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Finanse 2006-201 0
Sytuacja finansowa

Gminy na koniec kaden-

cj i ustabi l izowała się.
Dzięki podjętym negocjacjom

i współpracy z kontrahentami, w tym
również bankami udało się spłacić więk-
szość zobowiązań wymagalnych Gminy
i zakończyć rozpoczęte wcześniej
inwestycje. Efektem prowadzonych roz-
mów było również ustalenie dla Gminy nowych warunków spłaty
pozostałych zobowiązań – w dogodnych dla Gminy terminach
i na korzystnych warunkach.

Nie bez znaczenia jest również wskaźnik zadłużenia Gminy,
który w ostatnich latach ma tendencję malejącą i jest znacznie po-
niżej dopuszczalnej granicy – określonej w ustawie o finansach
publicznych. Obecna sytuacja finansowa Gminy nie stwarza za-
grożenia dla jej funkcjonowania.

Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

Minęły cztery lata od ostatnich wyborów sa-
morządowych. Zakończyła się kolejna kadencja
Rady Miejskiej w Żarowie oraz kadencja
Burmistrza Żarowa.
Pomimo trudnych warunków, w jakich przy-

szło mi pracować udało się zrealizować najważ-
niejsze punkty programu z którymi szłam do
przedterminowych wyborów w roku 2008, po re-
zygnacji z funkcji przez mojego poprzednika.
Wmarcu 2008 roku, podobnie jak w styczniu 2001 roku,

zastałam finanse gminy w złym stanie. Wszystkie
inwestycje były zatrzymane, a program naprawczy przygoto-
wany na zlecenie mojego poprzednika zakładał likwidację
wielu ważnych dla mieszkańców placówek i instytucji.

Teraz po trzech latach trudnej pracy mogę
z dumą powiedzieć, że dzięki pracy całego moje-
go zespołu sytuacja w Gminie jest stabilna. Za-
kończyliśmy i oddaliśmy do użytku wiele
ważnych inwestycji i stworzyliśmy podwaliny pod
kolejne, tak aby nasza gmina po rządami mojego
następcy mogła się dalej dynamicznie rozwijać.
Niech ten dodatek do Gazety Żarowskiej bę-

dzie skromnym podsumowaniem naszej pracy.
Pracy wykonywanej nie z myślą o zaszczytach, ale z myślą
o zaspakajaniu potrzeb mieszkańców naszej Gminy.
Dziękuję Państwu za współpracę i wieloletnie zaufanie.

Lilla Gruntkowska
Burmistrz Miasta Żarów

Gospodarka lokalowa
W minionym okresie podjęliśmy

bardzo ważne decyzje związane z mie-
niem komunalnym. Przekształciliśmy
Zakład Gospodarki Lokalowej z zakła-
du budżetowego w prywatną spółkę.

W ubiegłym roku utworzono Referat
Gospodarki Lokalowej , który przejął za-
rządzanie gminnymi lokalami od ZGL-u.
Dzięki temu uporządkowano dokumenta-
cję oraz znacznie poprawiono obsługę
mieszkańców w zakresie zarządzania lo-
kalami komunalnymi.

Powróciliśmy również do dobudowywania pionów sanitar-
nych. Jako pierwsi w powiecie uruchomiliśmy program wspiera-
nia wspólnot mieszkaniowych inicjując konkurs „Nasz dom”.
W tym roku nagrodzono pierwsze trzy wspólnoty, które pozyska-
ły łącznie 45 tys. zł na realizację kolejnych prac remontowo-mo-
dernizacyjnych budynków.

Grzegorz Osiecki
Zastępca Burmistrza Żarowa
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Drogi
Drogi to bezpieczeństwo i możliwość swo-

bodnego dojazdu do każdego zakątka naszej
gminy, dlatego podjęliśmy wiele starań, aby
poprawić ich stan na terenie naszej Gminy.

Od tego roku realizowana jest najważniej-
sza inwestycja drogowa: obwodnica Żarowa,
która jest współfinansowana przez naszą Gmi-
nę. Dzięki niej z ulic Żarowa, Wierzbnej, Bo-
żanowa i Łażan zniknie większość ciężkiego
transportu. Ponadto przy ścisłej współpracy ze
służbami powiatowymi doprowadziliśmy do
remontu najważniejszych i najbardziej zniszczonych dróg powiato-
wych: Siedlimowice – Gołaszyce, Siedlimowice – Mrowiny oraz Bo-
żanów – Żarów. Ponadto zostały wybudowane nawierzchnie dróg
w Bukowie, Krukowie, Imbramowicach, Pożarzysku, Wierzbnej
i Zastrużu oraz chodniki i parkingi w Żarowie i Pyszczynie.

W minionych dwóch latach zrealizowaliśmy wiele prac inwesty-
cyjnych na drogach gminnych w oparciu o pozyskane środki i mate-
riały. Dzięki temu w wielu miejscowościach znacząco poprawił się
stan dróg dojazdowych i wewnętrznych. Możliwe było to dzięki
środkom Urzędu Marszałkowskiego, Terenowego Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz
prywatnych firm. Przy naprawie wielu dróg pomagali mieszkań-
cy angażując swój czas i prywatny sprzęt.

W tym roku, przy współpracy służb powiatowych i ze środ-
ków własnych, rozpoczęliśmy budowę i naprawę chodników przy
najbardziej uczęszczanych drogach.

Leszek Michalak - Sekretarz Gminy Żarów

Tereny
inwestycyjne

Dzięki aktywności Refe-
ratu Nieruchomości Gmina pozyskała

wiele nowych terenów, które mogły być
przeznaczone pod realizację inwestycji.

Dzięki temu możliwe było i nadal będzie
oferowanie możliwości wybudowania zakła-
dów produkcyjnych i usługowych oraz budo-
wę domów jednorodzinnych.

Tereny te zbroimy w niezbędne sieci.
Dzięki sprawnemu procesowi przekształ-

cania terenów rolnych na budowlane powsta-
ło na terenie Gminy wiele działek budowlanych.

Dzięki przejmowaniu terenów od Agencji Nieruchomości Rol-
nych możliwe będzie: realizowanie budowy nowych dróg dojazdo-
wych, wybudowanie parkingów, jak również wybudowanie garaży.

W trakcie minionych trzech lat rozbudowało się siedem zakła-
dów zlokalizowanych w żarowskiej podstrefie WSSE, dzięki czemu
powstało wiele nowych miejsc pracy. Obecnie przygotowywane są
projekty rozbudowy pięciu zakładów oraz trwają przygotowywania
do budowy dwóch kolejnych.

Anna Kołodziej
Kierownik Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
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Inwestujemy w ludzi
Sprawy społeczne są jednym z priory-

tetów. Gmina Żarów inwestuje w kapitał
ludzki, między innymi za pomocą innowa-
cyjnego programu „WiP – Wiara w Inte-
grację Pokoleniową” realizowanego
w oparciu o pozyskane środki w ramach
programów pomocowych UE.

Osobom bezrobotnym oferujemy wspar-
cie, dzięki któremu stają się aktywni. Najlep-
szym tego przykładem jest „Raz Dwa Trzy
Spółdzielnia Socjalna”, która w ramach tego
programu powstała i zajmuje się utrzymywaniem czystości na terenie
naszej Gminy. Innym przykładem są świetlice środowiskowe, które
działają w wielu wsiach naszej gminy. Tam dzieci nie tylko miło spę-
dzają wolny czas, ale również rozwijają swoje zainteresowania
i umiejętności.

Rozwijaniu ciekawych inicjatyw służy również zawiązane pomię-
dzy Gminą a różnorodnymi organizacjami partnerstwo lokalne, które
przynosi kolejne i ciekawe działania na rzecz naszych mieszkańców.

Prowadzimy aktywne działania nakierowane na poprawę bezpie-
czeństwa. Temu służy organizowany od wielu lat „Turniej o zagroże-
niach i bezpieczeństwie” oraz programy profilaktyczne,
w realizacj i których jesteśmy niekwestionowanym liderem
w Polsce.

Anita Denes-Ziemkiewicz
Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Żarowie

Baza oświatowa
W okresie ostatnich dwóch lat zrealizo-

waliśmy ważne dla gminy przedsięwzięcia
w dziedzinie oświaty.

Dzięki pozyskaniu znacznych środków
pozabudżetowych wyremontowaliśmy i do-
stosowaliśmy do najmłodszych uczniów bu-
dynek Szkoły Podstawowej w Żarowie przy
ul. Ogrodowej .

Obecnie prowadzimy prace mające na ce-
lu poprawę estetyki zewnętrznej placówki.

Odnowiliśmy budynek Przedszkola
Miejskiego w Żarowie i utworzyliśmy nową grupę przedszkolną.

Pozyskaliśmy środki finansowe z wielu projektów unijnych i mi-
nisterialnych, dzięki czemu wszyscy uczniowie gminy Żarów uczest-
niczyli w zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań, wyjazdach
do kina, teatru i basen.

Sylwia Pawlik
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
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Środki zewnętrzne
Gmina Żarów w minionym okresie

skutecznie pozyskiwała środki zewnętrzne
na realizację wielu zadań na terenach wiej-
skich.

Z tych środków wykonano kompleksowy
remont boiska wraz z zapleczem w Mrowi-
nach, wybudowano place zabaw w ośmiu
miejscowościach oraz wyremontowano dachy
na świetlicach w Bukowie i Mrowinach.

To za pomocą pozyskanych środków ze-
wnętrznych możliwe było zakończenie budo-
wy hali sportowej , „Orlika”, wyposażenie świetlic w krzesła i stoliki
czy zakup wyposażenia do placówek oświatowych. Przystąpienie do
Stowarzyszenia „Szlakiem Granitu” otworzyło mieszkańcom możli-
wość korzystania ze środków na tzw. „małą odnowę wsi”, a tym sa-
mym realizację remontów świetlic czy zakup wyposażenia
i organizację imprez.

Przemysław Sikora
Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Promocji

Sport
W ostatnich dwóch latach Żarów wzboga-

cił się o dwa ważne obiekty sportowe: halę
sportową oraz kompleks boisk „Moje boisko
Orlik 2012”. Po tym, jak trudno znaleźć wol-
ną godzinę na obu obiektach widać, jak bar-
dzo były potrzebne naszym mieszkańcom.
Wejście na oba obiekty trzeba rezerwować
niemalże z tygodniowym wyprzedzeniem,
a w okresie jesienno-zimowym hala jest zaję-
ta od rana do późnego wieczoru i nie ma wol-
nych godzin. Dzięki tym obiektom możliwe
jest organizowanie w Żarowie wielu ważnych imprez sportowych na
poziomie wojewódzkim. Zlokalizowanie hali przy Gimnazjum i Bi-
bliotece pozwala na najbardziej racjonalne wykorzystanie wszystkich
pomieszczeń i rozszerzenie oferty Gminnego Centrum Kultury
i Sportu, które właśnie tutaj funkcjonuje.

Kultura
Dzięki umiejscowieniu Centrum Kultury i Sportu w nowocze-

snym obiekcie oddanym do użytku w 2009 r. możliwe stało się roz-
szerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy.

Mamy pełną gamę zajęć dla wszystkich grup wie-
kowych od najmłodszych do najstarszych.

Najmłodsi uczestniczą w zajęciach „Akademii
Malucha”. Dzieci i młodzież korzystają z pracowni
rozwijających zainteresowania w zakresie: śpiewu,
muzyki, plastyki, malarstwa, teatru i tańca. Tutaj
funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku oferu-
jący najstarszym: zajęcia językowe, plastyczne,
malarskie, rekreacyjne i sportowe.

Artur Adamek
Dyrektor Gminnego Centrum

Kultury i Sportu w Żarowie.




