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Spacerowa jak nowa
Ulica otrzyma nawierzchnię asfaltową, co zapewni nie tylko

większe bezpieczeństwo w ruchu, ale przede wszystkim poprawi

komfort życia mieszkańców, którzy do tej pory po każdym więk

szym deszczu mieli utrudniony dostęp do swoich posesji.

W poniedziałek 26 lipca 2010 r., w godzinach popołudniowych

odbyło się w Bukowie spotkanie mieszkańców w sprawie remontu

nawierzchni ulicy Spacerowej.

W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Gminy Leszek Michalak

oraz przedstawiciel wykonawcy. W trakcie spotkania, przedstawi

ciel wykonawcy przekazał mieszkańcom informację o zakresie prac

oraz planowanych terminach ich rozpoczęcia i zakończenia.

Mieszkańcy dopytywali się o szczegóły techniczne i możliwości

wykonania podjazdów oraz o dopuszczalny tonaż tychże. Szczegól

nie często zgłaszali zapytanie, czy nowoczesne maszyny rolnicze

i samochody ciężarowe będą mogły swobodnie jeździć wyremonto

waną ulicą. Przedstawiciel wykonawcy rozwiał wszystkie wątpliwo

ści mieszkańców.

Na remont drogi gmina pozyskała 36.000 zł z Funduszu Ochro

ny Gruntów Rolnych.

Równocześnie realizowane są jeszcze dwie inne inwestycje dro

gowe: w Bukowie remontowana jest ulica Kwiatowa oraz Spokojna

w Imbramowicach.

/ab/

APEL
Pomóżmy powodzianom w Bogatyni!

Potrzebne są:
 środki czystości, artykuły chemiczne: mydła, szampony, środki

dezynfekujące, płyny do mycia naczyń, proszki do prania

 artykuły żywnościowe: suchy prowiant: mąka, cukier, makaron,

herbata, kasza, ryż,mleko,woda, konserwy;

Prosimy o rzeczy z długim terminem ważności.

Dary zbierane są przy współpracy Młodzieżowej Rady

Miejskiej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie. Moż

na je przekazać w następujący sposób:

1. włożyć do pudełek widocznych w sklepach na terenie miasta Żarów,

2. przynieść do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie

przy ul. Armii Krajowej 54 w godzinach od 8:00 do 15:00

Dary zostaną przekazane mieszkańcom Bogatyni i okolic,

którzy w tegorocznej powodzi stracili cały swój dobytek.
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Kadry w ZWiKu
– Jak na przestrzeni ostatnich miesięcy

zmieniła się sytuacja kadrowopłacowa

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

w Żarowie Sp. z o.o.?

– Joanna Plizga – Rok 2009 był począt

kiem wielu zmian w Zakładzie Wodociągów

i Kanalizacji w Żarowie. Jedną z pierwszych

decyzji nowego Zarządu Spółki było podjęcie

uchwały dot. przyjęcia zmiany regulaminu or

ganizacyjnego – przede wszystkim – nowego

schematu organizacyjnego Spółki.

Redukcja 2 etatów wśród pracowników

umysłowych wymusiła ponowne ustalenie za

kresu kompetencji pracowników tej grupy,

a powstała rezerwa w wynagrodzeniach po

zwoliła na nieznaczną regulację płac.

– Czy zmieniono również zasady wyna

gradzania pracowników Spółki?

– J. P. – Kolejnym krokiem podjętym przez

Zarząd, a wspieranym przez Radę Nadzor

czą, była konieczność wprowadzenia nowych

zasad wynagrodzenia, tak aby móc zapewnić

pracownikom odpowiednią gratyfikację,

a także umiejętnie zmotywować do bardziej

efektywnej pracy.

W nowym regulaminie nadal obowiązują 2

systemy wynagrodzeń tj: wynagrodzenie mie

sięczne w stawce kwotowej oraz wynagrodze

nie w stawce godzinowej.

Zmiana zasad wynagrodzeń nakazuje rów

nież korektę płac, co skutkuje w większości pod

wyżką gratyfikacji, dotychczasowe dodatkowe

składniki wynagrodzeń takie jak: dodatek stażo

wy oraz premia uznaniowa zostały „wpisane”

w stawkę zasadniczą każdego pracownika.

Zarząd zrezygnował z premii uznaniowej, za

mieniając ją na nagrodę prezesa. Premia mimo

iż uznaniowa, była przydzielana pracownikom

zawsze w jednakowych wartościach procento

wych, a to nie wpływało na ich lepszą mobiliza

cję, wręcz odwrotnie.

Muszę przyznać, że i obecna forma szcze

gólnego wyróżnienia pracownika tzw. nagro

da Prezesa wymaga korekty, gdyż nie

przynosi zamierzonego efektu. Będziemy szu

kać nowego rozwiązania, tak aby pracowni

cy Spółki odczuwali satysfakcję finansową

z wykonywanej przez siebie pracy.

– Czy zmiany wynagrodzeń idą w parze

z podnoszeniem wydajności, jakości pracy

i kwalifikacji?

– J. P. – Staramy się sukcesywnie podno

sić kwalifikacje zawodowe naszych pracowni

ków, poprzez kierowanie ich na kursy oraz

szkolenia, by w pełni wykorzystywali swój po

tencjał i podnosili wyniki pracy.

Należy podkreślić, że dzięki zaangażowa

niu Członków Rady Nadzorczej, a tu przede

wszystkim dzięki Przewodniczącemu Rady –

Zbigniewowi Owczarskiemu, którego innowa

cyjne spojrzenie na sprawy Spółki pozwala

się firmie rozwijać, zarówno w strukturze we

wnętrznej, jak i w jej dalszym otoczeniu np.

poprzez rozwinięcie wachlarza usług, staje

my się konkurencyjni na rynku, a nam pra

cownikom, przynosi to wymierne korzyści.

Księgowość w ZWiKu
– Objęła pani funkcję Głównego Księgo

wego spółki – zwracam się do Magdaleny

Gołdyn – w trudnym okresie, szczególnie

w związku z faktem niewłaściwego prowa

dzenia księgowości przez pani poprzed

niczkę. Jak Pani ocenia obecną sytuację

i kondycję finansową spółki?

– Magdalena Gołdyn – Rok 2009 był ro

kiem porządkowania i zasadniczych zmian

sposobu prowadzenia gospodarki finansowo

księgowej przedsiębiorstwa. Zaprowadzili

śmy księgi finansowe zgodnie z obowiązują

cą ustawą o rachunkowości. Początkiem

2009 roku wdrożyliśmy w spółce nowy pro

gram finansowo księgowy – spełniający wy

magania określone przez przepisy finansowe.

Dzięki temu możemy szybciej i sprawniej

funkcjonować, a nowoczesne oprogramowa

nie daje możliwość szybkiej analizy wyników

finansowych firmy.

– Co przyniosło wdrożenie oprogramo

wania? Przecież jeszcze niedawno wystar

czało tradycyjne księgowanie?

– M. G. – Gdyby tak było, to nie pojawiłyby

się problemy z brakiem możliwości analizy da

nych spółki. Wdrożenie nowego programu

usprawniło pracę i pozwoliło na przeobraże

nia organizacyjne, a przez to zmniejszenie za

trudnienia. Dla przykładu w roku 2008

zatrudnialiśmy 7 pracowników umysłowych,

obecnie 5, razem z zarządem.

Wszystkie zmiany, które miały miejsce w ro

ku 2008 i 2009 (wdrożenie nowych zasad fi

nansowoksięgowych; dokonanie korekty

wyniku przedsiębiorstwa za rok 2008; rezy

gnację w całości z dopłat ze strony Gminy Ża

rów; zmiana Zarządu i koszty z tym związane;

utrudnienia w zakresie wdrażania wniosku ce

nowego usług na rok 2010) nie pozwoliły na

zamknięcie roku 2009 wynikiem dodatnim.

Jednak w roku 2010 szybko przywracamy rów

nowagę finansową przedsiębiorstwa. Do mar

ca br. notowaliśmy stratę w wysokości 84

000 zł, która obecnie, na koniec czerwca

2010 r. spadła do 44 000zł (o 48%).

– A jak wygląda sytuacja finansowa,

czy spółka ma problemy z płatnościami?

– M. G. – Nasze przedsiębiorstwo posiada

wysoką płynność finansową, co daje duże moż

liwości ekonomiczne i pozwala na podejmowa

nie strategicznych decyzji inwestycyjnych.

Od 2009 roku nie korzystamy z dopłat

z budżetu Gminy, które stanowiły ok. 12 %

wartości przychodów ze sprzedaży. Naszym

celem jest być przedsiębiorstwem samodziel

nym i w pełni samofinansującym.

– Co Pani zdaniem było najtrudniejsze

w tym roku?

– M. G. – Cały 2009 rok był rokiem bar

dzo burzliwym i pełnym zmian. Najważniej

sze było uzyskać stabilizację i w pełni

kontrolować sytuację.

Dla mnie najtrudniejszym zadaniem było

uporanie się z zaniedbaną windykacją. Ścią

ganie zaległości i ich sukcesywne zmniejsza

nie jest bardzo istotnym czynnikiem specyfiki

branży wodociągowej. Jednak efekty są wy

mierne, należności przeterminowane spadły

w stosunku do lat ubiegłych o 50%.

– Co Pani zdaniem mogłoby przyczynić się

do tego, aby rok 2010 zamknąć sukcesem?

– M. G. – Na pewno działania zgodnie

z zamierzeniami, a więc utrzymanie przycho

dów i kosztów na planowanym poziomie po

mogą uzyskać lepszy wynik.

Bardzo ważna jest skuteczna współpraca

z Radą Nadzorczą Przedsiębiorstwa, której

roli innowacyjnej, inspiratorskiej trudno nie

doceniać. Zaangażowanie Przewodniczące

go Rady Nadzorczej jest godne szczególnego

zauważenia.

Sukcesywnie przygotowujemy nasz zakład

do bezkolizyjnego połączenia z Przedsiębior

stwem WodnoŚciekowym, co może przynieść

oszczędności dla całej Gminy i jej mieszkań

ców. Z pewnością powinno to, w przyszłości,

ustabilizować ceny naszych usług i przede

wszystkim w tym celu to robimy.

– Dziękuję za rozmowę.

Wodociągi po zmianach
Żarowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. od ponad roku funkcjonuje

pod nowym Zarządem. O tym, jak zmieniła się sytuacja kadrowopłacowa w zakładzie

rozmawiam z prokurentem spółki – Joanną Plizgą, zaś Magdalena Gołdyn – Główna

Księgowa spółki przedstawi w rozmowie pokrótce sytuację finansową ZWiKu.
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Opłata dotyczy: właścicieli, użytkowników

wieczystych, którzy na podstawie odrębnych

przepisów nie mają obowiązku wnoszenia

opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz

użytkowników wieczystych, którzy wnieśli, za

zgodą organu, jednorazowo opłaty roczne za ca

ły okres użytkowania wieczystego.

Decyzję o ustanowieniu opłaty adiacenc

kiej wydaje burmistrz w terminie do 3 lat:

 po wybudowaniu lub modernizacji drogi,

 umożliwieniu podłączenia się do poszczegól

nych urządzeń infrastruktury technicznej,

 od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca po

dział stała się ostateczna albo orzeczenie lub po

stanowienie o podziale stało się prawomocne.

Wysokość stawki adiacenckiej ustala ra

da gminy w drodze uchwały. Wartość nieru

chomości przed i po ich wybudowaniu (po

podziale nieruchomości) określają rzeczo

znawcy majątkowi, według stanu i cen na

dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adia

cenckiej.

Wysokość opłaty zależy od wzrostu war

tości nieruchomości spowodowanego budo

wą urządzeń infrastruktury technicznej

(budowa lub modernizacja drogi; wybudowa

nie pod ziemią, na ziemi lub nad ziemią prze

wodów lub urządzeń: wodociągowych,

kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycz

nych, gazowych i telekomunikacyjnych). Wy

sokość opłaty nie może przekraczać 50%

wzrostu wartości w przypadku budowy urzą

dzeń infrastruktury technicznej, natomiast

w przypadku wzrostu wartości w odniesieniu

do podziału nieruchomości 30%.

Obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej

powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym

decyzja o ustaleniu opłaty stała się prawomoc

na. Opłata na wniosek właściciela lub użyt

kownika wieczystego może zostać rozłożona

na roczne raty płatne w okresie do 10 lat, któ

re podlegają oprocentowaniu przy zastosowa

niu stopy procentowej równej stopie

redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Wa

runki rozłożenia na raty określa się w decyzji

ustanowienia opłaty, należność gminy z tego

tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustano

wienie hipoteki.

Opłaty adiacenckie nie obejmują nieru

chomości przeznaczonych w miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego na

cele rolne lub leśne. Podstawowe regulacje

prawne dotyczące opłaty adiacenckiej zawarte

są w ustawie o gospodarce nieruchomościami

z dnia 21 sierpnia 1997 r. Od wysokości opła

ty adiacenckiej można odwołać się do samo

rządowego kolegium odwoławczego.

Uchwała Nr LII/248/2009 Rady Miej

skiej w Żarowie z dnia 14 grudnia 2009r.

ustala wysokość stawki procentowej opłaty

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieru

chomości:

 wynikającego z podziału tej nieruchomości

w wysokości 30% różnicy wartości tej nieru

chomości przed podziałem oraz po podziale,

 spowodowanej budową urządzeń infrastruk

tury technicznej w wysokości 25% różnicy

między wartością nieruchomości przed wy

budowaniem urządzeń infrastruktury tech

nicznej a wysokością, jaką nieruchomość

uzyskała po ich wybudowaniu.

Katarzyna Banasik

Czym jest opłata adiacencka?
Opłata jest ustaloną opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana:

budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych, scale

niem i ponownym podziałem nieruchomości lub podziałem nieruchomości.

Akcyza do zwrotu
Zbliża się termin składania przez rolni

ków wniosków o zwrot podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wyko

rzystywanego do produkcji rolnej za okres

od 1 marca do dnia 31 sierpnia 2010 r.

Aby odzyskać część pieniędzy wyda

nych na olej napędowy używany do produk

cji rolnej rolnik powinien:

 w terminie od 1 września do 30 września

2010 r. złożyć wniosek, który jest dostęp

ny w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju

nr 1 Urzędu Miejskiego w Żarowie,

 do wniosku dołączyć faktury VAT za zakupio

ny olej napędowy, które zostały wystawione

w okresie od 1 marca do 31 sierpnia br.

Rocznie zwrot podatku akcyzowego do

1 litra oleju napędowego wynosi 0,85 zł. Li

mit zwrotu podatku akcyzowego na 1 hektar

użytków rolnych wynosi 86 litrów.

Bliższych informacji udziela Inspektor

ds. wymiaru podatków nr telefonu

748580591 wewn. 358.

Teresa Drąg

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony
dotyczący sprzedaży niżej opisanej nieruchomości gruntowej niezabudowanej składa

jącej się z trzech działek, położonej w Żarowie przy ul. Przemysłowej  teren Wałbrzy

skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Żarów, przeznaczona na cele

produkcyjnousługowe o łącznej powierzchni 1,7570 ha

Nr działki.................. 867/14, 868/8, 867/20

Pow. w m2........................7.320, 10.230, 82

Nr KW........................... SW1S/00048264/2

Forma oddania nieruchomości.....................

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

Cena wywoławcza.......................810.000 zł

Wys. wadium................................ 81.000 zł

Godz. rozpocz.......................................9:00

1. Przetarg odbędzie się 11 października

2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest

wpłacenie wadium w gotówce w wysoko

ści 10 % ceny wywoławczej podanej w ta

beli na konto: Bank Zachodni WBK

I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006

0201 9458 najpóźniej do 6 października

2010r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę

wpływu środków pieniężnych na rachunek

Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który

wygra przetarg, zaliczone zostanie na po

czet ceny nabycia, pozostałym uczestni

kom wadium zwraca się w terminie do

3 dni od dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę

uczestników, jeżeli chociaż jeden uczest

nik zaoferuje cenę o co najmniej jedno po

stąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w dro

dze przetargu podlega zapłacie najpóźniej

do dnia zawarcia aktu notarialnego. W ra

zie uchylania się uczestnika, który wygrał

przetarg, od zawarcia umowy notarialnej,

wpłacone wadium ulega przepadkowi na

rzecz organizatora przetargu.

6. Zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 41 ust. 1 usta

wy z 11 marca 2004 r. o podatku od towa

rów i usług oferent nabywający

nieruchomość zobowiązany będzie do

uiszczenia podatku VAT w wysokości

22% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany

będzie do poniesienia kosztów szacunko

wych i geodezyjnych związanych z przygo

towaniem działek do sprzedaży w kwocie

łącznej 2.562 zł oraz kosztów notarialnych.

8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest

na stronie internetowej Urzędu:

www.um.zarow.pl

9. Dodatkowych informacji udziela Referat

Nieruchomości i Gospodarki Przestrzen

nej tel. 748580591 wew. 339 i 301 do

dnia przetargu.

10. Uczestnik zobowiązany jest do przedło

żenia komisji przetargowej dowodu wpła

ty wadium oraz dokumentu tożsamości

przed otwarciem przetargu.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu

jest osoba prawna, osoba upoważniona do

reprezentowania uczestnika, powinna

przedłożyć do wglądu aktualny wypis

z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli

uczestnik jest reprezentowany przez peł

nomocnika, konieczne jest przedłożenie

oryginału pełnomocnictwa upoważniają

cego do działania na każdym etapie postę

powania przetargowego.

11. Wpłata wadium przez uczestnika prze

targu jest równoznaczna z potwierdzeniem

przez niego faktu zapoznania się z warun

kami przetargu i ich akceptacją.
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Tradycyjnie zwracamy się z prośbą do

dyrektorów szkół, sołtysów wsi, rodziców

o współpracę w zakresie monitorowania po

trzeb dzieci oraz dorosłych mieszkańców

Gminy Żarów w tym zakresie, a także zgła

szanie tych zapotrzebowań do Żarowskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jednocześnie informujemy, iż pomoc

przysługuje przy spełnieniu ustawowych kry

teriów uprawniających do skorzystania z po

mocy w zakresie dożywiania, a mianowicie:

– rodzinie lub osobie samotnie gospodarują

cej, której dochód z miesiąca poprzedzają

cego złożenie wniosku nie przekracza

150% kryterium dochodowego:

– dla osoby samotnie gospodarującej –

kryterium wynosi 715,50 zł

– dla rodziny – 526,50 zł (na osobę w ro

dzinie).

przy jednoczesnym wystąpieniu przesłan

ki określonej w art. 7 ustawy o pomocy spo

łecznej (ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,

bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwa

łej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzi

nie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub

wielodzietności, bezradności w sprawach

opiekuńczo  wychowawczych i prowadzenia

gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzi

nach niepełnych lub wielodzietnych , braku

umiejętności w przystosowaniu do życia mło

dzieży opuszczającej placówki opiekuńczo –

wychowawcze, trudności w integracji osób,

które otrzymały status uchodźcy, trudności

w przystosowaniu do życia po zwolnieniu

z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkoma

nii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzyso

wej, klęski żywiołowej lub ekologicznej …)

Z programu dożywiania mogą skorzystać

dzieci oraz dorośli mieszkańcy gminy speł

niający określone kryteria .

Ustawodawca wprowadził odstępstwo od

określonych kryteriów w zakresie dożywia

nia dzieci w ramach 20 % ogółu dożywia

nych dzieci. Dożywianie dzieci odbywa się

wówczas na wniosek dyrektora szkoły, który

przedkłada do OPSu listę dzieci dożywia

nych w ramach 20 %.

Wykonawca dożywiający dzieci oraz doro

słych mieszkańców Gminy Żarów został wy

łoniony w trybie przetargu nieograniczonego

na dożywianie uczniów w szkołach oraz doro

słych mieszkańców Gminy Żarów zgodnie

z ustawą „Prawo Zamówień Publicznych”

Szczegółowych informacji udziela Karo

lina Dyduch w siedzibie Ośrodka Pomocy

Społecznej w Żarowie lub pod numerem te

lefonu: 748580745

Karolina Dyduch

Referent ds. realizacji świadczeń

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza

III przetarg publiczny, ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 23,16 m2

plus piwnica o pow. 1,44 m2

Numer działki..................................... 187/3

Pow. w m2..............................................137

Numer KW.................... SW1S/00032695/7

Położenie.............Żarów ul. Rybacka 35/3

Przeznaczenie w planie................................

.......................Zabudowa mieszkaniowa

Forma oddania nieruch................................

sprzedaż na własność wraz z udziałem

w prawie użytkowania wieczystego grun

tu 9,02%

Cena wywoław..............................33.000 zł

Wysokość wadium.......................... 3.300 zł

Godz. rozp. przetargu........................... 9:00

1. Przetarg odbędzie się 13 września 2010r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie,

ul. Zamkowa 2, pokój Nr 19, II piętro.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest

wpłacenie w kasie Urzędu lub na konto

Urzędu Miejskiego w Żarowie: Bank Za

chodni WBK I o/Żarów 65 1090 2369

0000 0006 0201 9458 najpóźniej do

8 września 2010 r. do godz. 15:00 wadium

w gotówce w wysokości określonej w po

wyższej tabeli.

3. Wadium wpłacone przez osobę, która wy

gra przetarg zalicza się na poczet ceny na

bycia, pozostałym uczestnikom zwraca się

w terminie 3 dni od dnia zamknięcia prze

targu. Przetarg jest ważny bez względu na

liczbę uczestników, jeżeli chociaż jedna

osoba zaoferuje cenę o co najmniej jedno

postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

4. Cena nieruchomości podlega zapłacie naj

później w dniu zawarcia umowy notarial

nej. W przypadku uchylania się przez

osobę, która wygra przetarg od zawarcia

umowy sprzedaży, traci ona wpłacone wa

dium na rzecz sprzedającego.

5. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany

jest do poniesienia kosztów szacunkowych

związanych z przygotowaniem nieruchomo

ści do sprzedaży w wysokości 549 zł.

6. Dodatkowych informacji udziela Referat

Nieruchomości i Gospodarki Przestrzen

nej, tel. 748580591 wew. 301 lub 339

do dnia przetargu.

7. Ogłoszenie o przetargu oraz szkic lokalu

umieszczone są na stronie internetowej

Urzędu: www.um.zarow.pl

8. Uczestnik zobowiązany jest do przedłoże

nia komisji przetargowej dowodu wpłaty

wadium oraz dokumentu tożsamości przed

otwarciem przetargu.

9. Wpłata wadium przez uczestnika przetar

gu jest równoznaczna z potwierdzeniem

przez niego faktu zapoznania się z warun

kami przetargu i ich akceptacją.

Program dożywiana kontynuowany
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przypomina, iż kontynuuje realizację Pro

gramu Wieloletniego: „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”, zgodnie z ustawą

z 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa

w Zakresie Dożywiania”.

Pamiętaj

o sprzątaniu
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Ra

dy Miejskiej w Żarowie, obowiązkiem właści

ciela nieruchomości jest utrzymanie porządku

i odchwaszczania chodników do krawędzi

jezdni, z wyłączeniem terenów zielonych.

Prosimy zarządców oraz właścicieli

o odchwaszczenie chodników.

Ze względu na trwający sezon remontów

mieszkań, pragniemy przypomnieć, że osoby

lub podmioty prowadzące remont budowlany

zobowiązane są do zabezpieczenia odpadów po

chodzących z remontu, a w szczególności gru

zu, przed rozprzestrzenianiem się. Zabrania się

składowania gruzu lub innych odpadów pocho

dzących z remontu bezpośrednio na chodniku

lub jezdni. Gruz powinien być gromadzony

w pojemnikach na gruz podstawionych przez

jednostkę wywozową, np. ZGL.

Dzięki udanej współpracy pomiędzy fir

mą ZGL a Urzędem Miejskim umożliwione

zostały usługi dla mieszkańców w zakresie

usunięcia mebli, kanap, krzeseł, foteli itp.,

które należy wystawić przy śmietnikach w ta

ki sposób, aby traktor odbierający gabaryty

miał możliwość wjechania i ich odebrania,

a następnie zgłosić prośbę o wywiezienie do

firmy ZGL pod numerem telefonu 74 85 80

652. Gabaryty zgłoszone do czwartku zostaną

odebrane w piątek.

Wszystkie lodówki, urządzenia AGD,

RTV należy dostarczyć do firmy ZGL znaj

dującej się przy ulicy Słowiańskiej 16 w Ża

rowie, gdzie zostaną umieszczone

w specjalnym kontenerze przeznaczonym na

elektrośmieci. Nie wolno w/w urządzeń wy

rzucać do kontenerów na śmieci, ponieważ

podlegają one recyklingowi.

Adam Rakoczy Referat Inwestycji i Dróg

Do wynajęcia
lokal użytkowy o pow. 48 m2

Świdnica ul. Armii Krajowej 7

Idealny na biuro lub lokal usługowy.

Stan idealny: instalacje wymienione, okna

PCV, na podłogach panele, centralne ogrze

wanie gazowe, oddzielny licznik prądu,

miejsca parkingowe. Wolne od zaraz.

Wynajem 1.000 zł netto/mies.

Telefon 748514052 lub 607169585
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Uwaga na dopalacze!
W ostatnim okresie bardzo dużo zapytań otrzymaliśmy od naszych mieszkańców

na temat sprzedaży na terenie Żarowa tzw. dopalaczy. O wyjaśnienie sprawy poprosi

łem Grzegorza Osieckiego – Zastępcę Burmistrza Żarowa.

Dotacje dla żarowskiej Biblioteki
Biblioteka Publiczna w Żarowie otrzymała dotacje celowe w ramach dwóch róż

nych programów.

Pierwszy to program Biblioteki Narodo

wej pod nazwą „Zakup nowości wydawni

czych dla bibliotek”, realizowany w ramach

Narodowego Programu Kultury „Promocja

Czytelnictwa i Rozwój Sektora Książki”.

Głównym celem programu jest wzbogace

nie i odnowienie księgozbiorów polskich bi

bliotek publicznych. Pozyskana dotacja

zostanie przeznaczona na zakup książek, zgod

nie z zainteresowaniami naszych czytelników.

Drugi to program Fundacji Orange „Aka

demia Orange dla bibliotek”. Głównym celem

programu jest wzmocnienie informacyjnej

i społecznej roli biblioteki publicznej na

wsiach i w małych miastach. Biblioteki mają

stać się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi cen

trami informacyjnymi, kulturalnymi i eduka

cyjnymi dla mieszkańców gmin.

Biblioteka Publiczna w Żarowie pełni ta

ką rolę już od wielu lat. Jest nie tylko książni

cą, ale również stanowi centrum informacji

o mieście i gminie Żarów. Gromadzi doku

menty życia społecznego, opracowuje biblio

grafię regionalną, wydaje lokalną gazetę,

prowadzi działalność kulturalnoedukacyjną

dla różnych grup wiekowych, począwszy od

maluchów, a skończywszy na seniorach.

Od 2006 roku w Bibliotece działa Czy

telnia Internetowa, w której wszyscy chętni

mogą skorzystać bezpłatnie z internetu. Czy

telnia została zorganizowana w ramach rzą

dowego programu „Ikonka”.

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczo

na na pokrycie kosztów z tytułu opłat abona

mentowych dostępu do internetu.

Biblioteka w tym roku złożyła również

wniosek do programu „Infrastruktura biblio

tek”, na zakup mebli bibliotecznych. Z nie

cierpliwością oczekujemy na wyniki, które

mają być już wkrótce ogłoszone.

Ponadto Biblioteka współuczestniczy

również w opracowywaniu wniosku o dofi

nansowanie projektu do Programu Operacyj

nego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja

integracji społecznej, w ramach Partnerstwa

Lokalnego „Żarowskie Inicjatywy”.

Stanisława Biernacka

100lecie

Kościoła
Gminne Centrum Kultury i Sportu

w Żarowie ogłasza Konkurs plastyczny

z okazji 100 rocznicy Kościoła pw. Naj

świętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie

„100lecie Kościoła w oczach dzieci”

Konkurs adresowany jest do dzieci szkół

podstawowych, przedszkoli oraz młodzieży

gimnazjalnej.

I. Założenia

organizacyjne:
1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne

wykonanie pracy różnymi technikami pla

stycznymi.

2. Prace o formacie nie większym niż A3 na

leży dostarczyć do Gminnego Centrum

Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastow

ska 10A (I piętro).

3. Każdy uczestnik może złożyć tylko 1 pracę.

4. Każda praca powinna być opatrzona kartką

informacyjną, zawierającą następujące dane:

 imię i nazwisko,

 wiek,

 adres, telefon kontaktowy,

 imię i nazwisko opiekuna.

5. Prace na konkurs nie będą zwracane.

6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wy

rażają zgodę na przetwarzanie przez orga

nizatorów swoich danych osobowych

(umieszczenie imiennych wyników na

stronie internetowej organizatora).

7. Regulamin konkursu jest dostępny na stro

nie internetowej: www.centrum.zarow.pl

8. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie

internetowej, a laureaci będą zawiadomie

ni telefonicznie.

II. Terminarz

nadsyłania prac:
Prace należy nadsyłać lub składać do

2 września 2010 r. na adres:

Gminne Centrum Kultury i Sportu, 58

130 Żarów, ul. Piastowska 10A (I piętro)

Prace oceniane będą w 4 kategoriach

wiekowych:

– I kategoria: do lat 5,

– II kategoria: 710 lat,

– III kategoria: 1114 lat,

– IV kategoria: 1516 lat.

Uroczystość ogłoszenia wyników kon

kursu i wręczenie nagród nastąpi we wrze

śniu 2010 r. O dokładnym terminie laureaci

zostaną powiadomieni w terminie później

szym (na stronie internetowej organizatora

lub telefonicznie).

Dodatkowe informacje można uzyskać

pod nr tel. 748580753 lub drogą elektro

niczną: kultura@centrum.pl

GCKiS

Panie Burmistrzu, dlaczego władze miasta

nie podejmują żadnych działań zaradczych?

– Grzegorz Osiecki – Wszyscy wiedzą, że

dzięki luce w przepisach, w takich miejscach

jak to, sprzedający dopalacze kierując się

chęcią zysku, w sposób legalny rozprowadza

ją substancje psychoaktywne. Na etykietach

i opakowaniach zamieszczają adnotację, że

są to artykuły: „kolekcjonerskie, które nie

nadają się do spożycia przez ludzi”.

Mając jednak na uwadze dobro naszych

dzieci postanowiliśmy zgłosić fakt o takiej

sprzedaży, zarówno do Państwowego Powia

towego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy,

do Urzędu Skarbowego w Świdnicy, jak i na

Policję. Otrzymaliśmy już odpowiedź od In

spektora Sanitarnego, który dokonał kontroli

tych punktów sprzedaży i w jednym z nich wy

krył w obrocie produkty, których skład kwali

fikuje się tylko do obrotu w aptekach. Na

pozostałe odpowiedzi czekamy i mamy nadzie

ję, że to pozwoli nam na podjęcie skuteczniej

szych kroków.

– Czy gmina nie ma żadnego skutecznego

mechanizmu? A Ośrodek Pomocy Społecznej?

– G. O. – Żaden z samorządów nie ma in

strumentów prawnych pozwalających na za

bronienie prowadzenia tego typu działalności.

Obecnie nie ma przepisów, na podstawie któ

rych można by skutecznie przeciwdziałać „do

palaczom”. Niestety parlament i rząd nie

dostrzegają chyba narastającego problemu,

bo nic nie słychać, aby przygotowywano ja

kiekolwiek rozwiązanie zabraniające sprzeda

ży tego typu „towaru”.

– Co więc Urząd może zrobić w tej

sprawie, aby ochronić młodzież przed tą

pułapką?

– G. O. – Śladem innych samorządów,

które włączyły się do walki z „dopalacza

mi” będziemy robić wszystko co w naszej

mocy, aby tego rodzaju środki nie były le

galnie sprzedawane.

Z jednej strony, po otrzymaniu odpowie

dzi z instytucji kontrolnych, skierujemy do

władz państwa apel, w którym będziemy do

magać się zmian w prawie i zakazie sprze

daży tzw. dopalaczy.

A z drugiej strony zwracamy sie do rodzi

ców, aby byli uczuleni na to, co ich dzieci

kupują i gdzie przebywają. Do akcji uświa

damiania włączy się Ośrodek Pomocy Spo

łecznej i Młodzieżowa Rada Miejska. Liczę

również na to, że właściciele lokalu, którzy

wynajęli go na taką działalność zreflektują

się i pomyślą o tym, że ich dzieci mogą dzię

ki takiej działalności wpaść w sidła narko

manii.

– Wszystkim zainteresowanym polecamy

lekturę zawartości strony: http://www.dopa

laczeinfo.pl/ przygotowanej i prowadzonej

przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdzialania

Narkomanii.

/ab/
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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 uzgodnie

nia. 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.

Sprzedam mieszkanie w centrum

Żarowa o pow. 39 m2. Tel: 609696605

Minął półmetek wakacji
Uciążliwe upały minęły, ale nadal jest słonecznie i ciepło. Żarowskie dzieci, chętnie

korzystają z propozycji zajęć, jakie przygotowali dla nich pracownicy Gminnego Cen

trum Kultury i Sportu w Żarowie.

Nie mówią, że GCKiS jest za daleko, al

bo – Nie wiemy gdzie się znajduje. Wiedzą,

że właśnie tam mile, ciekawie i bezpiecznie

spędzą czas.

Od 28 czerwca w godzinach od 9.00 do

14.00 w GCKiS prowadzone są zajęcia plastycz

ne, sportoworekreacyjne oraz warsztaty mu

zycznowokalne (gitary, keyboard oraz śpiew)

dla dzieci i młodzieży z całej gminy Żarów.

Warsztaty

muzycznowokalne
Propozycją warsztatów muzycznowokal

nych, prowadzonych od środy do piątku

przez instruktorów: Ryszarda Fidlera (gitara,

śpiew) oraz Zbigniewa Furtaka (keyboard),

zainteresowane są przede wszystkim starsze

dzieci i młodzież. Podczas wakacyjnych za

jęć, jedne doskonalą swoje umiejętności zdo

byte na zajęciach jeszcze w czasie roku

szkolnego, inne dopiero zaczynają swoją

przygodę z muzyką. Młodsze dzieci (od 5 do

10 lat) preferowały zajęcia wokalne, ale z gi

tarami i keyboardem również się zmierzyły.

Zajęcia

plastyczne
Z zajęć plastycz

nych, prowadzonych

przez Elę Kulas i Aga

tę , przede wszystkim

korzystają dzieci

w wieku od 5 do 11

lat. Od poniedziałku

do piątku bawią się

i pracują „artystycz

nie”. Najmłodsi

uczestnicy „plastycz

nych przygód” uwielbiają kolorować malo

wanki (najbardziej farbami), ale też chętnie

podejmują się trudniejszych zadań tj.: wyci

nanki, proste origami czy prace wykonane

różnymi technikami. Z radością i dziecięcym

zapałem oddają się również zabawom rekre

acyjnym na świeżym powietrzu przed

GCKiS. Zabawa piłkami z „uszami” należy

do ich ulubionych wakacyjnych igraszek.

Noc Piżamowa
Zorganizowana była również „Noc Piża

mowa”, którą uczestnicy najbardziej wspo

minają. Postanowiliśmy więc, zorganizować

„Noc Piżamową II”, która odbędzie się

w ostatnim tygodniu wakacji, kończąc tym

samym „Wakacje 2010”.

Zajęcia

rekreacyjnosportowe
Zajęcia dla amatorów sportu poprowa

dził Krzysztof Dutkiewicz. Każdego dnia

dzieci i młodzież brały udział w licznych

turniejach, meczach i zawodach rekreacyj

nych. Zdrowa rywalizacja i sportowy duch

nie opuszczały uczestników zajęć, a nagro

dy, jakie zdobyli sprawiły wiele radości i sa

tysfakcji młodym sportowcom.

Przede wszystkim

bezpieczeństwo
Podczas zajęć dzieci zapoznały się z regu

łami bezpieczeństwa w czasie zabaw i zawo

dów sportowych na terenie całego obiektu

GCKiS, a także wzięły udział w pogadance

nt. „Jak bezpiecznie bawić się na świeżym

powietrzu”. Zapoznały się z pojęciami tj. em

patia, tolerancja i asertywność. Poznały rów

nież numery telefonów alarmowych oraz

dowiedziały się, jak i kiedy je używać.

Wakacyjne zajęcia zorganizowane przez

GCKiS w Żarowie zostały dofinansowane

przez Stowarzyszenie „Edukacja” w Żaro

wie, które w tym roku – tak jak w latach

ubiegłych – jest głównym organizatorem

wakacyjnego wypoczynku dzieci w ramach

środków finansowych przeznaczonych z bu

dżetu Gminy Żarów na ten cel.

Elżbieta Kulas

Aktualizacja map
Gmina Żarów podjęła współpracę z fir

mą Navigo przy aktualizowaniu bieżących

informacji o Żarowie, zawartych na ma

pach opracowywanych przez Navigo, które

są wykorzystywane przez portale interne

towe: Google Maps, Panorama Firm oraz

nawigację samochodową Navigo.

Pracownik Urzędu Miejskiego w Żarowie

będzie przekazywał informacje dotyczące ko

munikacji (nowe drogi, ronda, organizacja ru

chu), lokalizacji ważnych obiektów (urzędów,

atrakcji turystycznych, hoteli, restauracji itp.),

nowych inwestycji budowlanych (nowe osie

dla, centra handlowe, obiekty sportowe).

Przekazywane informacje będą na bieżąco

wprowadzane do bazy danych.

Współpraca przyczyni się do szybszego

uaktualniania informacji o Żarowie na ma

pach, w tym na Google Maps.

Dzięki temu użytkownicy map będą mie

li dostęp do najbardziej aktualnych i wiary

godnych informacji, które posłużą do

promocji miasta, ułatwią dostęp do urzędów,

hoteli czy miejsc atrakcyjnych turystycznie.

/ab/

Gmina Żarów

na Naszej Klasie
Gmina Żarów, wzorem innych gmin i

instytucji publicznych, utworzyła swój ofi

cjalny profil na portalu społecznościowym

„Nasza klasa”.

Profil jest prowadzony przez pracowników

Referatu Promocji Urzędu Miejskiego w Żaro

wie. Publikowane są informacje dotyczące naj

ważniejszych wydarzeń w naszej Gminie.

Zapraszamy mieszkańców naszej Gminy (i nie

tylko) mających swoje konta na „Naszej Kla

sie” do dodania profilu Gminy do grona swo

ich znajomych oraz do śledzenia na „Śledziku”

publikowanych informacji. Już ponad 400

osób dodało gminę do swoich znajomych.

/ab/
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W ramach tych

umów gmina zrealizu

je dwa zadania: remont

dachu nad świetlicą

wiejską w Mrowinach

oraz budowę czterech

placów zabaw na tere

nie wiejskim.

Remont dachu nad

przybudówką świetlicy

w Mrowinach będzie

kosztował 9.382 zł.

Cztery nowe place

zabaw będą kosztowa

ły 37.580 zł i powstaną

w Pożarzysku, Siedlimowiach, Krukowie i

Mielęcinie. To długo wyczekiwane inwesty

cje, szczególnie przez dzieci i ich rodziców.

W obu przypadkach 50% kosztów będzie

pokrytych z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

/ab/

Komisja

w Łażanach
W środę 28 lipca 2010 roku Łażany od

wiedziła komisja konkursowa, która ocenia

osiągnięcia wsi zgłoszonych do tegorocznej

edycji konkursu „Piękna wieś dolnoślą

ska”. W tegorocznej edycji udział bierze

17. wsi, wśród nich jest wieś Łażany.

Mieszkańcy Łażan z tej okazji przygoto

wali w parku pokaz umiejętności artystycz

nych, w świetlicy wiejskiej zaś wystawę

osiągnięć mieszkańców.

Członków komisji po całej miejscowości

oprowadzała Burmistrz Lilla Gruntkowska,

Sołtys Danuta Gadzina wraz z paniami z Ko

ła Gospodyń Wiejskich, pokazując prace

wykonane przez mieszkańców w czynie spo

łecznym oraz przy współdziałaniu z Urzę

dem Miejskim.

Na zakończenie wizyty komisji, panie z Ko

ła Gospodyń Wiejskich przygotowały wspania

ły poczęstunek własnoręcznie przyrządzony.

Komisja zakończy objazd zgłoszonych

miejscowości 31 lipca, a po tym terminie bę

dzie wnikliwie analizować zgłoszenia. Naj

prawdopodobniej rozstrzygnięcie konkursu

nastąpi początkiem września.

W skład komisji konkursowej, która od

wiedziła Łażany wchodzili: Anna Malinow

ska – Urząd Marszałkowski Województwa

Dolnośląskiego, dr Zbigniew Kuriata – Uni

wersytet Przyrodniczy, prof. Jan Kęsik –

Uniwersytet Wrocławski, Ania Pętalska –

Izba Rolnicza, Ela Maśko – DODR i dwoje

moderatorów Odnowy Wsi: Edyta Mulka

Gonera i Krzysztof Szustka.

/ab/

Po wielu monitach władz gminy i kilku

miesięcznych rozmowach z władzami PKP

udało się wyegzekwować remont przejścia

oraz wiaty peronowej.

I niestety, jak szybko remont przejścia zo

stał wykonany, tak szybko pojawiły się nowe

oznaki wandalizmu. Powybijano świeżo wsta

wione szyby oraz namalowano nowe, szpet

ne napisy na ścianach. O sposobie

rozwiązania problemu rozmawiam z Zastęp

cą Burmistrza Grzegorzem Osieckim.

– Panie Burmi

strzu, powtarzające

się wandalizmy bul

wersują mieszkań

ców, czy nie ma

możliwości przeciw

działania im?

– Grzegorz Osiecki

– Niestety to duży pro

blem dla nas i dla ża

rowskiej policji. Do tej

pory praca policjantów

była utrudniona ze

względu na uszkodzoną

kamerę monitorującą ten teren. Na szczęście

pomimo trudności kamerę udało się naprawić

i obecnie policjanci prowadzą stały nadzór te

renu przed stacją. Dokonaliśmy cięć korekcyj

nych drzew tak, aby kamera swoim zasięgiem

objęła jak największy obszar. Wandale powin

ni się poczuć zagrożeni, bo nagranie pozwoli

na ustalenie sprawcy i pociągnięcie go do od

powiedzialności karnej.

– Ale jedna kamera nie jest w stanie ob

jąć całego terenu. Czy będzie ich więcej?

– G. O. – Prowadziłem rozmowy z przed

stawicielami PKP i mam wstępne zapewnie

nia, że PKP włączy się w działania

prewencyjne i będzie współfinansować za

kup kolejnych kamer monitoringu. Z pewno

ścią wzmożony monitoring tego terenu

i nadzór Policji przyczyni się poprawy bez

pieczeństwa i odstraszy wandalów z terenu

przejścia i jego okolicy.

– Podejmował pan próby porozumienia

się z tzw. „graficiarzami”, aby dać im

możliwość „wyżycia się artystycznego”

w cywilizowany sposób. Czy podtrzymuje

pan swoją propozycję?

– G. O. – Oczywiście, że tak. Ponawiam

apel do tych odważnych twórców graffiti,

którzy chcą zaprezentować swoje możliwo

ści legalnie. Jestem otwarty na propozycje

legalnego graffiti, o ile zostanie ono przed

stawione w postaci projektu – chociażby

szkicu. Mamy kilka miejsc, w których jest

możliwość ich namalowania, a farby – tak

jak obiecałem już w zeszłym roku – zostaną

przekazane z Urzędu. Apeluję do młodych

ludzi aby skończyli z „malowaniem” gdzie

się da i co się da, a zacznijmy wspólnie

dbać o nasze miasto.

/ab/

Wandale na podglądzie
Wielokrotnie pisaliśmy na łamach Gazety Żarowskiej na temat dewastowania sta

cji oraz przejścia podziemnego.

Dotacje na place zabaw i remont
W czwartek 29 lipca 2010 r. Grzegorz Osiecki Zastępca burmistrza Żarowa oraz

Beata Fafuła Zastępca Skarbnika Gminy Żarów podpisali dwie umowy dotacyjne w

ramach tzw. małej odnowy wsi.
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Partnerstwo podpisane
We wtorek, 27 lipca 2010 r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie odbyło

się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej „Żarowskie inicjatywy”.

Żarowskie inicjatywy społeczne stają się

małą wizytówką naszej gminy. Pracownicy

Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) opraco

wują i wdrażają kolejne programy aktywiza

cji osób bezrobotnych.

Partnerstwo lokalne „Żarowskie Inicjaty

wy” to efekt współpracy OPSu, Urzędu Miej

skiego w Żarowie oraz Regionalnego

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządo

wych (RCWIP) w Wałbrzychu. W ramach

współpracy z RCWIP

odbył się cykl spotkań

szkoleniowych, w któ

rych uczestniczyli

przedstawiciele Urzędu

Miejskiego, Ośrodka

Pomocy Społecznej,

Gminnego Centrum

Kultury i Sportu, Bi

blioteki Publicznej,

Stowarzyszenia „Edu

kacja”, Stowarzyszenia

„Nasze dzieci – wspól

na szkoła” oraz

RCWIPu. W trakcie

szkoleń wyznaczono

kierunki partnerstwa oraz określono zasady,

dzięki którym będzie możliwe efektywne i ja

kościowe współdziałanie różnych organizacji.

Celem głównym partnerstwa, który wska

zali uczestnicy szkoleń na podstawie zdiagno

zowanych obszarów

problemowych jest

zwiększenie aktywno

ści mieszkańców Gmi

ny Żarów. Partnerstwo

ma polegać na stwo

rzeniu więzi pomiędzy

rożnymi organizacja

mi, które przyniosą

współdziałanie przy

opracowywaniu

i wdrażaniu nowych

projektów.

Ich głównym ce

lem jest rozwój lokal

nego środowiska

społecznogospodar

czego i budowanie

świadomości lokalnej wśród gminnej społecz

ności.

Lilla Gruntkowska Burmistrz Miasta Ża

rów otwierając uroczystość przypomniała hi

storię nawiązania współpracy z Regionalnym

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządo

wych oraz uwypukliła efekty tej współpracy.

– Wspaniałym przykładem budowanego

partnerstwa i współpracy z RCWIP w Gminie

Żarów jest spółdzielnia socjalna, która rozpo

częła działalność od 1 lipca br. – powiedziała

Lilla Gruntkowska. – Powstanie spółdzielni,

to nie tylko sukces wynikający ze współpracy

wielu instytucji, to osobisty sukces każdego

z jej członków, osób długotrwale bezrobot

nych, które pokonały wiele trudności szcze

gólnie ze strony biurokratycznego aparatu –

dodała Lilla Gruntkowska.

Burmistrz Gruntkowska podkreśliła wa

gę inicjatyw i zwróciła uwagę, że w wielu

krajach organizacje społeczne i pozarządowe

realizują znaczną część zadań należących do

gminy, szczególnie z zakresu kultury, opieki

ale również i zadania związane z usługami

komunalnymi – takimi, jak chociażby sprzą

tanie miasta.

Anna Borek – Przedstawiciel RCWIP

wygłosiła mini wykład na temat roli ekono

mii społecznej, a Lucyna Skorupska – prezes

Spółdzielni socjalnej „Raz dwa trzy” doko

nała prezentacji spółdzielni, trudnej drogi do

jej powstania oraz opowiedziała o pierw

szych osiągnięciach. Stanowiło to swoistą,

uroczystą inaugurację działalności spółdziel

ni socjalnej.

Na zakończenie spotkania przedstawicie

le organizacji złożyli swoje podpisy pod po

rozumieniem o współpracy partnerskiej.

Miłym akcentem uświetniającym spotka

nie był występ Martyny Jakubowskiej i Ku

by Błaszczyka, którzy przy

akompaniamencie gitary zaśpiewali wiązan

kę wspaniałych utworów.

/ab/

Komisja pracuje
Zarządzeniem nr 216 z 23 lipca 2010

roku Wojewoda Dolnośląski powołał

Gminną Komisję do spraw szacowania

szkód w gospodarstwach rolnych na ob

szarach dotkniętych gradobiciem na tere

nie gminy Żarów.

Komisja pracuje w składzie: Mieczysław

Myrta – przewodniczący, Urszula Gancza

rek – radna Rady Miejskiej w Żarowie, Sta

nisław Kosiorowski – radny Rady Miejskiej

w Żarowie, Barbara Kot – pracownik DODR

Wrocław, Helena Sozańska – pracownik

DODR Wrocław.

Komisja ma za zadanie:

 ustalenie zakresu i wyskości szkód w upra

wach dotkniętych gradobiciem,

 sporządzenie indywidualnych protokołów

strat dla rolników, którzy wystąpili z pi

semnym wnioskiem o oszacowanie strat,

 oraz sporządzenie zbiorczego protokołu

strat z terenu całej Gminy Żarów.

Komisja intensywnie pracuje. Rozpatry

wane są wnioski rolników i sporządzane

protokoły klęskowe. Spłynęło 85 podań rol

ników, z prośbą o oszacowanie strat.

Klęską gradu dotknięci zostali głównie

rolnicy posiadający grunty w miejscowo

ściach: Kalno, Mrowiny, Łażany. W mniej

szym stopniu: Bożanów, Kruków,

Pożarzysko, Gołaszyce, Siedlimowice.

DT

Obchód

przedspisowy
W dniach od 9 do 23 sierpnia odbędzie

się w naszej Gminie obchód przedspisowy

przed Powszechnym Spisem Rolnym.

W tych dniach do drzwi rolników Gminy

Żarów zapuka rachmistrz spisowy, legity

mujący się legitymacją rachmistrza ze zdję

ciem, danymi osobowymi oraz pieczęcią

urzędu statystycznego.

Rachmistrz zweryfikuje dane dotyczące

gospodarstwa rolnego – w szczególności –

sprawdzi, czy adresy użytkowników są toż

same z adresami gospodarstw. Doręczy rów

nież list Prezesa GUS informujący m.in. o

zasadach i zakresie tematycznym spisu.

W trakcie obchodu, jak i właściwego

spisu, gromadzący informacje zobowiązani

będą do przestrzegania przepisów o ochronie

danych osobowych i danych indywidualnych

oraz do zachowania tajemnicy statystycznej.

Informacje zebrane podczas spisu są po

ufne i otoczone szczególną ochroną. Mogą

być wykorzystywane wyłącznie do opraco

wań, zestawień i analiz statystycznych.

DT
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Kronika

policyjna
2 czerwca 2010 r. zatrzymano dwóch miesz

kańców Żarowa na gorącym uczynku pod

czas włamania do altanki, skąd skradli

przedmioty metalowe o wartości 500 zł

2 czerwca 2010 r. funkcjonariusze Komisaria

tu Policji w Żarowie wykryli sprawcę uszko

dzenia ogrodzenia w Łażanach, które miało

miejsce w nocy z 2 na 3 maja w Łażanach.

Sprawcą okazał się mieszkaniec Łażan.

4 czerwca 2010 r. policjanci zatrzymali w

Żarowie mieszkańca Żarowa, który miał

orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów za

jazdę pod wpływem alkoholu. Grozi mu ka

ra pozbawienia wolności do lat trzech.

5 czerwca 2010 r. ok. godz. 21 zatrzymano

mieszkańca Wałcza, który kierował samocho

dem mając 2,14 promila alkoholu we krwi.

10 czerwca 2010 r. zatrzymano mieszkańca

Ruska, który kierował samochodem mając

1,3 promila alkoholu we krwi.

12 czerwca 2010 r. zatrzymano mieszkańca

Strzelc, który kierował samochodem ma

jąc 0,66 promila alkoholu we krwi.

12 czerwca 2010 r. powiadomiono Komisariat

Policji w Żarowie o kradzieży, która miała

miejsce w nocy z 9 na 10 czerwca. Nieznani

sprawcy skradli przedmioty metalowe o war

tości 310 zł, które odzyskano w punkcie sku

pu złomu. Trwa ustalanie sprawców.

13 czerwca 2010 r. zgłoszono w Komisaria

cie Policji w Żarowie kradzież z włama

niem do garażu w Żarowie, która miała

miejsce w nocy z 12 na 13 czerwca br.

Straty 400 zł.

14 czerwca 2010 r. zatrzymano mieszkańca Ja

worzyny Śląskiej, który kierował samocho

dem mając 1,04 promila alkoholu we krwi.

14 czerwca 2010 r. zatrzymano mieszkańca

Żarowa, który kierował rowerem mając

0,6 promila alkoholu we krwi.

18 czerwca 2010 r. powiadomiono Komisa

riat Policji w Żarowie o włamaniu do domu

w budowie, który znajduje się na terenie

Kalna. Skradziono przedmioty o wartości

3.500 zł. Trwa ustalanie sprawców.

18 czerwca 2010 r. zatrzymano mieszkańca

Krukowa, który kierował rowerem mając

2,0 promila alkoholu we krwi.

23 czerwca 2010 r. zatrzymano mieszkańca

Żarowa, który kierował rowerem mając

1,96 promila alkoholu we krwi.

27 czerwca 2010 r. policjanci zatrzymali na

terenie Żarowa mieszkańca Świdnicy, któ

ry kierował samochodem pomimo orzeczo

nego zakazu prowadzenia pojazdów.

30 czerwca 2010 r. zatrzymano mieszkańca

Łażan, który kierował rowerem mając 1,08

promila alkoholu we krwi.

1 lipca 2010 r. zatrzymano mieszkańca Mro

win, który kierował ciągnikiem mając 2,88

promila alkoholu we krwi.

3 lipca 2010 r. Zakład Energetyczny powia

domił o ujawnieniu kradzieży energii elek

trycznej na terenie Żarowa. Straty

oszacowano na kwotę 2.500 zł.

3 lipca 2010 r. zatrzymano mieszkańca Ła

żan, który kierował samochodem mając

2,58 promila alkoholu we krwi.

5 lipca 2010 r. Komisariat Policji w Żarowie

został powiadomiony, że pomiędzy 2 a 5

lipca nieznany sprawca dokonał kradzieży

7 szt. transformatorów z hali produkcyjnej.

Straty oszacowano na kwotę 30.000 zł.

Trwa ustalanie sprawców.

7 lipca 2010 r. zatrzymano mieszkańca Żaro

wa, który kierował samochodem mając

2,04 promila alkoholu we krwi.

8 lipca 2010 r. zatrzymano mieszkańca Poża

rzyska, który kierował samochodem mając

1,28 promila alkoholu we krwi.

8 lipca 2010 r. zatrzymano mieszkańca Ła

żan, który kierował rowerem mając 1,5

promila alkoholu we krwi.

14 lipca 2010 r. zatrzymano mieszkańca Po

żarzyska, który kierował rowerem mając

1,7 promila alkoholu we krwi.

14 lipca 2010 r. zatrzymano mieszkańca Sie

dlimowic, który kierował rowerem mając

1,08 promila alkoholu we krwi.

17 lipca 2010 r. miał miejsce wypadek dro

gowy w Żarowie. Kierująca samochodem

marki Ford nie zachowała ostrożności i

zderzyła się z pojazdem marki Opel, który

zjechał na chodnik i uderzył w pieszą. Pie

sza doznała złamań.

17 lipca 2010 r. Komisariat Policji w Żaro

wie został powiadomiony o kradzieży tele

fonu, która miała miejsce 16 lipca 2010 r.

W wyniku podjętych czynności ustalono

sprawcę i odzyskano telefon od osoby,

która go kupiła.

20 lipca 2010 r. zatrzymano mieszkańca

Mrowin, który kierował motorowerem

mając 1,32 promila alkoholu we krwi. Za

trzymany kierowca miał orzeczony zakaz

prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpły

wem alkoholu. Grozi mu pozbawienie

wolności do lat 3.

23 lipca 2010 r. zatrzymano mieszkańca

Przysieki, który kierował samochodem

mając 1,52 promila alkoholu we krwi.

3 lipca 2010 r. zatrzymano mieszkańca Mro

win, który kierował rowerem mając 1,06

promila alkoholu we krwi.

24 lipca 2010 r. funkcjonariusze policji za

trzymali mieszkańca gminy Żarów, który

przy użyciu siekiery groził funkcjonariu

szom, że pozbawi ich życia. Do zdarzenia

doszło, kiedy policjanci chcieli wylegity

mować kierującego pojazdem.

Ogromne wrażenie zostawiły zajęcia

w Adrenelina Parku w Kątach Wrocławskich

oraz zwiedzanie Kudowy Zdrój i okolic.

W ramach tego wyjazdu młodzież zwiedziła:

Park Dinozaurów, Kaplicę Czaszek, Błędne

Skałki, Park Zdrojowy w Kudowie Zdrój.

Uczestnicy brali udział w warsztatach pla

stycznych prowadzonych przez Wiesława

Sielickiego oraz zaję

ciach Tai Chi prowa

dzonych przez Elę

Kulas.

Oprócz wypoczyn

ku, ciekawych zajęć

i wycieczek starsi „ko

loniści” zorganizowali

pomoc sąsiedzką

w myśl hasła poży

tecznych wakacji:

„Rozejrzyj się wokół

siebie”. W ramach po

mocy sąsiedzkiej zo

stały odnowione płoty,

pomalowane siatki,

skoszona trawa, usu

nięte chwasty.

W Pyszczynie pomalowany został przysta

nek i odnowiony plac zabaw.

Dziesięć dni uroczej pogody i cudow

nych wrażeń! Półkolonia, zorganizowana

w Szkole Podstawowej w Zastrużu w dniach

od 12.07 do 23.07.2010 r., współfinansowa

na była przez Fundację Wspomagania Wsi

oraz Stowarzyszenie „Nasze dzieci – wspól

na szkoła” w Zastrużu.

Serdeczne podziękowania za pomoc

składam Eli Kulas, Leszkowi Odonowi,

Wiesławowi Sielickiemu oraz Walentemu

Wudlowi sołtysowi Pyszczyna. Szczególne

podziękowania kieruję do nauczycieliwy

chowawców.

Krystyna Wardach

Półkolonia w Zastrużu
To było dziesięć wspaniałych dni! Pod opieką wychowawców, 45 uczestników pół

kolonii, bawiło się na basenach, w kręgielni, nad Zalewem Mietkowskim, w stadninie

koni. Obejrzeli film „Shrek 4”, zwiedzili Telewizję Wrocław.
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 Wysłano 52 wezwania do zapłaty do najem

ców zalegających z opłatami czynszu i in

nych opłat z tytułu najmu lokalu

komunalnego.

 Zawarto 16 ugód z najemcami, którzy wy

stąpili o zmianę warunków spłaty wcze

śniej zawartej ugody i z ważnych przyczyn

losowych nie byli w stanie realizować

wpłat w uzgodnionych kwotach.

 W jednym przypadku odmówiono zawarcia

kolejnej ugody na spłatę zobowiązań, pozy

tywną decyzję uzależniono od dobrowol

nej zamiany lokalu na mniejsze lub

przekazania pomieszczenia mieszkalnego

znajdującego się na poddaszu.

 Zawarto 9 ugód na spłatę zobowiązań w ra

tach zadeklarowanych przez najemców.

 Przygotowano i wysłano16 wypowiedzeń

umów najmu najemcom, którzy zalegają z

płatnościami oraz 2 wezwania do opróżnie

nia lokalu po śmierci głównego najemcy

ze względu na brak uprawnień do wstąpie

nia po zmarłym w stosunek najmu.

 Przygotowano 37 wniosków do Sądu o eks

misję z lokalu mieszkalnego w stosunku

do najemców, którzy mimo wielokrotnych

wezwań nie podjęli działań w celu spłaty

zobowiązań czynszowych.

 w jednym przypadku z uwagi na całkowitą

spłatę zobowiązań finansowych wobec

Gminy Żarów z tytułu czynszu i innych

opłat za lokal mieszkalny wyrażono zgodę

na dalszy najem lokalu mieszkalnego.

 Przydzielono lokal socjalny przy ul. Armii krajo

wej 32 osobie z listy wyroków eksmisyjnych.

 Przejęto lokal mieszkalny po zmarłym na te

renie miasta Żarów.

 Odmówiono przyjęcia lokalu mieszkalnego

po zmarłym na terenie miasta Żarów z po

wodu nieopróżnienia przynależnych do lo

kalu pomieszczeń.

 Wyrażono zgodę na najem trzech wcześniej

zwolnionych komórek na terenie Żarowa.

 Wypowiedziano umowy najmu na pomiesz

czenia gospodarcze – komórki najemcom

oraz 1 współwłaścicielowi wspólnoty nieru

chomości nr 12 w Siedlimowicach z uwagi

na to, że grunt na którym znajdowały się ko

mórki jest własnością ww. Wspólnoty.

 Oddano w najem lokal użytkowy w Kruko

wie przy ul. Wojska Polskiego 9a.

 Wyrażono zgodę na umorzenie należności czyn

szu netto za lokal użytkowy przy ul. Armii Kra

jowej 17 a w Żarowie za miesiąc lipiec 2010r.

Spółdzielni socjalnej „Raz dwa trzy”.

 Na zapleczu budynku mieszkalnego przy

ul. Strzegomskiej 24 w Łażanach ze wzglę

du na stan techniczny i sanitarny istnieją

cych ubikacji ustawiono przenośne

ubikacje dla mieszkańców budynku.

 Wykonano wstępne pomiary niwelacyjne te

renu przy ul. Kwiatowej 21 w Bukowie

oraz przepust pod nowo wykonywaną dro

gą w celu umożliwienia odwodnienia

przedmiotowego budynku.

 Gmina, jako jeden ze współwłaścicieli nie

ruchomości przy ul. Kwiatowej 1 w Żaro

wie podjęła działania dla poprawy stanu

technicznego ww. budynku poprzez wyj

ścia z inicjatywa wykonania audytu ener

getycznego i opracowania dokumentacji w

celu modernizacji przedmiotowego budyn

ku w oparciu o kredyt bankowy. (z premią

termomodernizacyjną).

 Przygotowano kosztorys inwestorski i ogło

szono przetarg na remont dachu w budynku

komunalnym przy ul. Sportowej 15 w Mro

winach i zgłoszono wykonanie prac budowla

nych w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

 Przygotowano dokumenty do zgłoszenia roz

biórki budynku szaletów przy ul. Krasiń

skiego 6 w Żarowie, ul. Kopernika 6 w

Żarowie oraz Strzegomskiej 24 w Łażanach.

 Na bieżąco przyjmowane są zgłoszenia lo

katorów dotyczące konieczności wykona

nia napraw w budynkach i lokalach

komunalnych oraz o zaistniałych awariach.

 Pracownicy Referatu brali udział w zebra

niach wspólnot mieszkaniowych, w któ

rych Gmina posiada swój udział. Tematem

zebrań było między innymi: bieżące utrzy

manie nieruchomości, wykonanie remon

tów i zgromadzenia na ten cel

niezbędnych środków oraz podjętych

uchwał w sprawie zmiany dotychczasowe

go zarządcy.

/aj/

Poprawa wyglądu miasta
W minionym tygodniu ruszyły prace ma

jące na celu poprawę wyglądu parku znajdu

jącego się na ulicy Armii Krajowej, na

przeciwko Poczty Polskiej. Rozpoczęto cię

cia korekcyjne żywopłotów oraz generalne

porządki tego miejsca.

Dla poprawy wyglądu targowiska, rozpo

częto na nim prace malarskie, którym podda

no wszystkie stragany.

Po raz kolejny zostały usunięte napisy

w przejściu podziemnym PKP. Tego typu ak

ty wandalizmu są dla nas niezrozumiałe,

zwłaszcza z tego względu, iż linie kolejowe

PKP włożyły wiele wysiłku w prace remonto

we, które poprawiły wygląd naszego miasta.

Bezpieczniej
W całym mieście zostały wykonane cię

cia korekcyjne oraz wycięcia drzew zagraża

jących załamaniem w przypadku kolejnych

silnych wiatrów, dlatego też dokonano sani

tarnego przycięcia drzew znajdujących się

przy boisku sportowym. Poprawi to estetykę,

bezpieczeństwo oraz ułatwi dojazd do stadio

nu dla autobusów, które przywożą zawodni

ków i kibiców.

Wygoda dla kibiców

i przechodniów
Na stadionie miejskim trwają prace realizo

wane wspólnie przez

Zarząd klubu KS „Zjed

noczeni” oraz władze

miasta. Już niebawem

zostaną zainstalowane

siedzenia kubełkowe.

Ławki, tym razem

drewniane zostaną za

montowane wzdłuż hali

sportowej w Żarowie,

tak aby kibice mogli

wygodnie oglądać me

cze odbywające się na

żarowskim „Orliku”.

Ławki zostaną od

remontowane również

w parku przy ulicy Krasińskiego. Rozpoczę

ły się tam prace polegające na odnowieniu ła

wek. Zostały już uzupełnione braki

w siedziskach, obecnie ławki są malowane.

Lapidarium coraz bliżej
Rozpoczęły się prace porządkowe na te

renie lapidarium, które znajduje się na tere

nie byłego cmentarza przy ulicy 1go Maja.

Oficjalne otwarcie lapidarium odbędzie się

podczas uroczystości 100lecia Kościoła

w Żarowie, 11 września 2010 roku. Jest to

miejsce spoczynku wielu ludzi, którzy mieli

ogromny wpływ na historię naszego miasta.

/ab/

Gminne inwestycje i remonty
W minionych dwóch tygodniach kontynuowano wiele prac inwestycyjnych i remonto

wych realizowanych systemem gospodarczym przez pracowników interwencyjnych.

Gospodarka Lokalowa w lipcu

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 prze

znaczonych do sprzedaży oraz oddania w

użytkowanie wieczyste w oparciu o Zarzą

dzenie Nr 83/2010 z dnia 06.08.2010r.
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Dzięki dotacji

Świetlica Wiejska w

Pożarzysku została

wyposażona w 80 no

wych krzeseł i 15 sto

łów. Całkowity koszt

inwestycji to 8.245,13

zł. Pozyskana dotacja

wynosi 4.730,81 zł.

Pozostałe środki na ten

cel pochodzą z budże

tu Gminy Żarów.

Wyposażenie

świetlicy w krzesła i

stoły pozwoli na

zafunkcjonowanie w pełnym wymiarze oraz

na rozszerzenie jej oferty programowej.

Zakup wyposażenia świetlicy stanowi

istotny czynnik mobilizacji mieszkańców

wsi do aktywnego udziału w życiu kultural

nym ich miejscowości.

/ab/

Turniej w Zastrużu
7 sierpnia 2010 r. ro

zegrano VI Turniej Pił

karski Zespołów LZS

Gminy Żarów. Rozgryw

ki rozpoczęły się w bar

dzo ciężkich warunkach

atmosferycznych. Istniało

zagrożenie, iż ze względu

na obfite opady deszczu

turniej zostanie rozegrany

w innym terminie.

Do rozgrywek zgło

siło się pięć drużyn.

W trakcie drugiego me

czu rezygnację złożył ze

spół Zrywu Łażany,

obawiając się, iż intensywny deszcz nie prze

stanie padać. Jednakże aura zmieniła się,

dzięki czemu kontynuowano zawody.

W całym turnieju zwyciężyli piłkarze

Wierzbianki Wierzbna I, wyprzedzając go

spodarzy Wodospad Zastruże, Wierzbiankę

Wierzbna II oraz Błyskawicę Kalno.

Nagrody: piłki, puchary, dyplomy wrę

czał Burmistrz, a zarazem zawodnik Wierz

bianki Wierzbna II Grzegorz Osiecki.

Po turnieju tradycyjnie odbył się festyn

wiejski. Organizatorami byli: Wodospad Zastru

że, Gminne Zrzeszenie LZS w Żarowie oraz

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Skład zwycięskiej drużyny: Maciej

Włudyka, Andrzej Banaś, Marcin Bal,

Paweł Dominik, Dariusz Bromski, Pa

weł Maślany, Łukasz Kolut, Łukasz

Wierzbicki, Piotr Legiejew, Mateusz

Darowski, Damian Linowski, Norbert

Bohonos. Trener: Henryk Daniel.

Turniej Oldboys Cup
Dzień później, tym razem w Żarowie na

„Orliku“ rozegrano I Turniej Oldboys Cup.

Turniej to ukłon w stronę starszych zawodni

ków. Na „Orliku” przeprowadzonych jest

spora ilość rozgrywek dla najmłodszych,

a brakuje ich dla oldbojów.

I tak dano możliwość wykazania swoich

umiejętności starszym piłkarzom. Minimalny

wiek zawodnika musiał wynosić 23 lata.

W turnieju wystartowało pięć zespołów. Po

meczach „każdy z każdym” zwyciężyli piłka

rze „Nefretete”. Miejsce drugie przypadło

„Galaxi”, a trzecie dla „Blokersów”. Tuż za

podium znalazła się jedyna drużyna spoza

gminy „Świdnica”. Ostatnia pozycja przy

padła „Wymęczonym”.

Skład zwycięskiej drużyny: Sławomir Lis,

Piotr Jandzio, Piotr Ciupiński, Dariusz Kania,

Daniel Brambor, Łukasz Jernutowski, Norbert

Gałązka, Grzegorz Chłopek, Dariusz Malik.

Organizatorem turnieju był Jerzy Ciu

piński przy współpracy Gminnego Centrum

Kultury i Sportu w Żarowie. Zawody sędzio

wał Mirosław Bielakow.

media

Dwa turnieje
W minionym tygodniu rozegrano

dwa turnieje piłkarskie.

Nowe wyposażenie świetlicy
Gmina Żarów uzyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą

skiego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lo

kalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013”.

Akcja kwiodawcza

18.08.2010r.

przeprowadzona zostanie

Akcja krwiodawcza

na terenie Zespołu

Szkół w Żarowie

przy ul. Zamkowej 10

w godz.9.00  13.00.

Rejestracja od 9.00

12.30.

Mecze kontrolne

Zjednoczonych
Granit Roztoka (kl. A) – Zjednoczeni

Żarów (kl. 0) 13:1; bramki: Krawczyk

3, Rudnik 3, Chłopek 2, Jernutowski 2,

Byś 2, Skrzyniarz.

Sokół Smolec (kl. O) – Zjednoczeni Ża

rów (kl. 0) 2:6; bramki: Rudnik 3, Jer

nutowski, Okarma, Byś.

Polonia/Sparta Świdnica (III Liga) – Zjedno

czeni Żarów (kl. 0) 3:1; bramki: Dąbrowski.

media

Gmina Żarów

w liczbach
Ogółem mieszkańców: – 12.680

(stali i czasowi)

w tym miasto Żarów – 7.041

w okresie od 23.07.2010 r

do 06.08.2010 r:
– urodziło się  7 dzieci

– zawarło związek małżeński  5 par

– zmarło 6 osób

1. Szuba Halina lat 64

2. Przybylska Helena lat 62

3. Nocuń Jan lat 79

4. Piłat Marian lat 61

5. Pieczonka Józef lat 66

6. Galuś Stanisława lat 81
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Dwa trzecie miejsca młodych Zjednoczonych
Drużyny młodzieżowe Zjednoczonych Żarów: juniorzy młodsi oraz młodzicy zajęły trzecie miejsca w V Międzynarodowym Tur

nieju Piłkarskim Silesian Cup 2010.

Turniej odbył się w dniach 2831 lipca

2010r. na boiskach OSiR w Świdnicy. W Tur

nieju wystąpiły 22 drużyny w czterech kate

goriach wiekowych: U15, U13, U11 i U10.

Piłkarze żarowskiego klubu występowali

w kategorii U13 oraz U15. Wszystkie mecze

trwały 2 x 20 minut, mecz i rewanż.

Młodzicy (U13) w grupie odnieśli zwy

cięstwo i porażkę z gospodarzem turnieju

Gryfem Świdnica (3:1, 2:3), remis i porażka

z Victorią Świebodzice (4:4, 0:2) oraz dwu

krotną porażkę z Polonią/Spartą Świdnica

(0:6, 0:5). Mecz o trzecie miejsce przyniósł

zwycięstwo 1:0 z Gry

fem Świdnica.

Juniorzy Młodsi

(U15) w grupie dwu

krotnie pokonali

GLKS Świdnica. (4:0,

4:1). Odnieśli remis

i porażkę z Polo

nią/Sparta Świdnica

(1:1, 0:1) oraz dwu

krotnie przegrali spo

tkania z Lechią

Dzierżoniów (1:3,

0:4). W meczu o trze

cie miejsce Zjednocze

ni rozgromili GLKS

Świdnica 5:0.

Drużynom wręczono puchary, medale,

sprzęt sportowy. Dodatkowo Katarzyna Brze

ska została wybrana

najlepszym zawodni

kiem, ściśle zawod

niczką (jedyną

w rozgrywkach) w naj

starszej kategorii wie

kowej.

Turniej był okazją

do rozegrania meczy

kontrolnych przed no

wym sezonem.

Różnorodne im

prezy towarzyszące

sprawiły, że młodzi piłkarze mieli okazję do

świetnej zabawy i interesujących spotkań in

tegracyjnych, które zaowocują w dalszej ka

rierze piłkarskiej.

Młodzicy (U13): Marcel Król, Patryk

Gaładyk, Bartosz Bobrecki, Jakub Schorek,

Bartłomiej Suchorabski, Krystian Sapek,

Bartłomiej Szewczak, Sławosz Stencel, Be

nedykt Kowalski, Fryderyk Żmuda, Patryk

Klimala, Piotr Mrozek, Mateusz Andrzejew

ski. Trener: Adam Ciupiński.

Juniorzy Młodsi (U15): Paweł Łagoda,

Robert Skrzesiński, Katarzyna Brzeska, Ma

teusz Kołodziej, Mariusz Anioł, Tomasz Mi

rowicz, Michał Myrta, Hubert Skrzypek,

Patryk Korzystka, Krzysztof Rudnik, Łukasz

Kaczmarczyk, Marcin Sęga, Łukasz Korze

niowski. Trener: Krzysztof Dutkiewicz.

media

Wakacyjna szkółka tenisa
W ramach programu „Wakacje 2010” Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żaro

wie już po raz drugi stworzyło bezpłatną szkółkę tenisa ziemnego dla dzieci, młodzieży

z terenu miasta i gminy Żarów.

Oprócz głównego

celu, jakim jest aktyw

ne spędzanie czasu

wolnego podczas tego

rocznych wakacji, or

ganizatorzy chcą

zaszczepić wśród mło

dych ludzi pozytywne

emocje, jakie płyną

z uprawiania tej formy

dyscypliny sportu.

Zwieńczeniem zdo

bytych umiejętności bę

dzie turniej deblowy,

który przeprowadzony

będzie w ostatnim dniu

szkółki tenisa ziemnego.

media

Sesja Rady Miejskiej
12 sierpnia 2010 roku, o godz 8:00,

w sali narad Urzędu Miejskiego w Żaro

wie odbędzie się kolejna sesja Rady Miej

skiej w Żarowie.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej

w sprawie pisma radcy prawnego, Adama

Daraża z kancelarii „Daraż & Doradcy”, wy

stępującego w imieniu Dolnośląskiej Spółki

Gazownictwa Sp. z o. o. OZG Wałbrzych.

IV. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gmi

ny Żarów na 2010 rok,

2) nadania nazw ulic w mieście Żarów,

3) nadania nazw ulic we wsi Wierzbna,

4) zaliczenia niektórych dróg do katego

rii dróg publicznych,

5) zatwierdzenia zaktualizowanego Planu

Odnowy Miejscowości Imbramowice.

V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta

Żarów.

VI. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski

radnych.

VII. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej

w Żarowie.



Niedziela 05.09.2010 r.
17.00 – Uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks Biskupa Igna

cego Deca inaugurująca PolskoCzeskie Dni Kultury Chrześcijań

skiej na Dolnym Śląsku (Kościół p.w. NSPJ w Żarowie).

19.00 – Poczęstunek poprzedzony występem Teatru Bezdomnego im.

Bohumila Hrabala „Opis męki Pańskiej” (Gminne Centrum Kultu

ry i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10a). W holu wystawa po

konkursowa – Papież Polak łączący narody

Poniedziałek 06.09.2010 r.
18.30 – Wieczór poezji – montaż słowno muzyczny (Kościół

p.w NSPJ w Żarowie)

Wtorek 07.09.2010 r.
17.00 – Mecz piłki siatkowej księża (klerycy i ministranci) – wetera

ni parafii Żarów (boisko przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu

w Żarowie, ul. Piastowska 10a)

Środa 08.09.2010 r.
18.30 – Koncert organowy i kameralny (Kościół p.w. NSPJ w Żarowie)

Czwartek 09.09.2010 r.
17.00 – 19.00 – finały konkursów: Wiedzy o kościele w Żarowie, Prze

glądu Recytatorskiego Poezji Religijnej, Przeglądu Piosenki Religij

nej (Aula Gimnazjum w Żarowie, Kościół p.w. NSPJ w Żarowie)

Piątek 10.09.2010 r.
od 8.00 – pokaz czeskich filmów dla dzieci (plebania Kościoła p.w.

NSPJ w Żarowie)

21.00 – po mszy świętej – Nocny maraton filmów religijnych (pleba

nia Kościoła p.w. NSPJ w Żarowie)

Sobota 11.09.2010 r.
9.00 – Poświęcenie Lapidarium (Stary cmentarz na ul. 1go maja

w Żarowie)

10.00 – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Żarowie

(Kaplica na Cmentarzu Komunalnym w Żarowie)

18.30 – Wspólne nabożeństwo ekumeniczne – nieszpory o świętej

Jadwidze (Kościół p.w. NSPJ w Żarowie)

Niedziela 12.09.2010 r.
10.00 – Nabożeństwo Ewangelickie z Wieczerzą Pańską pod prze

wodnictwem Pastora z Lohmar, z uczestnictwem księży katolic

kich. (Kaplica w Mrowinach)

11.30 – Uroczysta polskoniemiecka msza święta dożynkowa połą

czona z obchodami 100lecia kościoła pod przewodnictwem Ks.

biskupa, z uczestnictwem księdza katolickiego z Lohmar oraz

z delegacjami dożynkowymi wsi (Kościół p.w. NSPJ w Żarowie)

14.00 – Festyn (plac przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Bole

sława Chrobrego w Żarowie)

Imprezy towarzyszące:
Wystawy:

 fotograficzna – ukazująca dzieje kościoła parafialnego,

 pamiątek oraz zdjęć ze zbiorów prywatnych,

 pokonkursowa Papież Polak łączący narody,

Konkursy:

 Papież Polak łączący narody – wystawa pokonkursowa – gabloty,

witryny sklepowe,

 konkurs/przegląd piosenki religijnej,

 konkurs/przegląd recytatorski poezji religijnej

 konkurs 100 lecie kościoła w pracach dzieci – wystawa pokonkur

sowa – gabloty, witryny sklepowe

100lecie kościoła w Żarowie
Obchody 100 lat Kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie będą włączone do tegorocznych Polsko

Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, które zostaną zainaugurowane właśnie w Żarowie.




