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Śladami interwencji

Burmistrza

Nowe ławki na peronie
W wyniku porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta Żarów

a Naczelnikiem Sekcji PKP w Jaworzynie Śląskiej, na peron dworca

kolejowego w Żarowie wstawione zostały dwie ławki użyteczności

publicznej. Ławki te przekazane zostały Gminie Żarów w stanie wy

magającym gruntownej renowacji. Po dokonaniu ich remontu, są go

towe służyć podróżnym, jak i mieszkańcom gminy Żarów przez

długie lata.

I Konkurs Szopek

Bożonarodzeniowych
W parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Imbramowicach z inicjatywy

Radnej Rady Miejskiej Pauliny Trafas i przy pomocy księdza Probosz

cza Ryszarda Mencla został zorganizowany I Konkurs Szopek Bożona

rodzeniowych.

W kon

kursie mo

gły wziąć

udział dzieci

z całej parafii. Zgłoszo

nych zostało 8 szopek,

wykonanych z dowolnych

materiałów przez: Paulinę

Michnowicz, Tomasza Serugę, Karoli

nę Ciastoń, Aleksandrę Trafas, Antoniego

Serugę, Sarę i Kacpra Żelazko, Krzysztofa Dobrowolskiego, Oliwię

Skowrońską. Wybór tej najpiękniejszej był bardzo trudny, dlatego or

ganizatorzy zdecydowali, że wszystkie szopki zasługują na wyróżnie

nie i przyznano jednakowe nagrody ufundowane przez Radną Paulinę

Trafas.
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Panorama Gminy Żarów
Od tego numeru Gazety Żarowskiej rozpoczynamy cykl poświęcony miejscowościom

naszej gminy.

W kolejnych tekstach umieszczone zostaną informacje zarówno o historii, zabytkach jak

i współczesnych wydarzeniach. Zaczynamy od wsi Bożanów. Zaprezentujemy miejscowości

w kolejności alfabetycznej.

Bożanów
Bożanów to wieś w Gminie Żarów, zamieszkała przez: 123 osoby, 65 kobiet i 58 mężczyzn. Soł

tysem wsi od 1998 roku jest Janusz Synówka. Przewodniczącą Rady Sołeckiej jest Janina Siwek.

Niemiecka nazwa wsi Eckersdorf może

wskazywać iż założycielem wsi był rycerz Ek

kerhard z Wierzbnej, który pojawia się w do

kumentach z 1274 roku. Niemiecka nazwa

wsi utrzymała się oficjalnie do początków

1946 roku. W grudniu 1945 roku zapropono

wano nazwać ją Dołoszyce, ale władze wyż

szego szczebla zdecydowały się na Rogowo.

W 1948 r. zmieniono nazwę na Bożanów.

W 1658 r. Bożanów był zrujnowany i nie

zamieszkany. Nazywano go „wüste Eckers

dorf”. Zaległości wobec państwa

doprowadziły do przejęcie Bożanowa przez

aparat fiskalny i wystawienie go na sprzedaż.

Bożanowem zainteresował się wówczas klasz

tor cystersów w Krzeszowie, który po dłu

gich negocjacjach uzyskał zgodę władz

cesarskich na jego zakup.Cystersi szybko od

budowali zniszczoną wieś. Zmienili przy tej

okazji dotychczasowy podział ziemi, tworząc

w Bożanowie folwark. Klasztor w Krzeszo

wie był właścicielem Bożanowa do 1810 r.

W latach 18071808 we wsi kwaterowały od

działy napoleońskie.

Kaplica
Na początku XVII w. Opat krzeszowski

zarządził, aby w każdej wsi klasztornej, była

przynajmniej kaplica. W Bożanowie powsta

ła wtedy niewielka barokowa kaplica modli

tewna. Wyposażona była w dzwon, który

dzwonił w południe i wieczorem oraz w trak

cie uroczystości religijnych odbywających się

w Wierzbnej. Pod koniec lat osiemdziesią

tych XIX w. budowa nowej łączącej Świdnicę

z Żarowem wymusiła wyburzenie kilku bu

dynków w Bożanowie, w tym starej kaplicy.

W zamian postawiono nową, z czerwonej ce

gły, utrzymaną w stylu neogotyckim. Kaplica

do dziś służy mieszkańcom, a w ostatnich la

tach przeprowadzono prace remontowe. Pod

kapliczką rok rocznie odprawiana jest msza

dożynkowa.

Z życia wsi na uwagę zasługuje fakt iż

kilka pań z Bożanowa, wspólnie z miesz

kankami Wierzbnej reprezentowały swoją

miejscowość podczas Dożynek Gminnych

2010 w Żarowie. Ta nowa forma współpracy

jest przykładem, że nawet w mało aktywnej

wsi znajdują się osoby, które chcą coś zro

bić na rzecz swojej społeczności i tym sa

mym być może przyczynią się do wzrostu

zaangażowania innych mieszkańców

w sprawy społeczne.
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Neogotycka Kaplica

Podaruj 1%
Jak co roku będziemy mogli zadecydo

wać o tym, jakiej organizacji pożytku pu

blicznego przekazać 1% z podatków.

Na terenie Gminy Żarów funkcjonuje

kilka organizacji mających status organizacji

pożytku publicznego. Poniżej prezentujemy

nazwy tych organizacji oraz numery KRS,

które należy wpisać do deklaracji rozliczenia

rocznego.

Stowarzyszenie „Nasze dzieci  wspólna

szkoła” w Zastrużu

KRS 0000161988

Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury

Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność”

KRS 0000027102

Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa

i Sportów Wodnych „Szkwał”

KRS 0000231909

Fundacja „Nasze Dzieci”

KRS 0000211786

Szkiełkiem

i okiem
Mamy nowy rok, a wraz z nim nowe posta

nowienia, plany i zamierzenia.

Zmiany w Gazecie
Również zespół redagujący Gazetę Ża

rowską postawił przed sobą nowe zamierze

nia. Chcemy, aby gazeta zmieniła się na

bardziej przyjazną i ciekawszą dlatego też

oczekujemy uwag i sugestii od naszych czy

telników. Wszelkie uwagi proszę zgłaszać

osobiście w Bibliotece Publicznej w Żaro

wie, która jest wydawcą gazety. Ale czekamy

też na emaile (gazeta@um.zarow.pl lub bi

blioteka@um.zarow.pl) oraz na zwykłą kore

spondencję, którą można kierować na adres

Biblioteki – widoczny w stopce redakcyjnej

poniżej.

Wigilie, kolędy i jasełka
Okres około świąteczny to czas, w któ

rym odbywają się niezliczone spotkania

opłatkowe, spotkania kolędowe i jasełka.

Stąd też w tym numerze prezentujemy garść

informacji poświęconych właśnie tym spo

tkaniom.

Zima nie odpuszcza
Miniony okres, chociaż zdominowany

przez święta, dał się we znaki – szczególnie

zarządcom budynków. Konieczność odśnie

żania, posypywania piaskiem, usuwania so

pli i śniegu dała mocno w kość, a tu końca

zimy jeszcze nie widać. Chwilowe ocieple

nie jeszcze tylko pogorszyło warunki na dro

gach i chodnikach, stąd też kierujemy ponow

ny apel do właścicieli dróg, chodników i pose

sji o to, aby zadbali o bezpieczeństwo na

nich.

Jest tym bardziej ważne, że dużo droższe

jest zapłacenie odszkodowania osobie, która

ulegnie wypadkowi na nie zabezpieczonych

drogach i chodnikach. Do rzadkości należy

bowiem wykupienie ubezpieczenia od odpo

wiedzialności cywilnej na skutek wypadków.

Lepiej odgarnąć śnieg i posypać chodnik pia

skiem niż płacić odszkodowanie.

Znakomitym wyjściem z sytuacji jest pod

pisanie umowy o utrzymanie chodnika

lub dojazdu ze specjalistyczna firmą, cho

ciażby taka jak żarowska spółdzielnia so

cjalna „Raz dwa trzy”.

Leszek Buchowski
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprze

daży uzbrojonych działek budowlanych położonych w Żarowie przy ul. Ks. Jadwigi

1. Przetargi odbędą się 14 lutego 2011r. w sie

dzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie,

ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu

jest wpłacenie wadium w pieniądzu

w wysokości 10 % ceny wywoławczej

podanej w tabeli na konto: Bank Za

chodni WBK I oddz. Żarów 65 1090

2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej

do dnia 09 lutego 2011r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się

datę wpływu środków pieniężnych

na rachunek Urzędu Miejskiego

w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestni

ka, który wygra przetarg, zaliczone

zostanie na poczet ceny nabycia,

pozostałym uczestnikom wadium

zwraca się w terminie do 3 dni od

dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu

na liczbę uczestników, jeżeli cho

ciaż jeden uczestnik zaoferuje ce

nę o co najmniej jedno postąpienie

powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej

w drodze przetargu podlega zapła

cie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchyla

nia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy

notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organiza

tora przetargu.

6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszcze

nia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do ponie

sienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych

z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie łącznej

993 zł oraz kosztów notarialnych.

8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie interneto

wej Urzędu: www.um.zarow.pl

9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Go

spodarki Przestrzennej tel. 748580591 wew. 339 i 301 do dnia

przetargu.

10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargo

wej dowodu wpłaty 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 pełnomocnika, konieczne jest

przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do dzia

łania na każdym etapie postępowania przetargowego.

11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna

z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami

przetargu i ich akceptacją.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospoda

rowania przestrzennego. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27

marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr

III/11/2010 z dnia16 grudnia 2010r., w sprawie przystąpienia do

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko (zmiana miejscowe

go planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pożarzysko w gmi

nie Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr LI/312/2006 Rady Miejskiej

w Żarowie z dnia 25 maja 2006 r.).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego

planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie,

ul. Zamkowa 2, 58130 Żarów, w terminie do dnia 31 stycznia 2011 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko

dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

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 przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie

wieczyste w oparciu o Zarządzenie Nr 158/2010 z dnia 30.12.2010r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa

nia na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do

publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żaro

wie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o do

kumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania projektu

planu miejscowego, sporządzanego na podstawie uchwały Nr

III/11/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 grudnia 2010r.,w

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo

darowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Poża

rzysko (zmiana miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Pożarzysko w gminie Żarów, zatwierdzonego

uchwałą nr LI/312/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 maja

2006 r.).

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu ochrony

środowiska dotyczące w/w planu miejscowego w terminie do dnia 31

stycznia 2011 roku, na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2,

58130 Żarów.

Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i ad

res wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nie

ruchomości, której dotyczy.
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Baba Jaga przyznana
W dniach 1516 grudnia 2010 r. odbył się XVIII Przegląd Teatrów Szkolnych w Żarowie przy

udziale licznej widowni z Żarowa, Wałbrzycha, Lwówka Śląskiego i Mietkowa. Organizatorem

Przeglądu było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Usługi

kominiarskie
Końcem listopada w Żarowie zlikwido

wano placówkę spółdzielni kominiarskiej.

Od 29 listopada 2010 r. usługi komi

niarskie na terenie Gminy Żarów świadczy

Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich

„Florian” w Świdnicy ul. Westerplatte 55a.

Tel. 74 64 04 455.

/jlb/

Teatralne zmagania
Mimo ostrej zimy i zasypanych śniegiem

dróg dzieci z odległych szkół województwa

dolnośląskiego dotarły do Żarowa. W tych

dniach, na deskach małej sceny, w sali wido

wiskowosprtowej przy ul. Armii Krajowej

60A w Żarowie, swój talent aktorski zapre

zentowały dzieci ze szkół podstawowych

i gimnazjum z Żarowa, Wałbrzycha, Lwówka

Śląskiego oraz Gminnego Ośrodka Kultury

w Mietkowie. Poziom zaprezentowanych

spektakli był niezwykle wysoki, dzieci odzia

ne w wymyślne stroje, piękna scenografia...

aż miło było patrzeć.

16 grudnia (drugi dzień Przeglądu) zdo

minowany został przez szkoły podstawowe

i gimnazja z Wałbrzycha. Na nasze zaprosze

nie odpowiedziało 5 wałbrzyskich szkół, któ

re zaprezentowało 8 spektakli. W przerwach

między kolejnymi występami prowadzony

był konkurs o tematyce teatralnej, w którym

uczestniczyli „mali aktorzy”. Za poprawną

odpowiedź można było zdobyć maskotkę,

dzieci więc skwapliwie skorzystały z tej moż

liwości.

Kunszt aktorski dzieci oceniało Jury

w składzie: M. Kluska, M. Kulas, R. Dykcik,

które nie miało łatwego zadania, ponieważ

wszystkie przedstawienia były dopracowane

pod każdym względem.

Trudno przecenić jest również rolę konfe

ransjera, w którą wcielił się Ryszard Fidler –

instruktor GCKiS. Pan Ryszard z humorem,

w różnorodnych przebraniach wprowadził wi

downię w klimat teatru dziecięcego.

Konkursowe nagrody i poczęstunek dla

wszystkich ufundowało Gminne Centrum

Kultury i Sportu w Żarowie.

Lista nagrodzonych w XVIII Przeglądzie Te

atrów Szkolnych:

 za grę aktorską w kat. IIII SP – Paulina Bed

narska – Publ. Gim. nr 6 w Wałbrzychu,

 za grę aktorską w kat. IVVI – Karolina Ma

zur – Publ. SP nr 19 w Wałbrzychu,

 za grę aktorską w kat. IVVI – Karolina Pru

chel – Weronika Pucnel – GOK w Mietkowie,

, za grę aktorską w kat. IVVI – Oliwia Kaź

mierczak – SP w Żarowie,

 za grę aktorską w kat. Gim. – Anna Maria

Lasak – Gim. w Żarowie,

 za grę aktorską w kat. Gim. – Julia Nowa

kowska – Publ. Gim. nr 6 w Wałbrzychu,

 za grę aktorską i ruch sceniczny – Oliwia

Sip – SP w Żarowie,

 za grę aktorską i ruch sceniczny – Patryk

Kumor – ZS Integ. PSPI nr 26 w Wałbrzy

chu,

 za kulturę słowa – Julia Marecka – SP nr 3

Lwówek Śl.

 za kulturę słowa – Monika Ucińska – ZS

Integ. PSPI nr 26 w Wałbrzychu,

 nagroda za kostiumy i scenografię – pani

Ewa Maduch,

 nagroda za scenariusz – Alicja Garwol,

 nagroda za reżyserię – Izabela FebichBed

narska,

Nagrody dla zespołów:

 kat. kl. IIII sp.

I miejsce – grupa teatralna „Orzeszek” – SP

w Żarowie,

 kat. kl. IVVI sp.

I miejsce – grupa teatralna „Teatr bez na

zwy” – SP w Żarowie,

II miejsce – grupa teatralna „Pod szczęśliwą

trójką” – SP nr 3 w Lwówku Śląskim,

III miejsce – grupa teatralna „Oko ważki” –

SP nr 5 w Wałbrzychu,

III miejsce – grupa teatralna „Kleksik” – SP

nr 26 w Wałbrzychu,

 kat. gimnazjum

I miejsce – grupa teatralna „Nowy protest” –

Gim. w Żarowie,

II miejsce – grupa teatralna „Trema za kurty

ną” – Gim. nr 6 w Wałbrzychu,

Wyróżnienie w kat. Teatr Jednego Akto

ra – Julia Kaziuk – ZSInteg. Publ.SP nr 26

w Wałbrzychu

Grand Prix – Publiczne Gimnazjum Inte

gracyjne nr 19 w Wałbrzychu – grupa te

atralna „Bez komentarza”.

/ek/

LOKAL DO WYNAJĘCIA

„Szczęśliwy Kominiarz”
lokal na przeciwko

Urzędu Miejskiego w Żarowie

parter

tel. 883 312 088

AKCJA ZMIANA VAT!

Ustawianie zmian sta

wek VAT w programach

komputerowych

SUBIEKT GT, CDN

Optima i innych.

Przeprogramowywanie

kas fiskalnych.
Tel. 74 85 70 380; www.ada.com.pl

Dojazd

na terenie powiatu Świdnickiego

gratis!

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 25 grudnia 2010 roku odszedł od nas na zawsze

Piotr Barabasz
długoletni nauczyciel, dyrektor szkoły, zasłużony działacz

związkowy. W zmarłym tracimy prawdziwego przyjaciela, czło

wieka o wielkim sercu, oddanego sprawie oświaty

na terenie miasta i gminy Żarów.

Koleżanki i koledzy

Zarząd Oddziału ZNP w Żarowie

Gmina Żarów w liczbach
Ogółem mieszkańców: .................... 12.678

(stali i czasowi)

w tym miasto Żarów: .........................7.029

W okresie od 25.11 do 31.12.2010r

urodziło się 12 dzieci,

4 pary zawarły związek małżeński

Zmarły następujące osoby:

Siudak Janina .................................... lat 90

Nosal Władysław............................... lat 72

Kutiuk Jadwiga.................................. lat 77

Wójcikowska Józefa...........................lat 85

Cender Krystyna................................ lat 49

Potoczna Ludwika..............................lat 67

Hecman Irena...................................... lat62

Kołodziej Józef.................................. lat 66

Malczyk Antonina..............................lat 88

Szczepaniak Małgorzata.................... lat 55

Korneluk Cecylia............................... lat 76
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Wyjazd do kina
22 grudnia 2010 r. 50osobowa grupa (uczestnicy projektu, osoby z otoczenia oraz opieku

nowie Ośrodka Pomocy Społecznej) w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej obejrzała film we wrocławskim Multikinie na Arkadach.

Wyjazd był możli

wy dzięki realizowane

mu przez Ośrodek

Pomocy Społecznej

w Żarowie projektowi

konkursowemu „Jeste

śmy Częścią Całości”

w ramach PO KL, Prio

rytetu VII Promocja In

tegracji Społecznej,

Działania 7.3 Inicjaty

wy lokalne na rzecz ak

tywnej integracji.

Celem wyjazdu

była reintegracja spo

łeczna uczestników

wycieczki oraz zapewnienie możliwości

uczestniczenia rodzin i osób z najbliższego

otoczenia w życiu kulturalnym. Warto dodać,

że z propozycji wyjazdu do kina mieszkańcy

miejscowości nie korzystają często, z uwagi

na utrudniony dostęp do tego typu ofert kultu

ralnych. Dzięki pozyskanym środkom finanso

wym z Unii Europejskiej stworzenie takiej

oferty było możliwe, a radosna przedświą

teczna atmosfera sprzyjała integracji grupy.

A to nie koniec propozycji dla uczestni

ków projektu, już od poniedziałku bowiem

będą zdobywać kwalifikacje zawodowe: pa

nie – kasjer sprzedawca, panowie – magazy

nier z obsługą wózków widłowych. Życzymy

powodzenia!

Anita DenesZiemkiewicz

Marta Plizga

Projekt współfinansowany ze środ

ków Unii Europejskiej w ramach Eu

ropejskiego Funduszu Społecznego

Plan spotkań –

wybory sołtysów
W związku z końcem kadencji Sołtysów

i Rad Sołeckich wsi na terenie Gminy Żarów

zostały zarządzone przez Burmistrza Miasta

Żarów wybory, które wyłonią nowe władze jed

nostek pomocniczych. Harmonogram spotkań

wyborczych w poszczególnych sołectwach

przedstawia się następująco:

Buków: 10.01.2011r., 17:00

Bożanów: 10.01.2011r., 17:00

Imbramowice: 10.01.2011r., 19:00

Wierzbna: 10.01.2011r., 19:00

Pożarzysko: 11.01.2011r., 17:00

Kalno: 11.01.2011r., 17:00

Mielęcin: 11.01.2011r., 19:00

Gołaszyce: 11.01.2011r., 19:00

Marcinowiczki: 12.01.2011r., 17:00

Przyłęgów: 12.01.2011r., 17:00

Zastruże: 12.01.2011r., 18:00

Pyszczyn: 12.01.2011r., 19:00

Łażany: 12.01.2011r., 19:00

Kruków: 13.01.2011r., 17:00

Mrowiny: 13.01.2011r., 17:00

Siedlimowice: 13.01.2011r., 19:00

Mikoszowa: 13.01.2011r., 19:00

/dt/

Zmiana podatku

VAT w 2011 roku
Zgodnie z ustawą z 26 listopada 2010 r.

o zmianie niektórych ustaw związanych z re

alizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238,

poz. 1578) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r.

do dnia 31 grudnia 2013 r. dotychczasowa

stawka 22% VAT została podwyższona do

stawki 23% VAT, w miejsce stawki 7% VAT po

jawiła się stawka 8% VAT.

W konsekwencji tych

zmian od 1 stycznia 2011r.

będą obowiązywać mię

dzy innymi następujące

stawki podatku VAT:
 dzierżawa nieruchomości – 23 %

 ustanowienie prawa wieczystego użytkowa

nia gruntu – 23 %

 opłata roczna za użytkowanie wieczyste

gruntu – 23 %

 najem lokali użytkowych – 23 %

 zakup gruntów budowlanych – 23 %

 wynajem świetlic wiejskich – 23 %

 usługi związane z uzdatnianiem i dostar

czaniem wody za pośrednictwem sieci wo

dociągowych – 8

 usługi związane z odprowadzaniem

i oczyszczaniem ścieków – 8 %

 wywóz odpadów stałych z nieruchomości – 8 %

 usługi pogrzebowe i pokrewne – 8 %

/bf/

XIX Finał WOŚP
Już 9 stycznia 2011 roku w całej Polsce rusza XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo

cy. W tym roku będziemy zbierać pieniądze na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicz

nymi i nefrologicznymi. Tradycyjnie nasza Gmina bardzo chętnie wesprze działania fundacji

Jurka Owsiaka, organizując wiele niespodzianek dla najmłodszych oraz tych nieco starszych

mieszkańców Gminy Żarów.

Zaczynamy o godz. 10:00

w Bajkowym Przedszkolu,
Tam zorganizowane zostaną gry, zabawy

i wiele konkursów. Na przybyłych czekają

również m.in.: jasełka w wykonaniu grupy

przedszkolnej, aukcja piernikowych serc oraz

kiermasz kartek świątecznych.

Zabawy sportowe
Dla osób spragnionych sportowych wra

żeń zapraszamy do hali sportowej Gminnego

Centrum Kultury i Sportu w Żarowie przy ul.

Piastowskiej 10A, gdzie czekać będzie kolej

na moc atrakcji. Imprezę tam rozpocznie

mecz piłki siatkowej i koszykówki, w którym

do rywalizacji stanie Młodzieżowa Rada

Miejska w Żarowie kontra Samorządowcy.

Jaki Oni mają talent
Tuż po tym zapraszamy na II przegląd ża

rowskich talentów „Jaki Oni mają talent”,

a następnie na Mini Recital Aleksandry Woj

tusiak, występ zespołu śpiewawczego „Żaro

wianie”, występy zespołów rockowych: Anal

Front, Parodia i Cool Time oraz licytację ga

dżetów orkiestrowych, w tym zmywarki.

Światełko do nieba
Na sam koniec o godzinie 20:00 zabły

śnie światełko do nieba.

Ponadto w kawiarni mieszczącej się

w hali sportowej GCKiS (I piętro) urucho

miony zostanie „Orkiestrowy Sklepik” oraz

„Kuźnia Anielskich Talentów”.

Zatem, jeżeli chcesz pomóc chorym

dzieciom zapraszamy do wspólnej zabawy

już w najbliższą niedzielę.

Organizatorami żarowskiego XIX Finału

są: Sztab WOŚP przy SP w Żarowie, Mło

dzieżowa Rada Miejska w Żarowie, Gminne

Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz

Przedszkole Miejskie w Żarowie.

/sztab/

Ogłoszenie drobne
Sprzedam mieszkanie 44 m2 w Żaro

wie na Osiedlu Piastów (2 pokoje, kuchnia,

łazienka). Tel. kontaktowy: 691 116 868
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Wigilia dla samotnych
Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem, w żadnej gospodzie i narodziłeś się Jezu w stajni,

w ubóstwie i chłodzie ...

Tak zaczyna się jedna z najsmutniej

szych, a zarazem najpiękniejszych polskich

kolęd, bowiem obrazuje jak Jezusek, nasz Od

kupiciel uniżył się z miłości do człowieka

i narodził się w stajence w żłobie. Narodził

się, aby zamieszkać w sercu człowieka, naro

dził się, aby nas zbawić, narodził się dla czło

wieka, niech więc zamieszka w naszych

domach, ugośćmy Go i dziękujmy Bożej

Dziecinie za lekcję miłości do Bliźniego.

19 grudnia w żarowskiej plebanii nie za

brakło dla nikogo miejsca przy wigilijnym

stole. Wigilia dla samotnych stała się dobrą

i wyczekiwaną gminną tradycją. Przy zapalo

nej świecy, pachnącym barszczu, jasełkach

w wykonaniu dzieci ze świetlicy „Cztery Po

ry Roku” najważniejsza była wspólna modli

twa, opłatek i życzenia płynące prosto

z serca.

I nikt w tym dniu nie czuł się samotny.

To niezwykłe spotkanie było możliwe

dzięki życzliwości Księdza Dziekana Piotra

Ważydrąga, Teresy Smereki, pań z Odnowy

w Duchu Świętym, Burmistrza Leszka Mi

chalaka i wielu innych, których nie sposób

wymienić.

A Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaro

wie miał szczęście być współorganizatorem

wigilii dla samotnych za co w imieniu całego

zespołu bardzo dziękuję, życząc wszystkiego

dobrego.

Anita DenesZiemkiewicz

Sylwester

w Mrowinach
W świetlicy wiejskiej w Mrowinach już po

raz drugi obchodzono hucznie nadejście no

wego roku.

Zabawa trwała do białego rana. W trak

cie imprezy, tradycyjnie spośród wszystkich

zaproszonych gości, rozlosowano upominki:

eleganckie zegarki na rękę.

Zabawa sylwestrowa miała szczególny

charakter, ze względu na to, że uzyskany

z niej dochód przeznaczony jest w całości na

budowę Kościoła parafialnego w Mrowinach.

Pozyskano środki w wysokości 9.000 zł.

Organizatorzy zabawy, a więc Rada Para

fialna i Przyparafialne Koło Gospodyń

z Mrowin składają serdeczne podziękowania

tym wszystkim, którzy zdecydowali się kupić

bilet na sylwestra właśnie do Mrowin. Przy

czynili się w ten sposób do tworzenia Dobra

Wspólnego jakim będzie wybudowanie Ko

ścioła w Mrowinach.

Bernadetta Lesiak

Magia betlejemskiej szopy
Czas przedświąteczny w Szkole Podstawowej w Zastrużu to magiczny okres, w którym nasza

placówka przesiąknięta jest zapachem świerków, siana i pierników a każdy ma ręce pełne roboty.

Jest to jednak pra

ca, która cieszy, gdyż

daje radość innym,

przez co wprowadza

atmosferę przyjaźni

i życzliwości. Święta

w naszej szkole, jak co

roku, były poprzedzo

ne prawdziwą krząta

niną i wielkimi

przygotowaniami.

Uczniowie oraz na

uczyciele stworzyli

przepiękne kartki

świąteczne, które zo

stały rozesłane do za

przyjaźnionych osób,

jak również dostarczo

ne przez dzieci miesz

kańcom pobliskich wsi.

Wiele serca włożyliśmy także w przygoto

wanie świątecznych upominków: snopek sia

na oraz domowe pierniczki. Nie mogło też

zabraknąć świątecznych potraw.

Uczniowie kl. II przygotowali wigilijną

kutię, która zagościła podczas wspólnej wie

czerzy. Powstało również mnóstwo świątecz

nych stroików, aniołów, ozdób i świecidełek.

Punktem kulminacyjnym poprzedzonym wie

loma próbami były jasełka bożonarodzenio

we w wykonaniu młodszych uczniów. Nie

przeszkodziła nam nawet szalejąca w dniu

występu ospa, szybko znaleźli się zastępcy

podążający do Betlejem.

Starsi uczniowie włączyli się w wesołe

kolędowanie. Wiele radości i humoru wpro

wadziły zbiorowe jasełka, do których zaanga

żowani zostali nasi dorośli Goście oraz

nauczyciele.

Wspaniałym przeżyciem dla wszystkich,

zwłaszcza dla najmłodszych przedszkolaków

były zimne ognie, które rozświetliły salę, ni

czym gwiazda betlejemska tamtej cudownej

nocy.

Ten wspaniały, magiczny dzień zakoń

czył się Wigilią, podczas której złożyliśmy

sobie życzenia i usiedliśmy do wspólnej wie

czerzy przy dźwięku polskich, wspaniałych

kolęd. Serdecznie dziękujemy przybyłym

Gościom za przyjęcie zaproszenia i aktywny

udział w jasełkach oraz niezawodnym Rodzi

com za przygotowanie domowych wypieków

i przetworów.

Oby ten Nowy Rok był tak niesamowity,

jak atmosfera, która towarzyszyła nam

w tym dniu. Do Siego Roku!

Monika Odon

Wspólne kolędowanie

Piszemy

z rodzicami!
Już po raz trzeci w Szkole Podstawowej

w Zastrużu zorganizowaliśmy próbny spraw

dzian kompetencji dla szóstoklasistów

z udziałem rodziców.

Każdy sprawdzian dla ucznia to stres

i wyzwanie. 17 grudnia w szkolnych ławach,

razem z uczniami, zasiedli do próbnego

sprawdzianu rodzice, aby przekonać się, jak

wielki jest stres podczas egzaminu. Rodzice

mogli zobaczyć, jak z zadaniami radzą sobie

ich pociechy i jakie trudności napotykają.

Wszyscy uczestnicy sprawdzianu potrakto

wali go jak dobrą zabawę. Miło było popa

trzeć, jak rodzice dopingują i wspierają

swoje dzieci.

Szóstoklasistom ze wszystkich szkół

Gminy Żarów życzymy wspaniałych wyni

ków na kwietniowym sprawdzianie!

Małgorzata Kluska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji infor

muje, że w związku z nowelizacją Ustawy o

podatku od towarów i usług, od dnia 1go

stycznia 2011 roku z 7 na 8 % wzrosną

stawki VAT od usług związanych z dostar

czaniem wody i odprowadzaniem ścieków.
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dokończenie ze strony 1.

Śladmi interwencji Burmistrza
Kolizja na przystanku

W wyniku gru

dniowej kolizji prze

wożącego młodzież

szkolną autobusu

Przedsiębiorstwa Ko

munikacji Samochodo

wej w Świdnicy,

uszkodzeniu uległa

wiata przystanku auto

busowego w Gołaszy

cach. Żaden

z pasażerów nie od

niósł obrażeń. Znisz

czony przystanek na

zlecenie Burmistrza

Żarowa został szybko

zabezpieczony i wyremontowany.

Zimowe dyspozycje
W ostatnim czasie decyzją Burmistrza

Miasta Żarów podejmowanych jest wiele

drobnych przedsięwzięć, związanych głównie

z usuwaniem skutków zimy. Wnioski napły

wają od samych mieszkańców, którym Gmi

na, w miarę aktualnych możliwości,

wychodzi na przeciw. Jako przykłady wymie

nić można: wysypanie 75 ton tłucznia dla

utwardzenia drogi dojazdowej do placu budo

wy przy ul. Jodłowej w Żarowie lub nie

zwłoczną reakcję na prośbę spodziewającej

się karetki mieszkanki Gołaszyc, której droga

do posesji została zaśnieżona (w tym miejscu

Gmina składa podziękowania Adamowi Myj

kowskiemu, kierownikowi kopalni granitu

w Gołaszycach, który zgodził się nieodpłat

nie pomóc w potrzebie).

Zimowa przerwa

Jak wiadomo, niskie temperatury i opady

śniegu, które pojawiły się z początkiem grud

nia ub. roku, zmusiły wiele podmiotów do

wstrzymania prac remontowobudowlanych

na terenie całej gminy Żarów. Pragniemy jesz

cze raz podkreślić, iż w znacznej większości

spraw interwencję podjął Burmistrz Miasta

Żarów, przez co Gmina uzyskała zapewnienia,

iż prace zostaną wznowione bezpośrednio po

ustąpieniu mrozu. Wymienić można tu takie

aktualne problemy, jak: remont uszkodzonej

nawierzchni drogi gminnej i powiatowej

w Pyszczynie, remont uszkodzonej na

wierzchni ulicy Dworcowej w Żarowie, za

bezpieczenie pęknięć w strukturze przejścia

podziemnego na stacji kolejowej w Żarowie

czy wykrycie i usunięcie źródła strumienia

wody zalewającej drogę powiatową biegnącą

przez Przyłęgów.

/Wojciech Sambor/

Kosztowna zima
Na walkę ze skutkami zimy Gmina wydała

do tej pory kwotę blisko 100.000 złotych.

Pracownicy Referatu Inwestycji i Dróg

każdego tygodnia odbierają dziesiątki zgło

szeń, i wydają tyle samo dyspozycji podmio

tom zewnętrznym, odpowiedzialnym za

utrzymanie dróg i chodników. Ponadto, od

początku sezonu zimowego, Gmina Żarów

regularnie wydaje prywatnym podmiotom

zlecenia odśnieżania trudniej położonych

dróg na terenie Gminy Żarów. Operatorzy

koparek wspomagają Zakład Usług Komu

nalnych w walce z czasem oraz skutkami na

głych śnieżyc. Działania te, pomimo iż

wymagają ponoszenia przez Gminę dodatko

wych kosztów, wynagradzane są wdzięczno

ścią mieszkańców, dla których

niejednokrotnie zima staje się zbyt wielkim

utrudnieniem. A w tym trudnym dla wszyst

kich okresie to liczy się najbardziej.

/Wojciech Sambor/

Przetargi i zada

nia publiczne
W czwartek, 29 grudnia 2010 roku nastąpi

ło otwarcie przetargu na zadanie „Utrzymanie

i bieżące naprawy oświetlenia drogowego”.

W postępowaniu przetargowym wziął udział

tylko 1 oferent: firma „THT2” z Witoszowa

Dolnego. Oferent spełnił wszystkie wymagane

warunki i tym samym wygrał postępowanie

przetargowe. Jeszcze w tym tygodniu zostanie

podpisana umowa z Panem Marcinem Hołdy

sem, właścicielem firmy „THT2”.

Gmina Żarów dokonała wyboru oferty na

zadanie utrzymania w czystości i opróżniania

ulicznych koszy na śmieci na terenie Żarowa.

Za wykonanie zadania odpowiedzialna będzie

– tak jak przez ostatnie pół roku – spółdziel

nia socjalna „Raz Dwa Trzy”.

/Wojciech Sambor/

Dwie inwestycje
W ostatnich tygodniach, Zakład Wodocią

gów i Kanalizacji w Żarowie podjął dwa ważne

przedsięwzięcia. Pierwszym z nich, przy

współpracy z Zakładem Energetycznym była,

planowana na 15 grudnia 2010r., akcja wymia

ny transformatora stacji uzdatniania w Kalnie.

Z powodu prostestu części zakładów produk

cyjnych zlokalizowanych w WSSE oraz po in

terwencji Burmistrza, ZWiK zadecydował

o przesunięciu robót na inny termin.

Drugim przedsięwzięciem były podjęte

w dniach 2528 grudnia 2010r. roboty zwią

zane z zapadnięciem się kanalizacji wzdłuż

przejścia przy ogródkach działkowych po

między ul. Chrobrego a stacją kolejową. Pra

cownicy ZWiK niezwłocznie zabezpieczyli

miejsce awarii tuż po jej zgłoszeniu oraz

usunęli przyczyny awarii 28 grudnia 2010r.

Obecnie przejście to jest na powrót w pełni

dostępne dla mieszkańców.

/Wojciech Sambor/

Nowe stawki na targowisku
Zgodnie z Uchwała Rady Miejskiej w Żarowie Nr III/15/2010 z dnia 16 grudnia 2010r. w spra

wie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów, z dniem 13 stycznia

2011r. zostaną zmienione dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości:

1. Sprzedaż drobnych ilości kwiatów, wa

rzyw, owoców i innych artykułów spożyw

czych pochodzących z gospodarstwa

rolnego lub działki do 1 m2:

 przez rolników i działkowiczów  3,50 zł

2. Sprzedaż z roweru, motocykla, wózka, ko

sza  5,00 zł

3. Sprzedaż z samochodu osobowego  25,00 zł

4. Sprzedaż z samochodu dostawczego i cię

żarowego:

 o ładowności do 2,5 tony  30,00 zł

 o ładowności powyżej 2,5 tony  35,00 zł

5. Sprzedaż z ciągnika z przyczepą:

 produktów rolnych wyprodukowanych

w gospodarstwie rolnym  20,00 zł

 innych artykułów  25,00 zł

6. Sprzedaż prowadzona na stoiskach zajmu

jących powierzchnię placu targowego:

 do 3 m2  20,00 zł

 powyżej 3m2

za każdy m2 powierzchni  7,00 zł

7. Sprzedaż prowadzona ze stołu na placu

targowym  25,00 zł

8. Handel (kwiatami, zniczami, stroikami

itp.) w okolicach cmentarza w okresie

Wszystkich Świętych, za m2 zajmowanej

powierzchni  40,00 zł

Z dniem 1 stycznia 2011r. miał zostać

powiększony teren Targowiska Miejskiego

w Żarowie z 1.900 m2 do 8.640 m2, niestety

ze względu na trudne warunki atmosferyczne

nadal trwają prace remontowe torowiska na

odcinku Wrocław Główny – Jelenia Góra,

a teren, o który miało być powiększone tar

gowisko zajmuje firma wykonująca prace.
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Kolędowanie i opłatek
Spotkania opłatkowe i wspólne kolędowanie należą do tradycji, która jest bardzo chętnie

kultywowana we wszystkich wsiach naszej gminy.

Śpiewanie

w Imbramowicach
6 stycznia 2011 r.

w remizie OSP w Im

bramowicach można

było usłyszeć najpięk

niejsze polskie kolędy.

Organizatorka –

radna Paulina Trafas –

zaprosiła do Imbramo

wic na wspólne kolę

dowanie zespoły

kolędnicze z Imbramo

wic i Pyszczyna.

Wspaniałe zdolno

ści wokalne uczestni

ków zachwyciły

zgromadzona publicz

ność i jednocześnie za

chęciły do wspólnego

śpiewu.

Opłatek i

jasełka

w Mrowinach
Tego samego dnia

w świetlicy wiejskiej

w Mrowinach miało

miejsce spotkanie

opłatkowe, którego or

ganizatorem była Rada

parafialna i Schola.

Przybyli na spotka

nie mieszkańcy Mro

win wysłuchali słowa

Bożego, które wygłosił

na tę okazję ks. proboszcz Paweł Szajner.

Pięknym akcentem spotkania były występy

dziecięcej Scholi, która przygotowała insce

nizację jasełek.

/ab/

Remiza w Imbramowicach pekała w szwach

Jasełka w wykonaniu przyparafialnej scholi

Szkoła na medal
Szkoła Podstawowa w Imbramowicach

uczestniczy w projekcie „Dolnośląska szkoła

liderem projakościowych zmian w polskim

systemie edukacji”. Sukcesywnie informuje

my o kolejnych ciekawych przedsięwzię

ciach zaplanowanych i realizowanych

w projekcie.

Tym razem słów kilka o działaniach

koła dziennikarskiego, które wdraża ogól

nopolski projekt edukacyjny dzienników

regionalnych Polskapresse i Wydawnictwa

Pedagogiczne „Operon” skierowany do

szkół: uczniów i nauczycieli „Junior me

dia… i tworzysz gazetkę”.

Jest to przede wszystkim platforma inter

netowa do tworzenia gazetki szkolnej. Nasza

gazetka „Szkoła na Medal” powstaje na sza

blonie prawdziwego dziennika regionalnego

„Gazety Wrocławskiej”, która patronuje pro

jektowi.

Praca dziennikarska nie należy do ła

twych, o czym przekonują się uczniowie –

młodzi dziennikarze. Wsparciem jest opie

kun redakcji Agnieszka Stencel – nauczy

ciel polonista naszej szkoły.

Ważne, że można łączyć przyjemne

z pożytecznym. Artykuły: opinie, sprawoz

dania, porady, ciekawostki i bieżące wyda

rzenia są zamieszczane w serwisie jako

egazeta. Drukukowane są egzemplarze dla

wszystkich chętnych.

Mamy nadzieję, że nasza gazetka zyska

grono wiernych czytelników nie tylko

wśród uczniów!

K. Waliszak

Nowe

oświetlenie
Z punktu widzenia dyrektora szkoły bar

dzo mnie cieszy współpraca Rady Rodziców

ze szkołą. Ważne są relacje rodzic – dziecko –

wychowawca, ponieważ rodzice zdobywają

większą wiedzę o pracy nauczycieli , o sukce

sach i potrzebach dzieci.

Równie istotna jest wrażliwość na po

trzeby szkoły jako instytucji i jej całej spo

łeczności. Nabiera się wtedy przekonania

o autentyczności i trwałości zainteresowania

ze strony rodziców, kiedy widać troskę, po

moc, wychodzenie naprzeciw potrzebom –

nie okazjonalnie i przypadkowo, ale syste

matycznie, zgodnie z planem.

Taka właśnie działa Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej w Imbramowicach.

Organizuje, pomaga w organizacji wielu

imprez klasowych, szkolnych, dla środowi

ska lokalnego.

Ze środków Rady Rodziców zakupiono

10 nowoczesnych lamp jarzeniowych .Zosta

ły zainstalowane na holu szkolnym i zapew

niają łagodne oraz bezpieczne światło .

Serdeczne podziękowania

K. Waliszak – dyrektor szkoły




