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Fundusz sołecki
Na spotkaniu, zgodnie z obowiązkiem

wynikającym z Ustawy o Funduszu Sołec

kim Burmistrz Lilla Gruntkowska poinformo

wała sołtysów o wysokości środków

finansowych z funduszu sołeckiego przypada

jących sołectwom na rok 2011.

Szacowanie strat
Sołtysi zostali poinformowani o przebie

gach prac komisji powołaniej dla oszacowa

nia strat w uprawach, jakie wyrządziła

nawałnica, która przeszła nad częścią Gminy

Żarów w sobotę 17 lipca br.

Zaproszenie na Dożynki
Burmistrz Gruntkowska zaprosiła wszyst

kie wioski do czynnego i aktywnego udziału

w tegorocznych Dożynkach Gminnych, które

odbędą się 12 września, a nie jak podano w po

przednim numerze, 19 września 2010 r. w Ża

rowie. Zmiana terminu związana jest z tym,

że obchody święta plonów zostaną połączone

w tym roku z innym ważnym wydarzeniem,

jakim są obchody 100lecia Kościoła w Żaro

wie. Wspólne świętowanie rozpocznie się się

mszą świętą, a następnie uroczystości przenio

są się na plac przy skrzyżowaniu ulic A. Krajo

wej i B. Chrobrego w Żarowie. Szczegóły

dotyczące obchodów Święta plonów i roczni

cy kościoła podamy w następnym numerze.

Spis rolny
Sołtysi zostali poinformowani o zasadach

i sposobie przeprowadzania Powszechnego

Spisu Rolnego 2010, który rozpocznie się

1 września tego roku i będzie trwał do 31 paź

dziernika. Sołtysi otrzymali również materiały

i plakaty promujące spis rolny, które mają

przyblizyć mieszkańcom wsi zasady i cele

spisu, który przeprowadzany będzie w tym

samym czasie w całej Unii Europejskiej.

Podsumowanie

wykonanych prac
Grzegorz Osiecki, Zastępca Burmistrza

Żarowa omówił zakres wykonanych na tere

nie wsi prac remontowych i inwestycyjnych,

jakie zostały wykonane od poprzedniego

spotkania.

Na koniec poruszone zastały bieżące te

maty związane z poszczególnymi sołectwami.

/AB/

Komisja

szacuje straty
Od wtorku, 20 lipca 2010r., komisja szacu

je straty jakie wyrządziła nawałnica, która

przeszła nad częścią Gminy Żarów w sobotę

17 lipca. Gwałtowny wiatr, ulewny deszcz

oraz grad wyrządziły wiele szkód.

Największe straty ponieśli rolnicy mający

swoje uprawy w okolicach Mrowin, Tarnawy,

Marcinowiczek, Krukowa i Pyszczyna. Na nie

których areałach zniszczeniu uległy niemalże

całe uprawy rzepaku, kukurydzy i pszenicy.

O wyjątkowym pechu może mówić rolnik z

Bukowa, który ma swoje uprawy w siedmiu roż

nych miejscach, z czego aż sześć uległo zniszcze

niu. Na szczęście jego uprawy były ubezpieczone.

Niestety wśród poszkodowanych są rolnicy, któ

rzy w tym roku nie ubezpieczyli się.

/AB/

Spotkanie

z sołtysami
23 lipca 2010 r. o godz. 13:00 w sali

narad Urzędu Miejskiego w Żarowie od

było się spotkanie Burmistrz Miasta Ża

rów z Sołtysami Gminy Żarów.

Centrum Żarowa po nawałnicy.
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II edycja

„Ucznia Na Wsi” za nami
W roku szkolnym 2009/2010, ośmiu niepełnosprawnych

uczniów z gminy Żarów skorzystało z pomocy w zdobyciu wykształ

cenia w ramach realizacji programu pilotażowego „Uczeń Na Wsi”.

Przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł

nosprawnych środki finansowe, rodzice oraz opiekunowie uczniów

mogli przeznaczyć na zakup m. in przedmiotów ułatwiających naukę

takich jak: podręczniki, słowniki, tornistry, materiały szkolne, a tak

że na opłaty za uczestnictwo w zajęciach mających na celu podnie

sienie sprawności fizycznej i psychicznej, kursach doszkalających

czy wyjazdach organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Katarzyna Janik

Kolejny rok

z „Wyprawką szkolną”
1 czerwca 2010r. zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Mi

nistrów w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy

finansowej uczniom na zakup podręczników, a także wypłaty

uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Pomoc w ramach „Wyprawki szkolnej” na zakup podręczników

szkolnych na rok szkolny 2010/2011 będą mogli otrzymać m. in.

uczniowie klas IIII szkoły podstawowej i II gimnazjum.

W stosunku do roku ubiegłego nowością jest to, iż obecnie pomo

cą objęci zostaną również, bez względu na sytuację materialną i życio

wą, uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem

umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościa

mi sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o po

trzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 usta

wy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujący w roku

szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szko

łach dla dzieci i młodzieży (w tym w szkołach ponadgimnazjalnych).

Wszelkie informacje można pozyskać w szkołach, natomiast

wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w 2010 r. składać

należy do dnia 20 września 2010r.

Katarzyna Janik

Gospodarka lokalowa

i mieszkaniowa
Minione dwa tygodnie były pracowite dla Referatu Gospo

darki Lokalowej w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

Umowy, ugody i wypowiedzenia
Na wniosek najemców zawarto 16 kolejnych ugód na spłatę zaległo

ści czynszu oraz innych opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

Wypowiedziano umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze (komór

ki) 5 najemcom budynku nr 12 w Siedlimowicach, z uwagi na to, że

grunt, na którym znajdują się komórki jest własnością wspólnoty.

GS Samopomoc Chłopska wypowiedział umowę lokalu użytkowego

przy ul. Armii Krajowej 32 w Żarowie. Okres wypowiedzenia

upływa z dniem 30 września 2010r. A po tym czasie Gmina Żarów

odda ten lokal w najem najemcy sąsiadującego lokalu użytkowego

w celu poszerzenia istniejącego.

W jednym przypadku odmówiono zgody na zawarcie kolejnej ugody

na spłatę zaległości czynszu. Pozytywną decyzję uzależniono od do

browolnej zamiany lokalu mieszkalnego na mniejszy bądź przekaza

nia pomieszczenia znajdującego się na poddaszu w celu obniżenia

kosztów utrzymania lokalu. Z uwagi na to, że ww. wnioskodawca

od dnia podpisania pierwszej ugody nie wpłacał bieżących spłat ani

zaległych zaległości wynikających z ugody, Gminna oddała sprawę

do windykacji, a wnioskodawca otrzymał nakaz zapłaty.

Przydzielono lokal socjalny przy ul. Armii Krajowej 32 w Żarowie

osobie z listy wyroków eksmisyjnych.

Wyrażono zgodę na umorzenie należności czynszu za czerwiec

2010r. za lokal użytkowy przy ul. Armii Krajowej 17a w Żarowie

Spółdzielni socjalnej „Raz dwa trzy”.

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do sądu

o eksmisję z lokalu mieszkalnego w stosunku do 29 osób w związ

ku z zaleganiem z płatnościami czynszu.

Odbyły się zebrania wspólnot mieszkaniowych, które od 1 sierpnia

2010r. będą administrowane przez nowego zarządcę: Armii Krajo

wej 44, Armii Krajowej 40, Krasińskiego 22a, Kręta 77a.

Przejęto po zmarłym lokal mieszkalny w budynku przy ul. Armii

Krajowej 23 w Żarowie.

Remonty i modernizacje
Na bieżąco usuwane są (lub zgłaszane Zarządcom i właściwym służ

bom) awarie w budynkach i lokalach:

– wentylacja – ul. Armii Krajowej 80/5,

– kanalizacja – ul. Dworcowa 2,

– instalacja wodna – ul. Kwiatowa 1,

instalacja elektryczna – ul. Armii Krajowej

27/10.

Zaplombowano wodomierze, które zostały wy

mienione przez najemców (po upływie okresu

legalizacji).

Zakupiono materiał do wykonania nowej pokry

wy dla remontowanego szamba w budynku

przy ul. Zamkowej 5 w Żarowie.

Przygotowano do zasiedlenia lokal socjalny przy

ul. Armii Krajowej 32/8 (wykonano instalację

elektryczną i wodnokanalizacyjną).

/x/

Akcja kwiodawcza

18.08.2010r.

przeprowadzona

zostanie

Akcja krwiodawcza

na terenie Zespołu Szkół w Żarowie

przy ul. Zamkowej 10 w godz.9.0013.00.

Rejestracja od 9.0012.30.
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest aktem prawa miejscowego. Sporządzany w celu: utrzymania ła

du przestrzennego w gminie, racjonalnego gospodarowania gruntami oraz harmonijnego rozwoju gospodarczego. Plan miejscowy

składa się z 2 części: opisowej (uchwały Rady Miejskiej) oraz załącznika graficznego (rysunku w skali 1:1000).

Plan powstaje przy współudziale miesz

kańców, którzy zgłaszają swoje propozycje do

tyczące zagospodarowania terenów objętych

planem, a także uzgadniany jest z instytucjami

zewnętrznymi. Kształtowanie ładu przestrzen

nego przez plan miejscowy możliwe jest do

piero po jego wejściu w życie, a więc 30 dni

po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa. Każdy ma prawo wglądu do

MPZP, aby otrzymać wypis i wyrys po doko

naniu opłaty administracyjnej.

Z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dowiemy się:

 jakie jest przeznaczenie gruntu (działka bu

dowlana, rolna, rekreacyjna itp.),

 jakie są zamierzenia gminy w odniesieniu

do terenów przyległych, czy planowane bę

dą na tych terenach inwestycje (np. budo

wa dróg, oczyszczalni ścieków,

kompleksów sportowych itp.),

 jakie obowiązują warunki i zasady zabudo

wy oraz zagospodarowania terenu, w tym

linie zabudowy, gabaryty obiektów oraz

minimalne i maksymalne wskaźniki inten

sywności zabudowy,

 jakie są szczegółowe zasady i warunki scalania

i podziału nieruchomości objętych planem,

 jakie są zasady modernizacji, rozbudowy

i budowy systemów komunikacji i infra

struktury technicznej,

 jakie są wymagania wynikające z potrzeb

kształtowania przestrzeni publicznych,

 jakie są szczegółowe warunki zagospodaro

wania terenów wynikające z potrzeb ochro

ny środowiska przyrodniczego

i krajobrazu kulturowego,

 jakie są granice obszarów zorganizowanej

działalności inwestycyjnej, rehabilitacji

istniejącej zabudowy i infrastruktury tech

nicznej i przekształceń obszarów zdegra

dowanych,

 jaka obowiązuje stawka procentowa jedno

razowej opłaty z tytułu wzrostu wartości

nieruchomości.

Miejscowy plan wiąże zarówno władze

gminy, powiatu, instytucji zewnętrznych, firmy

i osoby fizyczne w zakresie wprowadzania

zmian w zagospodarowaniu terenu, dlatego

znajomość MPZP jako źródła prawa miejsco

wego jest niezbędna w przypadku rozpoczęcia

lub zmiany profilu działalności gospodarczej,

zakupu działki gruntu w celu budowy domu

czy planowania innych inwestycji.

Katarzyna Banasik

Stypendia pomostowe
Tegoroczni maturzyści, w ramach IX edycji Programu Sty

pendiów Pomostowych zorganizowanego przez Fundację Edu

kacyjną Przedsiębiorczości, mogą składać aplikacje na

uzyskanie stypendiów pomostowych.

Ze stypendium pomostowe

go może skorzystać maturzy

sta, który spełnia niniejsze

warunki:

1. mieszka na wsi lub w mieście

do 20 tys. mieszkańców,

2. dochód na osobę nie przekra

czał 922 zł netto (lub 1054 zł

netto, jeśli maturzysta, lub jed

no z rodzeństwa posiada orze

czenie o niepełnosprawności);

3. zdał maturę w 2010 roku z do

brym wynikiem i chce kontynu

ować naukę na wyższej uczelni,

4. dostał się na dzienne studia

magisterskie (realizowane

w trybie jednolitym lub dwu

stopniowym) na dowolną pań

stwową uczelnię w Polsce;

Zgłoszenia do Programu

przyjmowane są w czterech seg

mentach:

 Maturzyści pochodzący z rodzi

ny byłego pracownika ppgr skła

dają wnioski w segmencie IA.

 Maturzyści, którzy w trakcie nauki

w szkole ponadgimnazjalnej

uczestniczyli w III etapie olimpiad

przedmiotowych – segment IB.

 Obecni lub byli wychowanko

wie rodzin zastępczych lub

placówki opiekuńczowycho

wawczej typu socjalizacyjne

go (państwowego domu

dziecka) – segment IC.

 Maturzyści posiadający reko

mendację jednej z pozarządo

wych organizacji lokalnych

współpracujących z Progra

mem – segment II.

Szczegółowe informacje

można uzyskać w internecie na

stronach: http://www.stypen

diapomostowe.pl

Wnioski można składać za

pośrednictwem do Fundacji

„Nasze Dzieci” do 6 sierpnia

2010 r.

/x/

Obwieszczenie
Na podstawie art.10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust.1,

art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. Nr 199, poz.1227 z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek

z dnia 24 czerwca 2010r.Przedsiębiorstwa Wielobranżowego

„MT”, ul. 3go Maja 41, 58173 Roztoka działającego z upoważnie

nia Burmistrza Miasta Żarów, Burmistrz Miasta Żarów wszczął

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środo

wiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy

ŻarówEtap I” zlokalizowanej w miejscowości Wierzbna, Łażany,

Mrowiny, Bożanów oraz miasta Żarów.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą

zapoznać się oraz wnieść uwagi i wnioski w Referacie Nieruchomo

ści i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul.

Zamkowa 2, 58130 Żarów, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 – 15.30, w terminie 14 dni od dnia podania ogłoszenia

do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone

w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod w/w adresem lub w for

mie elektronicznej na adres email: www.um.zarow.pl.

Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.1 w/w ustawy z dnia 3

października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z póź. zm.),

Burmistrz Miasta Żarów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sa

nitarnego w Świdnicy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadze

nia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku

stwierdzenia takiej potrzeby, o określenie zakresu raportu.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania do

publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ża

rowie, wsi Wierzbna, Łażany, Mrowiny, Bożanów oraz na stronie in

ternetowej www.um.zarow.pl.

Burmistrz Miasta Żarów

Do wynajęcia

lokal użytkowy o pow. 48 m2
Idealny na biuro lub lokal usługowy.

Stan idealny: instalacje wymienione, okna PCV, na podłogach

panele, centralne ogrzewanie gazowe, oddzielny licznik prądu,

miejsca parkingowe. Wolne od zaraz.

Wynajem 1.000 zł netto/mies.

Telefon 748514052 lub 607169585
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Spotkania

z mieszkańcami
Od 14 do 16 lipca odbywały się spotka

nia z mieszkańcami

Bożanowa, Wierzb

nej, Mrowin, Łażan

oraz ul. Dębowej

w Żarowie w spra

wie budowy kanali

zacji.

Przy okazji spo

tkania z właściciela

mi nieruchomości

przy ulicy Dębowej

omówiono również

sposób wybudowania

sieci wodociągowej,

która powstanie jako

wspólna inwestycja

Gminy oraz Zakładu

Wodociągów i Kana

lizacji. Inwestycja jest

zaplanowana w tym roku.

Budowa sieci kanalizacyjnej ma się od

bywać przy wsparciu finansowym środków

zewnętrznych, a przeznaczonych na budowę

kanalizacji na terenie wiejskim.

Już w tym roku Gmina Żarów otrzymała

102 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie

niezbędnej dokumentacji projektowej. Obec

nie trwają prace nad projektowaniem kana

lizacji w Wierzbnej, Bożanowie,

Mrowinach i Łażanach.

Rozpoczęcie budowy mogłoby się roz

począć w połowie przyszłego roku, jeśli

Gmina otrzyma wsparcie ze środków pomo

cowych.

/AB/

Kolejna inicjatywa OPSu
„Jesteśmy częścią całości” to tytuł wniosku, jaki został złożony przez Ośrodek Po

mocy Społecznej w Żarowie, a który otrzymał rekomendację do dofinansowania w ra

mach konkursu otwartego z „Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania

7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

Dopłaty

do kolektorów
Narodowy Fundusz Ochrony Środowi

ska i Gospodarki Wodnej uruchomił pro

gram dopłat do kredytów na zakup

i montaż kolektorów słonecznych dla pod

grzewania wody użytkowej.

Osoby prywatne i wspólnoty mieszka

niowe mogą otrzymać zwrot 45% brutto kre

dytu (nie więcej niż 2,5 tys. zł do 1 mkw.

instalacji). Beneficjent musi być właścicie

lem nieruchomości i nie może korzystać

z usług ciepłownictwa miejskiego. Aby uzy

skać dopłatę, powinien zgłosić się do banku

spółdzielczego z wnioskami o udzielenie

kredytu na zakup i montaż kolektorów sło

necznych oraz o spłatę przez NFOŚIGW

45% pożyczonego kapitału.

Do wykorzystania jest ponad 300 mln zł

w ciągu trzech najbliższych lat. Fundusz oce

nia, że instalacja kolektorów słonecznych za

wspomnianą wyżej kwotę spowoduje reduk

cję emisji CO2 o 36 tys. ton. Kolektory sło

neczne (tzw. solary) przyniosą także wiele

korzyści ich użytkownikom. Wg przeprowa

dzonych przez NFOŚIGW analiz solary

zmniejszają nawet o 60% roczne zużycie tra

dycyjnej energii. Szacuje się, że dla 5osobo

wej rodziny ogrzewającej wodę

elektrycznością roczne oszczędności przekro

czą 1,5 tys. zł, a koszt inwestycji zrealizowa

nej z dopłatą powinien zwrócić się po 56

latach.

Więcej informacji dostępnych jest na

portalu NFOŚIGW pod adresem

http://oze.nfosigw.gov.pl

/AB/

Z 38 wniosków złożonych w pierwszej

rundzie, tylko 9 zostało rekomendowanych

do dofinansowania, w tym nasz żarowski pro

jekt. Projekt przygotowany przez pracowni

ków OPSu: Anitę DenesZiemkiewicz

i Martę Plizgę będzie kolejnym działaniem –

„inwestycją” w rozwój mieszkańców naszej

Gminy.

Tym razem projekt skierowany jest do

bezrobotnych mieszkańców z terenów wiej

skich, dlatego z pozyskanych środków jedna

ze świetlic wiejskich doposażona zostanie

w stoliki i krzesełka.

Osoby uczestniczące w projekcie dla

podniesienia kwalifikacji zawodowych

i umiejętności społecznych będą uczestni

czyły w dwóch kursach zawodowych. Po

nadto zorganizowany zostanie wyjazd

integracyjny o charakterze kulturowym.

/AB/

Warsztaty komputerowe
W okresie od 5 do 9 lipca 2010 r. w ramach projektu systemowego „WIP – Wiara

w Integrację Pokoleniową” zorganizowane zostały warsztaty komputerowe, mające na

celu aktywizację edukacyjną uczestników projektu.

Zajęcia obejmowały podstawy obsługi

komputera, edytora tekstu, arkusza kalkula

cyjnego, obsługę internetu oraz poczty elek

tronicznej.

Projekt „WIP” realizowany jest przez

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie,

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki na lata 20072010, Priorytet VII Pro

mocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integra

cji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszech

nianie aktywnej integracji przez ośrodki

pomocy społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz budżetu Gminy

Żarów.

Marta Plizga

W spotkaniach udział biorą pracownicy Urzędu oraz

przedstawiciele firmy opracowującej dokumentację

Gmina Żarów

w liczbach
Ogółem mieszkańców: – 12.678

(stali i czasowi)

w tym miasto Żarów – 7.038

w okresie

od 25.06.2010r do 22.07.2010r:

– urodziło się 9 dzieci

– zawarło związek małżeński 10 par

– zmarło 17 osób:

1. Matla Stanisław lat 81

2. Obarzanek Weronika lat 88

3. Borgosz Tomasz lat 32

4. Kaszubska Jadwiga lat 73

5. Mazur Zbigniew lat 54

6. Król Franciszek lat 68

7. Błaszczyk Stanisław lat 77

8. Wojnowski Roman lat 80

9. Makuch Apolonia lat 86

10. Rupa Edmund lat 77

11. Pochylska Janina lat 53

12. Sudoł Józef lat 82

13. Osmulska Antonina lat 80

14. Spisak Jan lat 61

15. Kosiarski Bronisław lat 82

16. Żelazny Kazimierz lat 73

17. Lelotko Emilia lat 59
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Sukces rolnika z Marcinowiczek
W VII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych oraz Maszyn Rolniczych

w Opolu wziął udział Artur Bernatowicz – hodowca bydła z Marcinowiczek.

W trakcie wystawy

zaprezentował buhaja

Nero, który w wieku 7

miesięcy ważył 414 kg

i osiągnął przyrost do

bowy 1746 g. Jest to

jeden z najlepszych

wyników w Polsce.

Artur Bernatowicz

prowadzi gospodar

stwo rolne o pow.

25 ha i hoduje bydło

rasy Charolaise. Jego

stado podstawowe li

czy obecnie 10 krów

i 10 cieląt.

Od niedawna zmienia profil produkcji ro

ślinnej na zwierzęcą. Jego stado bydła jest

pod oceną Polskiego Związku Hodowców

i Producentów Bydła Mięsnego, który prowa

dzi księgi hodowlane, a także promuje polską

wołowinę kulinarną.

Obecnie Artur Bernatowicz sprzedaje

materiał hodowlany, a szczególnie buhaje

zarodowe, które trafiają do gospodarstw ho

dowlanych rasy Charolaise na terenie całej

Polski.

/AB/

Wakacje

Uśmiechu 2010
W dniach 1216 lipca 2010 roku na te

renie Żarowa w ramach wakacyjnego wy

poczynku dzieci i młodzieży odbyły się

„Wakacje Uśmiechu 2010” pod honoro

wym patronatem Rzecznika Praw Dziecka

Marka Michalaka, zorganizowane przez

Młodzieżową Radę Miejską w Żarowie.

Partnerem tego przedsięwzięcia był Ośro

dek Pomocy Społecznej w Żarowie.

Projekt obejmował m.in. warsztaty pla

styczne oraz turniej „PingPonga”, przepro

wadzone wspólnie z Gminnym Centrum

Kultury i Sportu w Żarowie.

Największą atrakcją był wyjazd 13 lipca

br. do Warszawy. Uczestnikami były dzieci

i młodzież: podopieczni świetlic środowi

skowych z terenu Gminy Żarów oraz radni

z żarowskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Wizyta u Rzecznika Praw Dziecka – Mar

ka Michalaka, zwiedzanie Sejmu, Senatu, jak

i samej stolicy okazały się dla wszystkich nie

lada gratką. Wizytę w Warszawie dzieci roz

poczęły od spotkania z Rzecznikiem, z któ

rym rozmawiały na bardzo ważne tematy

dotyczące ich praw. Na zakończenie Rzecz

nik przygotował dla każdego upominek.

Tuż po spotkaniu, 53osobowa grupa

wyruszyła w stronę Sejmu i Senatu. Wszy

scy z ciekawością zwiedzali pomieszczenia

parlamentarne, które wcześniej mogli oglą

dać tylko na ekranach swoich telewizorów.

Resztę dnia poświęcono zwiedzaniu sa

mej Warszawy, po której świetnymi prze

wodnikami okazali się pracownicy Biura

Rzecznika Praw Dziecka.

Dzieci zobaczyły: Pałac Prezydencki,

Plac Zamkowy, Starówkę, grób ks. Jerzego

Popiełuszki. Przy okazji warto dodać, że

większość dzieci w Warszawie była po raz

pierwszy.

Młodzieżowa Rada Miejska w Żarowie

pragnie bardzo serdecznie podziękować za

pomoc i wielkie wsparcie przy realiza

cji „Wakacji Uśmiechu 2010” Markowi Mi

chalakowi – Rzecznikowi Praw Dziecka,

Lilli Gruntkowskiej – Burmistrzowi Żarowa,

Anicie DenesZiemkiewicz – kierownikowi

Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, za

rządowi Banku Spółdzielczego w Świdnicy

oraz sieci supermarketów „EKO” (sklep

w Żarowie), Kazimierzowi Kozłowskiemu

(Piekarnia „Jutrzenka”), Bożenie i Mariano

wi Bujakom (sklep „Warzywko”), Katarzy

nie i Piotrowi Zywerom (sklep „Oskar”)

oraz Agnieszce i Januszowi Buchowskim

(sklep „Alex”).

Jak to dobrze, że są ludzie, dla których

uśmiech, a co za tym idzie wielkie szczęście

dzieci jest bardzo ważne.

Krystian Chęciek

Wręczenie czeków
W czwartek, 22 lipca 2010 r., w Urzędzie Miejskim w Żarowie miało miejsce uro

czyste wręczenie nagród – symbolicznych czeków dla tegorocznych laureatów konkur

su „Nasz Dom”.

Burmistrz Lilla

Gruntkowska wraz

z Zastępcą Grzego

rzem Osieckim, który

był przewodniczącym

komisji konkursowej,

wręczyli czeki na:

25.000 zł, 15.000 zł

oraz 5.000 zł.

Tegoroczni laure

aci – wspólnoty miesz

kaniowe – zwyciężyli

dzięki temu, co podkre

śliła Burmistrz Lilla

Gruntkowska, że

mieszkańcy zaangażo

wali się finansowo

i osobiście w to, aby

poprawić stan technicz

ny swojego budynku.

Przedstawicielka Wspólnoty Mieszkanio

wej Armii Krajowej 25 odebrała czek na

25.000 zł, przedstawiciele Wspólnoty Miesz

kaniowej Armii Krajowej 15 czek na

15.000 zł, a przedstawicielka Wspólnoty

Mieszkaniowej Armii Krajowej 51 czek na

5.000 zł.

Wszyscy przedstawiciele zgodnie oświad

czyli, że pieniądze zostaną przeznaczone na

dalsze inwestycje. Dwie wspólnoty wykonają

z tych środków elewacje swoich budynków,

a jedna z nich przeznaczy pieniądze na re

mont dachu.

– Różnica punktowa pomiędzy tymi trze

ma wspólnotami była niewielka. Oceniali

śmy i punktowaliśmy nie tylko

dotychczasowe inwestycje, ale również wa

lory architektoniczne i historyczne budyn

ków – powiedział Grzegorz Osiecki,

Zastępca Burmistrza i Przewodniczący Ko

misji Konkursowej. – Dzięki temu konkur

sowi, jego kontynuacji w przyszłych latach

i, co najważniejsze, dzięki olbrzymiemu za

angażowaniu wspólnot w przeprowadzanie

remontów swoich budynków, mamy zamiar

wydatnie poprawić wygląd naszego miasta

– dodał Grzegorz Osiecki.

/AB/

Przedstawicielki wspólnot mieszkaniowych – tegorocznych

zwycięzców konkursu
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160lecie PCO
W piątkowy wieczór, 16 lipca 2010 r., na terenie zakładu odbyły się uroczystości

jubileuszu 160lecia firmy PCO S.A. Założycielem zakładu był Carl Friedrich von Kul

miz, który w wieku XIX tworzył podwaliny przemysłu w Żarowie.

Uroczystości roz

poczęły się krótko po

godzinie 18:00 i oprócz

zaproszonych gości

wzięli w nich udział

niemalże wszyscy pra

cownicy zakładu.

Otwarcia dokonała

Prezes firmy – Kata

rzyna Klimowicz, któ

ra przybliżyła

zebranym historię za

kładu. W tym dniu pa

ni Prezes obchodziła

również swój mały ju

bileusz – dziesięciole

cie zarządzania PCO.

Z tej okazji otrzymała

wspaniały bukiet.

Później były po

dziękowania dla kon

trahentów,

współpracowników

i załogi oraz toast

i tort, który osobiście

kroiła pani Prezes.

Po części oficjalnej

niektórzy uczestnicy

tańczyli do muzyki gra

nej przez wrocławski

zespół coverowy

„Czerwone buty” oraz

uczestniczyli w mini zawodach „strong men”. /AB/

Święto wiśni w Újfehértó
W dniach 812 lipca 2010 roku grupa przedstawicieli Gminy Żarów wzięła udział

w obchodach „Święta Wiśni” w Újfehértó na Węgrzech.

Podczas festiwalu

prezentowaliśmy pol

ską kuchnię oraz pie

śni. Organizatorzy

przedstawili naszej

grupie lokalne firmy

zajmujące się produk

cją owoców, produk

tów importowanych do

polski oraz historię

miasta Újfehértó.

Dodatkową atrak

cją była przejażdżka

bryczkami po mieście

oraz pokazowe zawo

dy jazdy konnej zor

ganizowane dla gości

festiwalu.

Podczas oficjalne

go wystąpienia, w imieniu Burmistrza Gmi

ny Żarów zaprosiliśmy grupę

folkowotaneczną „Tengertanc”, która odwie

dzi naszą gminę podczas dożynek.

Wyjazd był możliwy dzięki umowie part

nerskiej zawartej pomiędzy Újfehértó a Żaro

wem oraz dofinansowaniu Unii Europejskiej.

Adam Rakoczy

Remont toru
Od poniedziałku 19 lipca 2010 r. roz

poczęły się w Żarowie prace związane z

remontem jednego toru linii kolejowej

Wrocław – Wałbrzych.

Remont będzie przebiegał na odcinku od

Imbramowic do Jaworzyny Śląskiej i ma spo

wodować, że na tym obszarze pociągi będą mo

gły rozpędzać się do prędkości 100 km/h.

Z remontem toru wiązać się będą również

utrudnienia dla pasażerów, mieszkańców i

kierowców przejeżdżających przez Żarów.

Utrudnienia w ruchu pociągów wystąpią

już od poniedziałku 26 lipca. Wszystkie po

ciągi będą jeździły po jednym torze, co mo

że spowodować opóźnienia w ich

kursowaniu.

Zaplanowane są remonty wszystkich

trzech przejazdów kolejowych.

Jako pierwszy remontowi zostanie podda

ny przejazd na ul. Armii Krajowej, który roz

pocznie się 2 sierpnia 2010 r. od godziny

7:00 i będzie zamknięty dla ruchu co

najmniej tydzień. Po nim zamknięty zostanie

przejazd w kierunku Jaworzyny Śląskiej, a na

końcu w kierunku Mrowin. Na ten okres za

planowano objazdy, które z pewnością utrud

nią dojazd do pracy do firm na strefie.

Kierowcy przejeżdżający tranzytem przez

Żarów, a szczególnie kierowcy ciężarówek

powinni w tym czasie wybrać inną trasę.

/AB/

Ogłoszenia drobne
Sprzedam mieszkanie własnościowe w

Żarowie na Osiedlu Piastów o pow. 40 m2,

2 pokoje, kuchnia (wejście do kuchni przez

pokój), łazienka. Cena do uzgodnienia.

Tel.: 748580617.

Sprzedam mieszkanie w Żarowie o pow. 93

m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.

Garaż dwustanowiskowy. Tel.: 509917432.

Sprzedam działkę budowlaną o pow.

1289 m2 w Żarowie przy ul. Cembrowskie

go. Cena 105 tys. zł. Tel.: 604787636.

Ogłoszenia prasowe drobne – 5,00 zł.

Ogłoszenia przyjmowane są w siedzibie Bi

blioteki Publicznej w Żarowie.

Burmistrz Újfehértó na stoisku Żarowa
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Remont chodnika
Od poniedziałku 19 lipca 2010 r. trwają prace przy remoncie chodnika przy ul.

Mickiewicza w Żarowie. Jest to kontynuacja remontu rozpoczętego w zeszłym roku.

Inwestycja jest

współfinansowana

przez Gminę Żarów

i Służbę Drogową Po

wiatu Świdnickiego,

dzięki czemu możliwe

będzie wykonanie

znacznie szerszego za

kresu prac.

W tym sezonie,

podobnie jak rok temu,

Służba Drogowa Po

wiatu Świdnickiego

(SDPŚ) miała przezna

czone w budżecie

25 tys. zł na kontynuację remontu chodnika.

Gdyby prace zlecono firmie zewnętrznej, to

mógłby powstać nowy odcinek chodnika

o podobnej długości.

W tym roku za kwotę 25 tys. zł SDPŚ kupi

ło kostkę brukową, a resztę prac Gmina Żarów

wykona sposobem gospodarczym zatrudniając

ekipę pracowników interwencyjnych.

Dzięki takiemu rozwiązaniu za takie sa

me pieniądze wykonany zostanie trzykrotnie

dłuższy odcinek chodnika. Całość prac osza

cowana jest na kwotę ok. 70 tys. zł.

/AB/

Dębowa

w Wierzbnej
Zakończyły się prace przy naprawie na

wierzchni ulicy Dębowej w Wierzbnej i już

niedługo będzie można przejechać nią bez

obawy o zniszczenie podwozia samochodu.

Remont realizuje Gmina Żarów przy współ

finansowaniu mieszkańców ulicy Dębowej.

Ze względu na to, że ulica jest bardzo

stroma oraz na fakt, że na wielu posesjach

trwają jeszcze prace budowlane, dlatego wła

dze gminy zdecydowały się na położenie

tymczasowej nawierzchni z płyt betonowych.

Płyty drogowe Gmina pozyskała od Cu

krowni w Pastuchowie jako rekompensatę za

nie zapłacone podatki. Urząd pokrywa rów

nież koszt załadunku i ułożenia płyt na ul.

Dębowej. Mieszkańcy opłacili koszt przewo

zu płyt z Pastuchowa do Wierzbnej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko

poprawi się komfort jazdy, ale droga zosta

nie zabezpieczona również przed wymywa

niem jej podczas deszczy. Ostatnie ulewne

deszcze utworzyły tam nawet półmetrowe

wyrwy w jezdni.

/AB/Aktywizacja zawodowa WIPa
19 lipca 2010 r. rozpoczęły się zajęcia indywidualne uczestników drugiej edycji

projektu „WIP” z doradcą zawodowym.

Konsultacje indy

widualne z zakresu ak

tywizacji zawodowej

pozwolą uczestnikom

określić słabe i mocne

strony uczestników.

Wskażą kierunki po

szukiwań zatrudnienia,

odpowiadające okre

ślonym predyspozy

cjom, m.in. poprzez

opracowanie Indywi

dualnych Planów

Działań. 28 lipca 2010

r. rozpoczną się warsz

taty grupowe.

Zajęcia aktywiza

cyjne z doradcą zawo

dowym mają przede

wszystkim na celu przygotowanie uczestni

ków projektu do samodzielnego poszukiwa

nia pracy, przekazanie podstawowej wiedzy

o rynku pracy. Ponadto zakres tematyczny

warsztatów obejmować będzie autoprezenta

cję, trening kreatywności oraz rozwijanie

umiejętności radzenia sobie ze stresem sytu

acyjnym.

Zaplanowane w ramach projektu działa

nia przewidują kompleksowe wsparcie dla

18 osób, którym zapewnimy możliwość pod

niesienia kompetencji i umiejętności interper

sonalnych, diagnozę potencjału zawodowego

oraz szkolenia zawodowe uwzględniające po

trzeby lokalnego rynku pracy, umożliwiające

zatrudnienie, a także wzmacniające integra

cję ze środowiskiem lokalnym. Ponadto

uczestnicy zdobędą umiejętności sprawnego,

elastycznego poruszania się po rynku pracy

oraz wytworzy się w ich świadomość i ko

nieczność stałego inwestowania w wiedzę i

podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Projekt realizowany jest przez Ośrodek

Pomocy Społecznej w Żarowie, w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na

lata 2007 – 2010, Priorytet VII Promocja in

tegracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i

upowszechnianie aktywnej integracji, Pod

działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

społecznej. Projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej w ramach Euro

pejskiego Funduszu Społecznego.

Marta Plizga

Koordynator Projektu

Zajęcia odbywają się Gminnym Centrum Kultury i Sportu

Ognisko

integracyjne
26 lipca 2010 r. młodzież ze świetlic

środowiskowych „Kredka” w Kalnie oraz

„Cztery Pory Roku” z Żarowa uczestniczy

ła w wspólnie zorganizowanym ognisku.

Jako miejsce na wspólne spotkanie wy

braliśmy boisko w Kalnie To był strzał

w dziesiątkę. Pogoda sprzyjająca, bezdesz

czowa z niewielką ilością gorącego słońca.

Dużą atrakcją okazał się przejazd quadem

wypożyczonym od pani Ewy Wołek (za co

serdecznie dziękujemy), w którym nasi pod

opieczni spędzali najwięcej czasu.

Dzieci z uśmiechem na twarzach śpiewa

ły, piekły kiełbaski. Panowała wspaniała at

mosfera nawiązały się nowe przyjażnie.

Wakacyjne ognisko udało sięw 100 %.

Wszyscy czekają na następne wspólne spotkanie.

Katarzyna Kondratowicz
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Sportowe wakacje na półmetku
Sportowe wakacje w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zbliżają się

ku półmetkowi.

Turniej na

Orliku
Dobiegły końca

Mistrzostwa Świata

w Piłce Nożnej na Or

liku. W grupie młod

szej zwyciężyła

Argentyna w składzie:

Bartosz Niezgoda,

Krystian Sapek, To

masz Doczekalski,

Mateusz Andrzejew

ski, Krystian Andrze

jewski, Piotr

Pietruszka, Fryderyk

Żmuda, Mateusz Ró

żański.

Grupę starszą wy

grali bezkonkurencyjni zawodnicy Hiszpanii

w składzie: Tomasz Gadzina, Hubert Skrzy

pek, Dawid Stochniał,

Tymoteusz Jasiński,

Sylwester Ciepły, Pa

tryk Sapek, Krzysztof

Kruk. Wszystkie ze

społy, które stanęły na

podium otrzymały me

dale. Podczas turnieju

organizowane były

konkursy z nagrodami.

Turniej

w Chińczyka
Turniej w Chiń

czyka zgromadził

szesnastu zawodników

i zawodniczek. Grano

sześć rund po dziesięć

minut. W kategorii dziewcząt zwyciężyła Na

talia Śliwa, wyprzedzając drugą Dominikę

Łętowską oraz Kingę Zarembę. Najmłodszą

uczestniczką turnieju została Ala Sapata. Ka

tegorię chłopców wygrał Kacper Wietrzy

kowski, pozycja numer dwa przypadła

Michałowi Makuchowi, trzecie miejsce dla

Marcela Króla. Kamil Makuch został naj

młodszym zawodnikiem turnieju. Wszystkie

wyżej wymienione osoby otrzymały nagrody

rzeczowe. Pozostałym uczestnikom wręczo

no słodkie upominki.

Turniej w PingPonga
Turniej w PingPonga zorganizowany

wspólnie z Młodzieżową Radą Miejską w Ża

rowie wygrał Piotr Pieczonka wyprzedzając

Bartosza Niezgodę. Pojedynek o trzecie miej

sce wygrał Marcel Król. Czwarte miejsce dla

Kacpra Niezgody.

W turnieju badmintona singli po raz dru

gi zwyciężył Marcel Król.

Siatkówkonożna
Kolejną konkurencją przeprowadzoną

w ramach gier i zabaw sportoworekreacyj

nych była „siatkówkanożna”. Zabawę wy

grał aktywny podczas sportowych wakacji

Marcel Król.

Zapraszamy
Przed nami jeszcze urozmaicone gry i za

bawy, turniej w piłkarzyki, bezpłatna szkółka

tenisa ziemnego. Zapraszamy wszystkie dzie

ci, młodzież do aktywnego spędzania czasu

wolnego, który tak szybko mija.

Część przeprowadzonych zajęć dofinan

sowana była z Żarowskiego Stowarzyszenia

„Edukacja”, które od wielu lat organizuje

wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzie

ży z naszej gminy w ramach środków prze

znaczonych przez Gminę Żarów na ten cel.

media

fot. media: Turniej w badmintona

fot. media: Marcel Król w rywalizacji z Kacprem Niezgodą

Nagrody

dla piłkarzy
W piątek, 16 lipca 2010 r., o godzinie

19:00, na terenie Hotelu „Żarmed” odbyła

się miła uroczystość wręczenia nagród pie

niężnych dla zawodników KS „Zjednoczeni”.

Nagrody ufundowała Burmistrz Lilla

Gruntkowska dla tych zawodników, którzy

przyczynili się do awansu drużyny seniorów

do wyższej klasy rozgrywkowej.

Nagrody, w imieniu Burmistrz Grunt

kowskiej, wręczał Leszek Michalak – Sekre

tarz Gminy Żarów oraz Jacek Kaletowski –

Prezes Klubu KS. „Zjednoczeni”.

/AB/

Rowerem

po gminie
Lokalna Organizacja Turystyczna Księ

stwa ŚwidnickoJaworskiego rozpoczęła

znakowanie szlaków rowerowych na terenie

swojego działania. Poprzez całe Księstwo

zostaną wyznaczone trzy trasy. jeden z nich

przebiega przez Gminę Żarów.

Czarny Szlak Drogi Węglowej (K3) ma

przebiegać z Wałbrzyskiego Muzeum Prze

mysłu i Techniki przez Świebodzice, Jawo

rzynę Śląską, Żarów do Mietkowa, gdzie

połączy się z międzynarodowym szlakiem

EuroVelo.

Wszelkie koszty wytyczenia, oznakowa

nia i późniejszego utrzymania szlaków pono

si Lokalna Organizacji Turystyczna

Księstwa ŚwidnickoJaworskiego, do której

należy również Żarów.

Gmina Żarów planuje w przyszłym roku

weryfikację istniejących szlaków rowero

wych na terenie gminy, oznakowanie ich

oraz połączenie ze szlakiem K3.

/AB/




