usiedli do
poczętunku, to wysłuchali minikoncertu w wy

konaniu zespołu Koła Gospodyń Wiejskich
oraz obejrzeli pokaz tańców dawnych w wyko

można wpłacać na konto Urzędu
Miejskiego: BZ WBK S. A. oddział
Żarów: 98 1090 2369 0000 0006
02019446 z dopiskiem „dla
powodzian”.
/x/

Prelekcje
policjantów
Policjanci Komisariatu Policji w Ża
rowie przeprowadzili prelekcje w Świe
tlicy Środowiskowej „Kredka” w Kalnie.
Tematem spotkania była bezpieczna dro
ga „świetliczaka” oraz bezpieczeństwo pod
czas wakacji.
Podczas prelekcji omówiony został te
mat sygnalizacji świetlnej oraz zasad jej
funkcjonowania, zasad bezpiecznego prze
chodzenia przez pasy. Mówiono także o ty
m, jak się zachować, kiedy jest ograniczona
widoczność na przejściu dla pieszych. Pod
opiecznym przypomniano kilka reguł doty
czących bezpiecznego korzystania ze
środków komunikacji miejskiej oraz o obo
wiązku korzystania z fotelików samochodo
wych i zapinania pasów bezpieczeństwa
przed każdą podróżą. Dzieci poznały także
zasady bezpiecznej zabawy.
Omówiono również zagrożenia i konse
kwencje grożące najmłodszym podczas gier i
zabaw w pobliżu jezdni. Dzieciom przypo
mniano również o telefonach alarmowych, a
także o tym, jak i kiedy można z nich korzystać.
Katarzyna Kondratowicz
naniu dziewcząt z zespołu „Chiara stella”.
Wizyta była doskonałą okazją do nawią
zania współpracy z liderami odnowy wsi
z Górnego Śląska jak, również do wymiany
doświadczeń.
W trakcie spotkania często padały suge
stie i zapytania, dotyczące współpracy wła
dzy z mieszkańcami.
/x/

Świetlicowe
pomysły
W okresie wakacyjnym świetlice
funkcjonujące na terenie Gminy Ża
rów proponują dzieciom szereg atrak
cyjnych działań w celu miłego
spędzenia czasu wolnego przez świe
tliczaków.
Program wakacji świetlicy „Dziupla Ka
narka” w Mrowinach zapewnia ciekawe spę
dzenie czasu wolnego w ramach zajęć
sportowych (turnieje i zawody sportowe, gry
i zabawy sportowe), plastycznych i muzycz
nych (poznawanie kultur różnych państw
w oparciu o muzykę, dyskoteka).
Wakacje to również czas zajęć edukacyj
nych w świetlicy w Mrowinach, na zajęciach
bowiem poruszana będzie tematyka bez
piecznych wakacji, organizowane będą tur
nieje wiedzy ogólnej, zagadki i łamigłówki.
Zadaniem świetlicy jest przede wszyst
kim realizowanie zajęć, mających na celu in
tegrację grupy. Dlatego też opiekunowie
świetlicy „Dziupla Kanarka” oferują gry
i zabawy integracyjne obejmujące wspólne
spędzenie czasu wolnego przy ognisku, spa
cery, zajęcia aktorskie i wokalne oraz grupo
we zabawy ruchowe na powietrzu.
Dla dzieci z terenu Żarowa, które nie mają
możliwości wyjazdu podczas wakacji, opieku
nowie świetlicy „Cztery pory roku” w Żarowie
przygotowali atrakcyjną ofertę spędzenia czasu
wolnego. Wychowawczynie świetlicy propo
nują dzieciom zajęcia sportowe oraz zabawy
ruchowe na powietrzu, mające na celu promo
wanie aktywnego stylu życia. Ponadto w ra
mach działań świetlicowych przeprowadzone
zostaną gry i zabawy integracyjne, zajęcia mu
zyczne, plastyczne i teatralne. Dla milusińskich
ze świetlicy „Cztery pory roku” czekają także
atrakcje tj. noce piżamowe, grille i ogniska
oraz wspólne spacery.
Interesujące zapowiadają się też wakacje
w świetlicach środowiskowych „Chochliki”
w Wierzbnej, „Kredka” w Kalnie oraz
„Chatka Puchatka” w Łażanach. Panie pro
wadzące świetlice przygotowały atrakcyjną
ofertę spędzenia czasu wolnego, proponując
rozwijanie swoich zainteresowań dzięki za
jęciom malarskim, tanecznym, teatralnym,
rękodzielniczym, fotograficznym, garncar
skim i instrumentalnowokalnym. Ponadto
w ramach zajęć profilaktycznych dzieci ze
świetlicy w Kalnie będą miały możliwość
zapoznania się z pracą Policji, dzięki poga
dance tematycznej z policjantami i wizytą na
Komisariacie Policji. Świetliczaków czekają
również atrakcje tj. dyskoteka, wycieczka
rowerowa, piknik, gry i zabawy ruchowe
oraz wspólne spacery.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby do
spędzenia czasu wolnego w świetlicach śro
dowiskowych z terenu Gminy Żarów oraz ży
czymy radosnych i pełnych słońca wakacji.

Świetlice w okresie wakacyjnym

Noc Piżamowa
W ramach wakacyjnych, codzien
nych zajęć plastyki, jakie odbywają się
dla dzieci w GCKiS, zorganizowana zo
stała „Noc Piżamowa” – namiastka ko
lonii dla dzieci, które w czasie wakacji
pozostają w domu.
Organizatorzy i współtwórcy
Organizatorami „Nocy Pi
żamowej – Wakacje 2010” było
Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie oraz świetli
ca środowiskowa „Cztery Pory
Roku” działająca przy Ośrodku
Pomocy Społecznej w Żarowie.
Ta niezwykła „noc” odbyła się
dzięki środkom finansowym,
które Żarowskie Stowarzysze
nie „Edukacja” przekazało
GCKiS na przeprowadzenie ak
cję „Wakacje 2010” oraz przy
wsparciu finansowemu żarow
skiego OPSu.

Pierwszy dzień
8 lipca o godz. 16.00 do GCKiS przybyło
39 dzieci, w wieku od 5 do 15 lat, z pełnym
ekwipunkiem do nocnych wojaży: śpiworami,
poduszkami, przytulankami, la
tarkami i oczywiście piżamami.
Na samym początku usta
lony został Kodeks Nocy Piża
mowej, który został zapisany
na wielkiej kartce i powieszo
ny w widocznym dla wszyst
kich miejscu. Zawarte w nim
prawa i obowiązki dzieci zo
bowiązały się przestrzegać.
Następnie wzięły udział w in
tegracyjnej zabawie „Poznaj
my się” i wykonały trzy
wspólne prace plastyczne nt.
„Moja noc piżamowa”.
Nie zabrakło zajęć sportowych (zbijany)
oraz muzycznych (nauka piosenek przy
akompaniamencie gitary). Niektóre dzieci
z materaców (puzzle w rozmiarze XXL) wy
budowały domki.
Ok. godz. 18.00 dzieciaki zjadły tzw.
„małą kolację” (chleb z pasztetem oraz dże
mem) po czym udały się na plac przed Cen
trum, gdzie oczekując na kiełbaski z grilla
bawiły się.

Noc w piżamach
Po obfitej kolacji, która zakończyła się

otwarte są:
 świetlica „Kredka” w Kalnie – poniedzia
łek, czwartek w godz. 10.00 – 14.00
 świetlica w Wierzbnej – wtorek, środa
w godz. 10.00 – 15.00
 świetlica w Kalnie – czwartek, piątek
w godz. 10.00 – 15.00
 świetlica w Mrowinach – od poniedziałku
do piątku w godz. 10.00 – 14.00
 świetlica w Żarowie – od poniedziałku do
piątku w godz. 12.00 – 16.00
/ops/

ok. godz. 22.00, z latarkami w ręku cała gru
pa „Piżamowców” ruszyła ul. Górniczą na
nocną eskapadę, której celem było zdobycie
„magicznych kamieni”. Wyprawa udała się,
a dzieci z pełnymi kieszeniami „magicznych
zdobyczy”, nieco zmęczone powróciły do
Centrum. Maluchy oglądnęły bajeczkę i po
szły spać. Ale dla młodzieży „nocne niespa
nie” to dopiero przeżycie. W „zagrodach”,
jakie sobie zbudowali z materacypuzzli, długo
jeszcze było słychać szepty i ciche chichoty.

Dzień drugi
W piątkowy (9 lipca) słoneczny poranek
już o godz. 7.00 „Piżamowcy” zaczęli buszo
wać po hali. Po porannej toalecie, z wilczymi

apetytami, zasiedli do śniadania. Kanapki zni
kały z talerzy jedna po drugiej. Po śniadaniu,
podczas zajęć plastycznych, każdy uczestnik,
wykonał zabawkę JOJO, którą mógł zabrać ze
sobą do domu. Beztroski czas, spędzony na
wesołych zabawach, mijał szybko i nieubła
ganie zbliżał się powrót z rodzicami do domu.
Na zakończenie odbyło się puszczanie
baniek mydlanych. W jednej chwili pod
GCKiS pofrunęły do nieba mydlane bańki.
Wszystkie dzieci stwierdziły, że jeszcze nig
dy nie widziały takiej ilości baniek w jed
nym miejscu i nigdy, i nigdzie nie spędziły
tak wspaniałej nocy, jak „Noc Piżamowa”
w Gminnym Centrum.

Pozytywnie zakręcone
Dziećmi, podczas „Nocy Piżamowej”,
zaopiekowały się: Stanisława Biernacka –
dyrektor Biblioteki Publicznej (poświęcając 20
godzin swojego urlopu wypoczynkowego),
Bernadetta Borowska – wychowawczyni ze
świetlicy środowiskowej „Cztery Pory Roku”
w Żarowie i ja, niżej podpisana.
Elżbieta Kulas

Zmiana zarządcy Pierwszy turnus półkolonii
Od 1 lipca 2010r. nieruchomości
Wspólnot Mieszkaniowych przy ul.
Armii Krajowej 25 i 27 w Żarowie,
zarządzane dotychczas przez ZGL
sp. z o.o., zmieniły zarządcę.
Z usług ZGL sp. z o.o. zrezygnowało już
kilkanaście wspólnot mieszkaniowych. Okres
wypowiedzenia umowy trwa 3 miesiące.
Wspólnoty te skorzystały z oferty, która
jest tańsza nawet o kilkanaście groszy za 1
m² powierzchni użytkowej budynku mie
sięcznie. Pozwoliło to na obniżenie kosztów
administrowania. W skali roku oszczędności
dla niektórych wspólnot mogą sięgać kilka
tysięcy złotych. Nadwyżka według uznania
współwłaścicieli może przypadać do zwrotu
lub może być przeznaczona na wykonanie
dodatkowych prac remontowych.
/L/

Dobudowa pionu
sanitarnego
14 czerwca 2010 r. przeprowadzo
no otwarcie przetargu na zadanie in
westycyjne pn.: „Dobudowa pionu
sanitarnego do budynku przy ul. Ko
pernika 6 w Żarowie”.
Do przetargu zgłosiła się, jako jedyna,
Spółdzielnia Rzemieślnicza z Ząbkowic Ślą
skich, którą ogłoszono Wykonawcą.
30 czerwca podpisano umowę na wykony
wanie przedmiotowego zadania. Koszt inwesty
cji będzie wynosić 91 867,72 zł brutto. W
zakres prac wchodzi dobudowanie sanitariatów
dla mieszkańców istniejącego budynku wraz z
przyłączami (instalacją sanitarną i elektryczną)
oraz montażem wyposażenia sanitariatów.
7 lipca 2010 r. planowane jest przekaza
nie placu budowy wykonawcy, a w kolej
nych dniach rozpoczęcie robót ziemnych.
Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na
koniec września 2010r.
/x/

Remont dachu
Zakończyła się naprawa dachu nad
pomieszczeniami Teatru Bezdomnego
w Żarowie przy ul. Zamkowej.
W wyniku naprawy położono warstwę
papy termozgrzewalnej, która zabezpieczy
dach przed przeciekaniem podczas opadów
atmosferycznych, a tym samym ochroni bu
dynek przed dalszym niszczeniem.
Prace naprawcze wykonywane były
przez pracowników robót publicznych.
/x/

Aktorzy i animatorzy Teatru
Bezdomnego składają serdeczne
podziękowania za wyremontowanie
dachu nad teatrem.
Ryszard Dykcik

Od poniedziałku (5 lipca) 50 dzieci z terenu gminy Żarów aktywnie wypo
czywa na półkoloniach organizowanych przez Żarowskie Stowarzyszenie
„Edukacja”.
– To najlepsza for
ma wypoczynku dla
dzieci – mają mnóstwo
atrakcji. Przez dwa ty
godnie, od poniedział
ku do piątku
wyjeżdżają z Żarowa:
dwa razy na basen od
kryty lub kryty (w za
leżności od pogody),
do Wrocławia (w tym
kino), do Jedliny Zdro
ju na tor saneczkowy,
wyprawa na Ślężę,
wycieczki do Karpa
cza, do Zamku w Gro
dziszczu i do Złotego
Stoku. Profesjonalna, Wycieczka na łono natury
doświadczona kadra to
3 wychowawców, kie
rownik i pielęgniarka.
W tym roku zorgani
zowaliśmy 3 dwutygo
dniowe turnusy.” –
mówi Helena Słowik,
prezes Stowarzyszenia
„Edukacja”.
Współpracujemy
także z GCKIS – tam
odbywają się zajęcia
stacjonarne dla dzieci
prowadzone przez in
struktorów z Centrum
Kultury: zajęcia spor
Wycieczka do Wrocławia
towe na hali i Orliku
cione są zajęcia profilaktyczne.
oraz zajęcia rekreacyjne w GCKIS.
Helena Słowik
We wszystkie formy wypoczynku wple

Remont drogi w Bukowie
Od 19 maja 2010 r. trwają prace budowlane przy realizacji zadania inwe
stycyjnego pn.: „Remont drogi gminnej ul. Kwiatowej w Bukowie”, która zo
stała uszkodzona podczas powodzi w roku 2006.
Wykonawcą jest
Przedsiębiorstwo
MR CO. Mateusz
Rachuna z Bystrzy
cy Górnej.
Wykonawca zo
bowiązał się wyko
nać prace
remontowe na kwotę
188 683,93 zł brutto.
Długość remonto
wanego odcinka
drogi wynosi 676 m
o łącznej powierzchni 1.956,76 m2.
Nawierzchnia drogi zostanie wykona
na z szarej kostki brukowej betonowej.

/x/

Zakończenie roku UTW

Remont drogi

W środę, 30 czerwca 2010 roku, w Auli Gimnazjum imienia Jana Pawła II
odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Żarowie.

22 czerwca 2010 roku, w wyniku
rozstrzygnięcia przetargu, wybrano
wykonawcę remontu drogi dojazdo
wej do gruntów rolnych położonych
przy ul. Spokojnej w Imbramowicach
dz.437 oraz przy ul. Spacerowej
w Bukowie.

W uroczystości oprócz
studentów udział wzięli wy
kładowcy, przedstawiciele ra
dy programowej oraz
Burmistrz Lilla Gruntkowska.
Zebranych przywitał Zbi
gniew Owczarski Prezes Za
rządu Uniwersytetu, który
udzielił głosu Burmistrz Lilli
Gruntkowskiej. Pani Burmistrz
pogratulowała wszystkim stu
dentom wytrwałości i zapału
do nauki. Podkreśliła, że ich
zaangażowanie jest godne po
dziwu i jest wspaniałym dowo
dem, że jak się chce, to można
dokonać rzeczy wielkich, na przekór malkon
tentom narzekającym na wszystko dookoła.
Po Burmistrz Gruntkowskiej głos zabrała
Helena Słowik, dyrektor gimnazjum i Prze
wodnicząca uniwersyteckiej Rady Programo

W przetargu wzięło udział dwóch ofe
rentów. Najkorzystniejszą ofertę przedstawi
ło Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów, które zaoferowało się wyko
nać prace remontowe za kwotę 155
889,26 zł brutto, czyli o ponad 40 tys. zł
mniej niż oferta konkurencyjna.
W najbliższym czasie zostanie podpisana
umowa z wykonawcą zadania inwestycyjnego.
/x/
wej, która podkreślała zapał i zaangażowanie
wszystkich studentek i studentów.
Po części oficjalnej wszyscy zebrani mi
ło spędzili czas przy małej czarnej, herbatce
i słodkościach.
/x/

Zaległości
czynszowe

co będzie się wiązało z obowiązkiem
zapłaty kosztów sądowych, które wyno
szą (w zależności od kwoty należności
głównej) od 180 do 1 200, zł.

Informujemy wszystkie osoby, które
posiadają zaległości z tytułu najmu loka
li mieszkalnych i użytkowych oraz me
diów, że w przypadku nie spłacania
należności w wyznaczonych terminach
sprawy będą nadal niezwłocznie kiero
wane na drogę postępowania sądowego,

Sprawy osób, które otrzymały już sądo
we nakazy zapłaty z tytułu zaległości za
czynsz i media i w dalszym ciągu nie doko
nały wpłat, zostaną przekazane niezwłocznie
do komornika sądowego, co spowoduje ob
ciążenie dodatkowymi kosztami czynności
komorniczych.
Beata Fafuła

Ruszył
remont drogi
Od poniedziałku 12 lipca 2010r.
dni trwają prace remontowe na trasie
Siedlimowice – Mrowiny. Droga po
tegorocznej zimie mocno ucierpiała
i pojawiły się liczne przełomy utrud
niające przejazd na tej trasie.
Prace remontowe polegają na częścio
wym zdjęciu starej nawierzchni asfaltowej,
naprawie przełomów oraz położeniu nowej
nawierzchni asfaltowej.

Kanalizacja i wodociąg – etap 1
Na terenie osiedla domków jednorodzinnych w Żarowie powstają kolejne
budynki pomimo tego, że brakuje tam sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. To
konsekwencja tego, że Gmina sprzedała tam w minionych latach nieuzbrojone
grunty. Powstają również nowe domy na terenie wsi naszej gminy, które rów
nież nie posiadają kanalizacji.
Władze gminy znając ten problem poszu
kiwały takich rozwiązań, które zapewniłyby
sfinansowanie inwestycji ze źródeł pozabu
dżetowych.
Pierwsze koncepcje rozwiązania proble
mu powstały jeszcze w roku 2006, które za
owocowały przygotowaniem kilku
wariantów skanalizowania całej gminy Ża
rów. Niestety projekt ten nie był kontynuowa
ny w roku 2007. Powrócono do tematu
dopiero po powrocie Burmistrz Gruntkow
skiej na stanowisko Burmistrza w roku 2008.
Niestety programy pomocowe, na które liczo
no nie były już dostępne.
Konieczne było ponowne przeanalizowa
nie nowych programów pomocowych pod ką
tem możliwości ich wykorzystania dla
potrzeb budowy kanalizacji. Taka możliwość
znalazła się na bazie programów budowy ka

nalizacji dla terenów wiejskich. Gmina już
otrzymała środki z Wojewódzkiego Fundu
szu Ochrony Środowiska na wykonanie doku
mentacji, która posłuży do przygotowania
aplikacji do środków pomocowych, jakie ma
ją być uruchomione w najbliższym czasie.
Stąd też w najbliższym tygodniu odbę
dzie się cykl spotkań z mieszkańcami na ten
temat. Ponadto przy okazji rozwiązywania
problemu kanalizacji dla Wierzbnej i Bożano
wa rozwiązany zostanie problem budowy ka
nalizacji osiedla domków jednorodzinnych.

Spotkania odbędą się:
14 lipca o godzinie 14.15 dla mieszkańców
osiedla domków przy ul. Dębowej,
14 lipca o godzinie 17.00 w Bożanowie,
14 lipca o godzinie 18.15 w Wierzbnej,
15 lipca o godzinie 17.00 w Mrowinach

Prace, na skutek interwencji władz Gmi
ny Żarów, zleciło Starostwo Powiatowe
w Świdnicy. Prace potrwają ok. 10 tygodni.
Początkiem tygodnia zakończyły się rów
nież prace przy ostatnim etapie remontu drogi
powiatowej Siedlimowice – Gołaszyce, które
również realizował Powiat Świdnicki.
/x/
16 lipca o godzinie 17.00
w Łażanach.
Przy okazji spotkania z właścicielami
nieruchomości przy ulicy Dębowej omówio
ny zostanie sposób wybudowania sieci wo
dociągowej, która powstanie jako wspólna
inwestycja Gminy oraz Zakładu Wodocią
gów i Kanalizacji. Inwestycja jest zaplano
wana w tym roku.
/x/

Gospodarka lokalowa
Staraniem pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie podjęto działania
dla poprawy stanu budynków komunalnych.

Kwiatowa 1 w Żarowie
Właścicielem nieruchomości jest wspól
nota mieszkaniowa, w której większość
udziałów posiada Gmina Żarów.
Poprzedni admini
stratorzy ograniczali
się tylko do usuwania
awarii, a obecny za
rządca nie poszukuje
możliwości poprawy
stanu budynku. Dlate
go Gmina Żarów, jako
jeden ze współwłaści
cieli, postanowiła
wkroczyć w kompe
tencje zarządcy. Posta
nowiono znaleźć
odpowiedź na pytanie:
„jakie są możliwości
techniczne i ekono
miczne poprawy stanu budynku?”
W pierwszej kolejności postanowiono, że
zostanie sprawdzona celowość poddania bu
dynku termomodernizacji. Jednym z najwięk
szych kosztów utrzymania są wydatki na
ogrzewanie ze względu na konstrukcję ścian
zewnętrznych i stropodachu.
Wykonanie termomodernizacji budynku
w dużym stopniu ograniczyłoby zużycie ener
gii cieplnej oraz w znacznym stopniu popra
wiłoby stan techniczny budynku i jego
estetykę. Remont
mógłby być sfinanso
wany z kredytu termo
modernizacyjnego
udzielanego na prefe
rencyjnych warun
kach.
Na te pytania bę
dzie można odpowie
dzieć po wykonaniu
dokumentacji tech
nicznej inwentaryzacji
budowlanej budynku
i audytu energetyczne
go. Oferta na wykona
nie inwentaryzacji
budowlanej, która
wpłynęła do Urzędu Miejskiego została prze
kazana do Zakładu Gospodarki Lokalowej,
który zarządza budynkiem. Obecnie ruch
w tej sprawie należy do zarządcy, który powi
nien przygotować stosowną uchwałę wspól
noty mieszkaniowej umożliwiającą m.in.
zgromadzenie środków finansowych i zawar
cie umowy z wykonawcą dokumentacji.

Strzegomska 24
w Łażanach
30 czerwca 2010 roku na zapleczu budyn
ku mieszkalnego przy ul. Strzegomskiej
w Łażanach – na zlecenie Urzędu Miejskiego

w Żarowie – ustawiono przenośne ubikacje
dla mieszkańców budynku.
Istniejące ubikacje nie nadawały się do
użytku już od wielu lat, niestety dotychczaso
wy zarządca nie podejmował żadnych działań

Wypowiedzenia
umów najmu
Gmina Żarów przygotowuje
pierwsze wnioski o eksmisje z lokalu
tych najemców, którzy nie spłacają
zadłużenia pomimo podpisanej
z Gminą ugody.
W 2009 roku najemcom zalegającym
z płatnościami czynszu oraz innych opłat
z tytułu lokalu mieszkalnego wypowiedziano
umowy najmu. Z częścią z nich zawarto
ugody dotyczące spłaty zobowiązań. Więk
szość z nich spłaca zadłużenie.
Przygotowano kolejnych 15 wypowie
dzeń umów najmu najemcom, którzy zalega
ją z płatnościami.

Ważne!

w celu poprawy stanu technicznego ubikacji.
Dziwne, że podmioty które dotychczas zaj
mowały się administrowaniem zasobem
mieszkaniowym dopuściły do takiego stanu.

Kwiatowa 21 w Bukowie
Wykonano wstępne pomiary niwelacyj
ne terenu przy budynku mieszkalnym przy
ul. Kwiatowej 21 w Bukowie.
Ma to związek z częstym zalewaniem
budynku podczas opadów deszczu. Teren

przy budynku jest tak ukształtowany, że wo
da opadowa napływa do budynku zalewając
go. Sprawę pogarsza sposób odprowadzenia
wody z dachu tego i pobliskich budynków
gospodarczych. Pomiary wykazały, że na
przestrzeni lat ubiegłych podwyższono po
ziom pobliskiej drogi uniemożliwiając od
prowadzenie wody opadowej od budynku.
Postanowiono wykonać instalację odpro
wadzającą wodę deszczową i w tym celu
wykonano pod drogą przepust, przez który
przeprowadzona będzie rura instalacyjna.
Montaż przepustu należało wykonać przed
pracami drogowymi, które obecnie prowa
dzone są na ulicy Kwiatowej w Bukowie.
/RGL/

Osoby, które zawarły ugodę i z ważnych
przyczyn losowych nie są w stanie realizować
wpłat w uzgodnionych kwotach powinny
o tym fakcie powiadomić Urząd Miejski
w Żarowie w celu zmiany warunków spłaty,
co umożliwi wywiązanie się z ugody. Jeśli
spłata rat nie jest możliwa w uzgodnionych
kwotach osoby takie również mają obowiązek
o tym fakcie powiadomić Urząd Miejski
w celu zmiany warunków ugody, możliwych
do spłaty. Niedotrzymanie warunków ugody
spowoduje podjęcie czynności windykacyj
nych przez Gminę a w ostateczności skiero
waniem wniosku do sadu o eksmisję z lokalu.

Decyzje
 W jednym przypadku Gmina zdecydowała
się na zawarcie kolejnej ugody, wobec któ
rej Gmina podjęła już czynności windyka
cyjne. Osoba ta, oprócz zaległości
ciążących na lokalu, będzie zobowiązana
ponieść również koszty sądowe z ww. tytu
łu. Pozytywna decyzja wynikała również
z tego, że oprócz bieżących opłat najemca
dobrowolnie przekazywał na poczet zale
głości określone kwoty od lutego br.
 Negatywnie został rozpatrzony wniosek
najemcy wobec, którego Gmina podjęła już
czynności windykacyjne, a najemca wnio
skował o zawarcie kolejnej ugody. Gmina
negatywnie rozpatrzyła sprawę z uwagi na
to, że pomimo składanych deklaracji na
jemca nie wywiązywał się zarówno z płat
ności bieżących, jak i płatności rat
zaległości wynikających z zawartej ugody.
 Z uwagi na brak uprawnień nie wyrażono
zgody na wstąpienie w stosunek najmu po
śmierci dotychczasowego najemcy osobie,
która wystąpiła z takim wnioskiem.
 Wyrażono zgodę na oddanie w najem
trzech wcześniej zwolnionych komórek na
terenie Żarowa.
 Oddano w najem lokal użytkowy w Kruko
wie przy ul. Wojska Polskiego 9a.
/x/

Komentarze i opinie
Co tam Panie w polityce?
Takie się nasuwa pytanie gdy czytam żarowski „biuletyn” lub
oglądam filmik z konwencji przedwyborczej „Razem”.
Postanowiono wprowadzić Roberta Jagłę na salony polityczne
i przedstawić go jako kandydata na burmistrza w przyszłych wybo
rach. Popierają go: politycy, posłowie, działacze. Wygląda to trochę
jak zabawa. Wielkie rozgrywki polityczne na lokalnym podwórku.
Żarów, zdaniem autorów, licznych w tej sprawie wypowiedzi, ma
się stać areną walki politycznej, debat i agresywnej kampanii. A tym
czasem Żarów jest miejscem, gdzie trzeba pracy, zaangażowania
i gotowości do znoszenia trudów sprawowania władzy a nie do sma
kowania jej zaszczytów.
Szkoda zatem, że nie padają słowa o programie dla gminy. Nie
wiele słychać o samym kandydacie ale padają zapewnienia kto mu
pomoże. Ma to być wielka partia rządząca, sejmik wojewódzki.
Czyżby ci, którzy proponują jako kandydata Pana Jagłę sami
w niego nie wierzyli i uważali, że bez pomocy nie da sobie rady?
Słychać również dobre rady mentorów, którzy od kilku lat z wiel
kim znawstwem pouczają, proponują i nic nie robią, aby temu Mia
stu rzeczywiście pomóc.
Przewodniczący Rady Miejskiej mówi o budowaniu porozumienia
między różnymi siłami w Radzie Miejskiej. Liczy tu na kandydata na
burmistrza. Ciekawe czy zapomniał, czy może nigdy nie wiedział, że
to jego podstawowe zadanie?
To przecież przewodniczący organizuje pracę rady.
Któż jak nie on powinien organizować spotkania klubów radnych
czy komisji – szukając kompromisowych rozwiązań. Tak przez całe
lata swoją funkcję wykonywali jego poprzednicy.
W takim organie, jak Rada Miejska, zawsze były różne stanowi
ska, a czasem wręcz przeciwne sobie obozy. Zawsze jednak Prze
wodniczący potrafił znaleźć płaszczyznę porozumienia – występując
jako rzecznik wszystkich radnych, a nie tylko swojego klubu.
Dziś to wygląda trochę inaczej.
Przewodniczący tak bardzo broni klubu „Razem dla Żarowa”, że
nie udziela głosu Burmistrzowi. Nie zwołał ani jednego spotkania
przewodniczących klubów. Nie inicjuje spotkań w szerokiej formule,
by dyskutować o ważnych dla naszej gminy sprawach.
Ciekawe czy takie zabawne pozy spodobają się mieszkańcom mia
sta i gminy?
Takie rzeczy słychać w naszej lokalnej polityce, gdy zaczęły się
wakacje.
Anna Żygadło

Żarowska Wspólnota
Samorządowa o stanowi
sku jednorocznego
Burmistrza Marka Zywera
Bez względu na to ile jeszcze „stanowisk” opublikuje jed
noroczny, były burmistrz Żarowa, ile pomówień, insynuacji,
psudoeksperckich analiz się ukaże, podpisanych jego nazwi
skiem – ze spokojem i odpowiedzialnością powiemy jedno: li
czą się czyny, fakty, efekty w pracy – a przede wszystkim
prawda. Nie mamy zamiaru wchodzić w polemikę z osobą, któ
ra potrafi tylko mówić źle o gminie, o burmistrz Żarowa Lilli
Gruntkowskiej i jej pracy dla gminy.
Sami mieszkańcy gminy potrafią porównać i ocenić czas
gdy Burmistrzem Żarowa jest Lilla Gruntkowska i czas gdy
był nim Marek Zywer, który jako jedyny w Polsce przypadek,

Platforma ruszyła
Z woźnicą bez papierów i cherlawym zaprzęgiem po przejściach.
Wielce to zastanawiające, dlaczego kolejny już raz Z. Chlebowski
tak szybko uruchamia swoje, tak mocno zużyte, szeregi. Nie sądzę,że
to tylko żądza odwetu za przegraną w ostatnich wyborach burmi
strza Żarowa. Dlaczego temu wszystkiemu Chlebowski patronuje
z ukrycia i firmuje Platformą Obywatelską, skoro jest posłem nieza
leżnym?
Od lipca ubiegłego roku nie zabrał głosu w sejmie RP, praktycz
nie nie istnieje, pobiera tylko wynagrodzenia.
Czy taki trefny szyld jak Chlebowski, przy wsparciu nie mniej
przegranych i zgranych jak Zywer, Wachowiak i Kaśków dobrze ro
kuje Panu Jagle?
Jako człowiek, który w swoim życiu już niejedno widział mogę pa
nu Robertowi Jagle tylko współczuć. Zrozumiałbym tę naiwność
gdyby postawił pan Jagła na wsparcie ludzi sobie równych wiekiem
i młodszych i z nimi tworzył Komitet Wyborczy. Wówczas młodzień
cza werwa i zapał usprawiedliwiałby brak kompetencji oraz wiedzy
o tym, w co się pakuje. A tak oldboje pogrzebią naiwność pana Ro
berta na ołtarzu odwetu i zapalczywości.
Pan R. Jagła pisze w swoim oświadczeniu o zgodzie i współpracy,
o burmistrzu ponad podziałami. Tuż za nim idzie Marek Zywer – od
wieczny wojownik na brzydkie słowa, wychowawca naszych pokoleń
i miota kłamstwami, że: „Gruntkowska przystąpiła do bezpardono
wego ataku na swoich politycznych adwersarzy”, „swoim działa
niem szkodzi naszemu miastu”. Ile w tym obłudy i demagogii, a jak
mało treści!
M Zywer napisał, że „Pani Gruntkowska ma rację, gdy mówi, że
Marek Zywer zrezygnował z urzędu, gdy okazało się, że nie miał po
parcia radnych dla programu naprawczego”. A przecież Zywer tego
poparcia nawet nie szukał, bo go strach ogarnął.
Niech mi pan Zywer odpowie jak to jest, że ta sama rada nie zna
lazła większości dla naprawy z Zywerem, a gdy mieszkańcy po jego
ucieczce, wybrali nowego burmistrza, to ta sama rada za namową
właśnie Zywera, Kaśkówa i Chlebowskiego znalazła większość w so
bie; ale tylko do bojkotu i sekowania wszystkich dobrych inicjatyw
Lilli Gruntkowskiej.
Jak to jest, panowie z PO i resztek po Unii Wolności, że ci sami
ludzie nie znajdują większości do czynienia dobra, a z taką łatwo
ścią znajdują większość do czynienia zła przez niemal trzy lata ka
dencji? Łatwo, bardzo łatwo brać pieniądze radnego za negowanie
wszystkiego i wszystkich dokoła. Za to nie ponosi się odpowiedzial
ności. Do czasu panowie. Mieszkańcy Żarowa ocenią to w wyborach
do Rady i na burmistrza, do których tak wam spieszno.
Popełniliście falstart, ale z Chlebowskim to nie pierwszy.
Żarów, 20100713
Zbigniew Owczarski.

po roku rządów, sam zrezygnował z funkcji burmistrza.
I nie zmieni tego rozpaczliwe pisanie Marka Zywera
w różnych mediach.
A o kandydatach w jesiennych wyborach samorządowych
Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej Koło Lokalne
w Żarowie poinformuje wszystkich mieszkańców swojej gmi
ny bezpośrednio, na zorganizowanej Konwencji Wyborczej.
Teraz jest czas odpoczynku wakacyjnego i jednocześnie czas cięż
kiej pracy rolników na żniwach.
Zarząd Żarowskiej Wspólnoty Samorządowej;
Helena Słowik
Urszula Ganczarek
Jolanta Brońska
Marek Baryłko
Marian Bujak

Podsumowania w Zjednoczonych

w drużynie juniorskiej, natomiast w se
niorach nie przewidujemy znacznych
ruchów transferowych, może jeden,
O podsumowanie minionego, bardzo udanego sezonu dla klubu KS Zjed
dwóch zawodników, ale na ta chwilę
noczeni Żarów oraz planach na przyszłość poprosiłem Prezesa klubu Jacka
nie potrafię powiedzieć konkretów. Ma
Kaletowskiego.
my swoich chłopaków, którzy wywal
chłopakom raz jeszcze wielkie dziękuje.
Panie Prezesie, jak ocenia Pan mi
czyli awans, ciągle w nich wierzę i mam
Juniorzy awansowali do Ligi Dolno nadzieje, że w tym samym bardzo do
niony, bardzo udany sezon pod wzglę
dem sportowym oraz organizacyjnym śląskiej Juniorów, seniorzy po pięciu
brym składzie zakończymy następny se
latach do Ligi Okręgowej. Jakie pla
w klubie KS Zjednoczeni Żarów?
zon w górnej tabeli okręgówki.
– Jacek Kaletowski – Miniony sezon
ny na kolejny sezon dla tych drużyn?
Zjednoczeni Żarów to nie tylko se
oceniam jako bardzo udany, zarówno
Czy przewidziane są wzmocnienia?
niorzy i juniorzy, to również drużyny
pod względem sportowym, jak i organi
trampkarzy i młodzików oraz od no
zacyjnym, ale nigdy nie jest tak dobrze
wego sezonu wymagane zaplecze
aby nie mogło być lepiej. W wymiarze
pierwszej drużyny juniorów – junio
sportowym w klubie próbujemy dążyć
rzy młodsi. Czy w związku z awansa
do profesjonalizmu, co widać po tym se
mi, które odbiją się finansowo na
zonie, cel jaki zakładaliśmy został osią
budżecie klubu, kładziony będzie na
gnięty.
cisk na rozwój najmłodszych adep
Czy wszystkie założenia zostały zre
tów piłki nożnej?
alizowane?
– Jacek Kaletowski – Zgadzam się,
– Jacek Kaletowski – Sportowe tak.
Zjednoczeni
to nie tylko seniorzy i ju
Dwie drużyny wywalczyły awans klasę
niorzy.
Awans
juniorów zmusił nas do
wyżej, czego w historii klubu jeszcze nie
przekształcenia
drużyny trampkarzy
było. Natomiast nie udało nam się zre
w
drużynę
juniorów
młodszych. Pragnę
alizować założeń dotyczących moderni
zachęcić
wszystkich
chłopców
do gry
zacji płyty stadionu, czyli nawadniania
w
naszym
klubie,
o
szczegółach
nabo
murawy głównego boiska. Zwłaszcza te
rów
będziemy
informować
na
stronie
raz w okresie intensywnych upałów jest
internetowej klubu. Jeśli okaże się, że
to bardzo widoczne. Dwa lata temu za
jest wielu chętnych do gry w trampka
montowaliśmy instalację wodną od szat
rzach, to gwarantuję, że taka drużyna
ni do kasy biletowej, ale niestety brak
powstanie. Drużyna młodzików pozo
funduszy uniemożliwił ukończenie inwe
stanie bez zmian, dojdzie natomiast
stycji. Nadal potrzebne są pieniądze na
drużyna rezerw, która będzie występo
zakup sprzętu do nawadniania. Dokoń
wać w B klasie.
czenie tej inwestycji uważam, jako pre
Dziękujeę za rozmowę i życzę sa
– Jacek Kaletowski – Temat juniorów
zes, za cel nadrzędny w nowym
to sprawa oczywista, o mistrza nie bę
nadchodzącym sezonie.
mych sukcesów w nowym sezonie.
dziemy walczyć, ale na pewno założymy
– Jacek Kaletowski – Dziękuję rów
Klub rozwija się bardzo dynamicz
sobie cel, do którego będziemy dążyć ca nież. Na koniec pragnąłbym jeszcze raz
nie. Poprawione zostało oświetlenie
ły sezon. Natomiast seniorzy, mam na
podziękować wszystkim, którzy pomogli
na bocznym boisku umożliwiające
dzieje,
powalczą
o
najwyższe
miejsca
nam w osiągnięciu sukcesów. W szcze
drużynom trenowanie w okresie je
w tabeli. Pięć ostatnich lat walczyliśmy
gólności Burmistrz Miasta Żarów Lilli
siennym. Pozyskiwani są nowi – liczni
o okręgówkę, więc na pewno sam
Gruntkowskiej, Urzędowi Miejskiemu
sponsorzy, powstał klub kibica, który
awans w tym momencie nam nie wystar w Żarowie, sponsorom: PCO, NKK,
również wspiera klub.
czy. Chcemy pokazać, że powracamy
M2, BRAVILLA, DAWISTAL, KKZ
– Jacek Kaletowski – Fakt, oświetle
nie po to, aby wegetować u dołu tabeli,
oraz wszystkim Kibicom, a także samym
nie udało się zamontować dzięki przy
ale po to, aby dostarczyć kibicom wido
Piłkarzom, bez których nie byłoby dzi
chylności wielu ludzi, którym los
wisk i emocji takich jakie miały miejsce
siejszej rozmowy. Chciałbym również
Zjednoczonych nie jest obojętny. Teraz
w ostatnim sezonie zakończonym awan
serdecznie podziękować Arkadiuszowi
czas na to o czym wspomniałem wcze
sem. Wzmocnienia spore, ale tylko
Kościelskiemu – „AutoShop”, Iwonie
śniej, czyli nawadnianie. Sponsorzy?
Czoch – „Styl”, firmie M2, Pizzerii
Nie jest ich tak wielu, ale na tych co są
„U Daniela”, Dawidowi Szczepaniak –
zawsze możemy liczyć. Jeżeli chodzi
„DawiStal”, paniom A. Włudyka, M.
o ostatniego sponsora Firmę NKK, roz
Król, panom M. Król, S. Bral, A. Ko
mowy dopiero są na półmetku, a czas
nieczny, S. Korzystka, L. Spaczyński,
pokaże jaki będzie finał. Jeżeli chodzi
J. Grabosz, P. Stec, I. Granzow, T. Mi
o Klub Kibica to bardzo się cieszę, że
roch, G. Garbacz, A. Dominik, P. Ma
w ogóle powstała taka inicjatywa. Cie
rzec, T. Pilski, S. Chrapek, J. Malik,
szę się tym bardziej, że w szeregach te
M. Paprota za zakup strojów dla druży
go Klubu znalazło się tak wielu kibiców,
ny młodzików.
którzy bezinteresownie pomagają klubo
media
wi, jak tylko jest to możliwe. Wszystkim

Zwycięstwo TKKF Chemik Żarów
Siatkarze TKKF Chemik Żarów zwyciężyli w VI Międzywojewódzkim
Turnieju Piłki Siatkowej, który odbył się 6.07.2010 r. w Katowicach.
Wyniki:
Katowice Boroki –

TKKF Chemik Ża
rów 1:2
Katowice – Wieru
szów 2:0
Katowice Boroki –
Wieruszów 2:0
TKKF Chemik Ża
rów – Katowice
2:1
TKKF Chemik Ża
rów – Wieruszów
fot. media: Drużyna TKKF Chemik Żarów
2:0
Najlepszym zawodnikiem turnieju został
Władysław Charęża reprezentujący TKKF
Chemik Żarów.
Skład TKKF Chemik Żarów: Władysław

Charęża, Łukasz Jadach, Michał Żyła, Grze
gorz Hałaczkiewicz, Jacek Kądziołka,
Krzysztof Jachimowicz.
media

V miejsce w fina
le wojewódzkim
Drużyna chłopców Szkoły Podsta
wowej im. Jana Brzechwy w Żarowie
zajęła piąte miejsce w finale woje
wódzkim Turnieju Piłki Nożnej „Mi
nimundial – Orlik 2010”.
Rozgrywki odbyły się 5 lipca w Dzierżo
niowie. W pierwszym spotkaniu przegrali
śmy z LZS „Czarni” Rokitki, reprezentujący
powiat legnicki 6:2.
Drugie spotkanie to podział punktów z
późniejszym zwycięzcą turnieju UKS „Wi
wa” Goszcz, powiat oleśnica. Ostatnie spo
tkanie reprezentanci powiatu świdnickiego
pewnie wygrali z LZS FC HERT Sławniko
wice 7:0. W turnieju finałowym startowało 7
drużyn z województwa dolnośląskiego.
Skład SP Żarów: Marcel Król, Robert
Myrta, Wojciech Węglarz, Patryk Gaładyk,
Bartosz Bobrecki, Patryk Klimala, Kacper
Wietrzykowski.
media

Sportowe wakacje w GCKiS
Od turnieju tenisa stołowego rozpoczęliśmy sportowe wakacje 2010 w
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
Turniej z kompletem zwycięstw wygrał
słodkie upominki.
Michał Jasiński. Drugie miejsce przypadło Ja
Planowany turniej koszykówki ulicznej,
kubowi Przerwie. Na najniższym stopniu po który miał być rozegrany na „Orliku”, ze
dium stanął Mateusz Jaros. Czwarte miejsce
względu na złe warunki atmosferyczne odbył
dla najmłodszego uczestnika rozgrywek Mar się w hali sportowej Gminnego Centrum Kul
cela Króla. Kolejne miejsca zdobyli: Bene
tury i Sportu w Żarowie. W grupie starszej
dykt Kowalski, Kacper Niezgoda, Bartosz
zwyciężył duet Tomasz Gadzina, Patryk Sa
Niezgoda, Mateusz Świderski. Dwóch pierw pek. Kategorię szkół podstawowych wygrali
szych zawodników otrzymało nagrody rze
Patryk Klimala, Arkadiusz Hryciuk. Drugie
czowe. Pozostali dostali słodycze.
miejsce przypadło Łukaszowi Jarosowi z
W kolejnym dniu zorganizowano turniej w
Kacprem Niezgodą. Trzecie miejsce dla Be
unihokeja. Na parkiecie hali sportowej rywalizo nedykta Kowalskiego i Mateusz Jarosa. Tuż
wały zespoły trzyosobo Uczestnicy turnieju w unihokeja
we. Zawody wygrał
zespół „Kitki” w skła
dzie: Krystian Sapek,
Arkadiusz Staszak, To
masz Gadzina. Pozycja
numer dwa przypadła
„Nickeleodeon”: Marcel
Król, Patryk Gaładyk,
Kacper Wietrzykowski.
Trzecie miejsce zajęła
najstarsza drużyna tur
nieju „Niepotrzebnie
przyszliśmy”: Michał
Jasiński, Mateusz Jaros,
Benedykt Kowalski.
Czwarta pozycja przypadła zespołowi „Jagodo
za podium uplasowali się Marcel Król, Bar
wa z boczkiem”: Norbert Astrał, Michał Ma
tosz Niezgoda. Drużyny, które „stanęły” na
kuch, Jakub Lisiecki, Kamil Makuch.
podium otrzymały słodkie upominki.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Kry
Grą w „palanta” rozpoczęliśmy cykl gier
stian Sapek. Tytuł najlepszego strzelca przypadł
i zabaw sportoworekreacyjnych. Uczestnicy
Tomaszowi Gadzinie (obaj otrzymali słodycze).
wybrali między sobą dwie drużyny. Zwycię
Nagroda rzeczowa dla najmłodszego zawodnika stwo dla drużyny „Jasie” rozstrzygnęło się w
turnieju wręczona została Kamilowi Makuchowi ostatniej ósmej rundzie. Gdyby zawodnik dru
(7 lat). Ponadto wszystkie drużyny otrzymały
żyny „Benki” zdołał przebić piłeczkę w jednej

Gra w palanta: Tymoteusz Jasiński
wykonuje próbę odbicia piłki
z trzech prób to prawdopodobnie zwycięstwo
przechyliło by się na ich korzyść, ponieważ w
ostatniej bazie było dwóch zawodników. „Ja
sie”  „Benki” 23:22.
Zwycięski zespół otrzymał słodkie upomin
ki. Najmłodszemu uczestnikowi zabawy  Fran
ciszkowi Lisieckiemu (8 lat) wręczono nagrodę
rzeczową. Skład zespołu „Jasie”: Bartosz Nie
zgoda, Michał Jasiński, Piotr Pietruszka, Jakub
Lisiecki, Tymoteusz Jasiński, Mateusz Jaros,
Michał Wróbel. Skład zespołu „Benki”: Paweł
Pietruszka, Benedykt Kowalski, Kacper Niezgo
da, Łukasz Jaros, Marcel Król, Tomasz Docze
kalski, Franciszek Lisiecki.
Na „Orliku” trwają Mistrzostwa Świata
w Piłce Nożnej Orlik 2010. Wszystkie zaję
cia przebiegają w atmosferze miłej zabawy i
rywalizacji fair play. Uczestnicy mają okazję
aktywnie spędzać czas wolny wraz z rówie
śnikami. To dopiero początek sportowych
wakacji w Gminnym Centrum Kultury i
Sportu w Żarowie. Przed nami jeszcze
m. in.: turniej siatkówki, urozmaicone gry i za
bawy sportoworekreacyjne, szkółka tenisa
ziemnego. Zapraszamy dzieci, młodzież z tere
nu miasta, gminy Żarów do udziału w zajęciach
przygotowanych przez GCKiS w Żarowie.
media

