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Pracowita sesja
30 czerwca 201 1 roku, w sali narad Urzę-

du Miejskiego w Żarowie odbyła się kolejna,
jedenasta w tej kadencji, Sesja Rady Miejskiej
w Żarowie.

Niepotrzebna awantura
Otwarcie sesj i i przedstawienie porządku

obrad przyniosło sporo emocji, gdyż spore
poruszenie wzbudziło pismo, które wpłynęło
przed sesją do Biura Rady Miejskiej w Żaro-
wie. Wprowadzeni w błąd (najprawdopodob-
nie przez opozycyjną radną Halinę Lewan-
dowską), mieszkańcy Pożarzyska błędnie
zinterpretowali znaki graficzne opisujące te-
reny złoża granitu jako zasięg kopalni.

Sytuacja stała się poważna, jeden mylnie
zinterpretowany wniosek mógł wstrzymać 12
projektów uchwał miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, na których
uchwalenie oczekiwali inni mieszkańcy na-
szej gminy. Głos zabrał Burmistrz Leszek
Michalak, który wyjaśnił, iż na samym stu-
dium uwarunkowań zaznaczone są jedynie
granice złoża. Gdyby znalazła się firma, któ-
ra chciałaby zająć się wydobyciem złoża,
musiałaby najpierw uzyskać zgodę Rady
Miejskiej , która wydawana jest w formie
uchwały. W celu dokładniejszych objaśnień,
burmistrz Leszek Michalak spotkał się
w ubiegłym tygodniu z mieszkańcami Łażan,
Mrowin oraz Pożarzyska, aby wytłumaczyć
zaistniałe zamieszanie. Podczas spotkania
Burmistrz Leszek Michalak wraz z Jerzym
Jakimcem – rzeczoznawcą sądowym szcze-
gółowo wyjaśnili wszelkie sporne kwestie.

Dobrze gospodarowali
Pierwsza partia uchwał poświęcona była

– tradycyjnie o tej porze roku – tematyce za-
twierdzenia sprawozdania z wykonania ubie-
głorocznego budżetu oraz udzieleniu absolu-
torium dla burmistrza za ubiegły rok. Tym
razem udzielenie absolutorium wiązało się ze
skwitowaniem pracy dwojga burmistrzów:
byłego Lilli Gruntkowskiej i obecnego Lesz-
ka Michalaka.

Pomimo tego, że Regionalna Izba Obra-
chunkowa we Wrocławiu 26 kwietnia 2011
roku wydała pozytywną opinię w sprawie
przedłożonego przez Burmistrza Miasta Ża-
rów sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żarów za rok 2010, a Przewodniczą-

Rok czekaliśmy na plan
Żarów otrzymał w końcu tak długo wyczekiwany „Plan urządzeniowo-rolny gminy Żarów”.

6 lipca 201 1 r. Urząd Miejski w Żarowie odwiedził przedstawiciel Dolnośląskiego Biura Geodezji
i Terenów Rolnych we Wrocławiu mgr inż. Eugeniusz Jeleńkowski, który przekazał plan Burmi-
strzowi Leszkowi Michalakowi.

Yagi rozbudowuje się
1 2 lipca 201 1 roku wbiciem łopat w ziemię rozpoczęła się oficjalna ceremonia rozbudowy

fabryki Yagi Poland Factory Sp. z o.o. w Żarowie.

dokończenie na stronie 3.

dokończenie na stronie 6.

dokończenie na stronie 6.
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1 . Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2011r. w siedzibie 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 Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000
0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 03 sierpnia 2011r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pie-
niężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczo-
ne zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wa-
dium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli
chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postą-
pienie powyżej ceny wywoławczej .

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie
uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umo-
wy notarialnej , wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz or-
ganizatora przetargu.

6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uisz-
czenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia
kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowa-
niem działki do sprzedaży w kwocie łącznej 993 zł oraz kosztów
notarialnych. W miejscowym planie zagospodarowania działka
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej
Urzędu: www.um.zarow.pl

9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodar-
ki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.

10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisj i przetargo-
wej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed
otwarciem przetargu.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, oso-
ba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedło-
żyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, koniecz-
ne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego
do działania 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.

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
V przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży
uzbrojonej działki budowlanej położonej w Żarowie

przy ul. Ks. Jadwigi

Monika J. oskarżona
Świdnicka Prokuratura Rejonowa końcem czerwca br. skierowała

do sądu akt oskarżenia przeciwko byłej dyrektorce Szkoły Podstawo-
wej w Mrowinach i czterem innym osobom. Postawione jej zarzuty do-
tyczą przekroczenia uprawnień, które polegały na fikcyjnym zatrudnia-
niu pracowników.

Monika J. pełniąc funkcję dyrektora wj szkole podstawowej
(w latach 2006-2010) podpisała umowy o pracę na stanowisku pa-
lacz-konserwator z trzema osobami, ale żadna z nich faktycznie swo-
ich obowiązków nie wykonywała. Pracował czwarty mężczyzna, bez
żadnej umowy. Trzy rzekomo zatrudnione przekazywały mu pobory.

Według prokurator Beaty Piekarskiej-Kaleta była dyrektorka po-
świadczyła nieprawdę co do okoliczności zatrudnienia. Pozostałe oso-
by są oskarżone o pomocnictwo w przestępstwie. Monika J., która na-
dal jest nauczycielką w Mrowinach, nie przyznaje się do winy. Od-
mówiła składania wyjaśnień.

Cała sprawa wyszła na jaw po przegranym w 2010 roku przez Mo-
nikę J. konkursie na stanowisko dyrektora. Nieprawidłowości wykryła
jej następczyni. Za przekroczenie uprawnień grozi do 10 lat więzienia.

obserwator

Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie

zaprasza na dwa korty tenisowe o nawierzchni ziemnej
miejsce: osiedle Piastów (obok ul. Górniczej)

godziny otwarcia: codziennie od 1 0.00 do zmroku
cena biletu: 1 0 zł/godz. bez względu na wiek

rezerwacja: 795 933 721

Stypendia
pomostowe

Tegoroczni maturzyści, którzy
zostaną przyjęci na pierwszy rok stu-
diów na polskiej państwowej uczelni
wyższej mogą ubiegać się o przyzna-
nie rocznego stypendium pomosto-
wego w wysokości 5.000 zł.

Stypendia pomostowe przy-
znawane są w ramach „Programu
Stypendiów Pomostowych”
przez Fundację Edukacyjną
Przedsiębiorczości (FEP) wspól-
nie z: Polsko-Amerykańską Fun-
dacją Wolności (PAFW), Narodo-
wym Bankiem Polskim (NBP),
Fundacją Wspomagania Wsi
(FWW) oraz koalicją pozarządo-
wych organizacj i lokalnych. Do
ubiegania się o stypendium
uprawnieni są maturzyści, którzy
ukończyli szkołę ponadgimnazjal-
ną w 2011 roku i którzy spełniają
łącznie następujące kryteria:
a) uczęszczają do szkół ponad-
gimnazjalnych objętych pro-
gramem stypendialnym Orga-
nizacj i Lokalnej ,

b) mieszkają na terenach wiej-
skich lub w miastach (do 20
tys. mieszkańców),

c) pochodzą z rodzin znajdują-
cych się w trudnej sytuacj i ma-
terialnej , tzn. o dochodzie ro-

dziny w przeliczeniu na osobę
lub dochodzie osoby uczącej
się nie wyższym niż 970 zł
lub 1109 zł, gdy członkiem
rodziny jest dziecko z orze-
czeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o umiarko-
wanym albo znacznym stop-
niu niepełnosprawności,

d) osiągnęli na egzaminie matu-
ralnym liczbę punktów nie
niższą niż 105.
Maturzyści z terenu naszej

gminy – spełniający wszystkie
niezbędne wymagania – mogą
ubiegać się o stypendium za po-
średnictwem lokalnych organiza-
cj i. Najbliższe z nich to Fundacja
„Nasze dzieci” z Żarowa oraz
Fundacja Edukacji Europejskiej
z Wrocławia. Liczba stypendiów
jest ograniczona do możliwości
finansowych organizacj i lokal-
nych, które częściowo finansują
stypendia z własnych funduszy.
Fundacja Edukacji Europejskiej
dysponuje siedmioma stypendia-
mi na cały Dolny Śląsk. Funda-
cja „Nasze Dzieci” udziela wy-
łacznie rekomendacji.

Lista wszystkich organizacj i
lokalnych oraz wszelkie szcze-
góły oraz dokumenty dostępne
są na stronie internetowej Pro-
gramu http://www.stypendia-
pomostowe.pl/segment_II.html.

Obserwator
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ca Komisj i Rewizyjnej przedstawiła pozytyw-
ną opinię komisj i i wystąpiła z wnioskiem
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Mia-
sta Żarów, to Klub Razem dla Żarowa wyra-
ził krytyczną opinię w sprawie sytuacji finan-
sowej , a Radni tego klubu wstrzymali się od
głosowania nad udzieleniem absolutorium.
Zabrakło im odwagi, aby głosować za nie
udzieleniem absolutorium, nie potrafili wy-
nieść się ponad zwykły oportunizm, aby przy-
znać, że oboje burmistrzowie (Leszek Micha-
lak i Lilla Gruntkowska) dobrze gospodarzy-
li w ubiegłym roku.

Głosem rozsądku okazał się Radny Nor-
bert Gałązka, który wyraził swój podziw dla
włodarzy, którzy pomimo problemów finanso-
wych są w stanie w mądry sposób inwestować
i dbać o zrównoważony rozwój naszej gminy.

Podczas głosowania 10 Radnych było za
udzieleniem absolutorium a 4 Radnych
wstrzymało się do głosowania. Tym samym
Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Miasta
Żarów absolutorium.

Sprawy budżetowe
Kolejne trzy uchwały poświęcone były

sprawom finansowym. Podczas głosowania
nad uchwałą w sprawie zmiany „Wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Żarów” 10 Rad-
nych było za, 3 przeciw i 1 wstrzymujący
się. 14 radnych głosowało za wprowadze-
niem zmian w budżecie gminy Żarów na
2011 rok. W trakcie rozpatrywania uchwały
w sprawie „określenia szczegółowych zasad
i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności
pieniężnych mających charakter cywilno-
prawny, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – ordynacja podatkowa, przypadają-
cych Gminie Żarów i jej jednostkom podle-
głym oraz wskazania organu do tego upraw-
nionego” okazało się, że zawierała błędy
i Burmistrz Leszek Michalak poprosił o znie-
sienie projektu uchwały z obrad Rady Miej-
skiej . Przy 14 głosach za projekt uchwały zo-
stał wycofany z obrad.

Wybory ławników
Kolejna uchwała poświęcona była powoła-

niu zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszo-
nych kandydatach na ławników do Sądu Okrę-
gowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego
w Świdnicy na kadencję 2012-2015. Rada Miej-
ska Żarowa ma zaopiniować 15 kandydatur
ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgo-
wego w Świdnicy. Do 30 czerwca 2011 roku
można było składać wnioski o rozpatrzenie kan-
dydatury na ławnika sądowego. Spośród Rad-
nych wybrano 5 osób, które zajmą się rozpatry-
waniem wniosków. Są to: Maria Tomaszew-
ska, Norbert Gałązka, Kamila Madej, Tadeusz
Pudlik oraz Urszula Ganczarek.

Zmiana opłat w przedszkolu
Siódma w trakcie tej sesj i uchwała po-

święcona była wprowadzeniem zmian do
Uchwały nr XXI/105/2008 Rady Miejskiej
w Żarowie z dnia 25 lutego 2008r. „w spra-

wie ustalenia odpłatności za usługi świadczo-
ne w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie
oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej
funkcjonującej przy Bajkowym Przedszkolu
w Żarowie”. Zmiany do uchwały nie wprowa-
dzają zmian do opłat. Różnica polega na tym,
że składniki opłaty, które określane były kwo-
towo obecnie będą określane procentowo. Ta-
ka zmiana wynika ze zmian wprowadzonych
przez nową ustawę w tym zakresie. Za wpro-
wadzeniem zmian 14 radnych głosowało za.

Plany zagospodarowań
Kiedy przyszła pora głosowania nad pa-

kietem dwunastu uchwał związanych z plana-
mi zagospodarowania, to okazało się, że we
wszystkich przypadkach uchwały przeszły
bez żadnych problemów, a za sporną uchwa-
łą wszyscy głosowali za.

Dlatego radni uchwalili uchwały w nastę-
pujących sprawach:
aktualności studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Żarów oraz miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego gminy Żarów,
(10 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymało się).

studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Żarów,
(9 głosów za, 1 przeciw, 4 wstrzymało się).

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów położonych w obrębie
wsi Kalno, gmina Żarów, (14 głosów za).

przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębie wsi Kalno,
gm. Żarów, (14 głosów za).

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów położonych w obrębie
wsi Kruków, gm. Żarów, (14 głosów za).

przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębie wsi Mielę-

cin, gm. Żarów, (14 głosów za).
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego w obrębie
wsi Mikoszowa, gm. Żarów, (14 głosów za).

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego w obrębie
wsi Pożarzysko, gm. Żarów, (14 głosów za).

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego w obrębie
wsi Wierzbna, gm. Żarów, (14 głosów za).

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru zabudowy mieszka-
niowej położonego w obrębie wsi
Wierzbna, gm. Żarów, (14 głosów za).

uchwalenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla tere-
nów położonych w obrębie wsi Zastruże,
gmina Żarów, (14 głosów za).

przystąpienia do uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów położnych w obrębie
wsi Kruków gmina Żarów, zmiana zago-
spodarowania przestrzennego wsi Kru-
ków gmina Żarów zatwierdzonego
uchwałą nr 48/298/2006 Rady Miejskiej
w Żarowie z dnia 16 marca 2006 roku,
(14 głosów za).

Gminne obligacje
Ostatnim projektem uchwały jakim zajęli

się radni była uchwała w sprawie emisji obli-
gacji komunalnych oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała
przewiduje, że Gmina Żarów wyemituje 2.010
obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda
na łączną kwotę 2 010 000 zł, które zostaną
wyemitowane w roku 2011 . Emisja obligacji
nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowa-
ną do indywidualnych adresatów, w liczbie
mniejszej niż 100 osób. Wpływy z obligacji
zostaną przeznaczone na sfinansowanie dzia-
łań podejmowanych przez Gminę. W trakcie
głosowania 11 Radnych głosowało za, 2 prze-
ciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Sesję, tradycyjnie, zakończyło sprawozda-
nie z pracy Burmistrza Miasta Żarów oraz in-
terpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

Obserwator

dokończenie ze strony 1 .

Pracowita Sesja

Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A.
nowoczesny i dynamicznie rozwijający się zakład w Polsce produkujący glinokrzemianowe

materiały ogniotrwałe przeznaczone głównie dla hutnictwa stali i metali kolorowych, alumi-
nium, odlewni, koksowni, cementowni, energetyki oraz hut szkła

poszukuje osób na następujące stanowiska:
- automatyk-robotyk
- elektromechanik utrzymania ruchu
- ślusarz utrzymania ruchu
- formierz maszynowy wyrobów ogniotrwałych

Zainteresowanych kandydatów prosimy o kontakt lub przesłanie CV na poniższy adres:
Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A
ul. Hutnicza 1 , 58-130 Żarów
tel. : (+48) 748-562-718, fax: (+48) 748-580-465
e: mail: katarzyna.trzosek@pco.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-

nych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z
dn. 29.08.1 997 roku o ochronie danych osobowych. Dz.U. Nr 1 33 poz.833)
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Z tej też okazji 1 lipca bieżącego roku
w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie
Partnerstwo Lokalne „Żarowskie Inicjatywy”
przygotowało dla naszych jubilatów niespo-
dziankę, której Członkowie Spółdzielni na-
wet nie przeczuwali. Był tort , świeczka, kart-

ki z życzeniami przygotowane przez dzieci
ze świetlicy „Cztery Pory Roku”, upominki
gipsowe oraz bukiet kwiatów. Nie zabrakło
odśpiewanego ze wzruszeniem „100 lat”
i gorących życzeń złożonych w imieniu
mieszkańców gminy Żarów przez Burmistrza

Leszka Michalaka.
Do gratulacj i i uścisków dołączyli: Lilla

Gruntkowska oraz Leszek Buchowski, którzy
przez spółdzielców nazwani zostali ojcami
założycielami Spółdzielni, Grzegorz Osiecki
– Z-ca Burmistrza, Anna Borek – z Wałbrzy-
skiego Regionalnego Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych, Helena Słowik,
Krystyna Wardach, Marta Plizga, Stanisława
Tracz, Anita Denes-Ziemkiewicz – członko-
wie Partnerstwa Lokalnego oraz Agnieszka
Szykowna pracownik Urzędu Miejskiego
w Żarowie.

Były wspomnienia, podziękowania oraz
satysfakcjonujące odczucie, że niespodzianka
się udała, o czym świadczyły łzy wzruszenia
naszych Bohaterów.

Żarowska Spółdzielnia Socjalna „Raz,
dwa , trzy” to przykład dobrych praktyk na
terenie woj . dolnośląskiego, o czym możemy
się przekonać sięgając po publikację pt.
„Ekonomia społeczna w praktyce – doświad-
czenia dolnośląskie”, która powstała w ra-
mach projektu „Program Operacyjny Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich” współfinan-
sowanego przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej , realizowanego przez
Instytut Rzeźby Społecznej we Wrocławiu.

Z całego serca gratulujemy członkom
spółdzielni i życzymy, aby życie nieustannie
dostarczało im zadowolenia i satysfakcji
z wykonywanej pracy.

Anita Denes-Ziemkiewicz

Łażany na pokaz
W dniach od 9 do 1 0 czerwca 201 1 r. w Krzyżowej w gminie Świdnica odbył się IV Ogólno-

polski Kongres Odnowy Wsi, w ramach którego grupy liderów odnowy wsi z całej polski odby-
wały tzw. podróże studyjne po najciekawszych miejscach Dolnego Śląska.

Przyjęcie aż dwóch grup odnowy wsi
z województwa świętokrzyskiego i wielkopol-
kiego Urząd Marszałkowski zaproponował
Gminie Żarów. Tego zadania podjęły się Ła-
żany, które po bardzo dobrej prezentacj i w ze-
szłorocznej edycji konkursu Piękna Wieś Dol-
nośląska zostały zaliczone do jednej z aktyw-
niejszych wsi w naszym regionie.

Jako pierwsi póżnym popołudniem 9
czerwca zawitali do Łażan goście z woje-
wództwa świętokrzyskiego. W przywitaniu
gości uczestniczył Burmistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak, który wraz z Panią Danutą
Gadziną – sołtysem wsi Łażany powitał przy-
byłych. Następnie przedstawiona została
część artystyczna złożona z występów mło-
dych wykonawców: Eweliny Wojak, Sary
Sołtysik, Dawida Wojaka oraz Martyny Pro-
niewicz.

Goście mieli również okazję do zapozna-
nia się z działalnością zespołu tańca dawnego
z Wierzbnej , jak również mogli podziwiać
wspaniałą, trzecią na Dolnym Śląsku, kronikę
Kalna. Po części oficjalnej nadszedł czas na
pyszny poczęstunek, przygotowany przez nie-
zawodne Panie z KGW Łażany.

Podczas rozmów kuluarowych zebrani go-
ście wymieniali ze sobą doświadczenia z dzia-
łalności w odnowie wsi. Podobny scenariusz
miała również sobotnia wizyta grupy z woje-
wództwa wielkopolskiego. Przyjęcie tak wie-
lu gości było dla Łażan niewątpliwie wielkim
wyzwaniem i ciężką pracą. Tym bardziej na-
leżą im się słowa podziękowania i pochwały.
Przygotowały fantastyczne przyjęcie, które
z najlepszej strony pokazało wieś i całą Gmi-
nę i na długo pozostanie w pamięci odwiedza-
jących ich gości. Zawiązane znajomości na

pewno w przyszłości zaowocują wieloma
ciekawymi inicjatywami zrealizowanymi
przez bardzo aktywną grupę z Łażan.

Dominika Trzepla

Sprzedam

działki
budowlane

Żarów
Osiedle Piastowskie.
tel. 049-1 7-99-665-599 (Niemcy);

698-1 92-304; 696-074-421 .

Słodka rocznica
Raz, dwa, trzy i... posprzątane. Raz, dwa, trzy i minął rok funkcjonowania Żarowskiej Spół-

dzielni Socjalnej, którą mieszkańcy naszej gminy kojarzą z pracowitością, determinacją i odwagą.

Ogłoszenia drobne
Sprzedam mieszkanie na osiedlu w Ża-

rowie 44 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój.

Tel. 691 -1 1 6-868

Sprzedam drewno opałowe: brzoza,
akacja, jesion. Tel. 794-786-250

Sprzedam mieszkanie w centrum Żaro-
wa na I p. , 66,1 6 m2. Cena do negocjacji .
Tel. 882-41 6-263

Sprzedam rower trójkołowy. Tel. 74-85-
89-621
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Wakacje w Bibliotece
W dniach: 1 .07.2011r. – 26.08.2011r., od

poniedziałku do piątku, w godz. od 10:00 do
14:00 zapraszamy do wspólnej zabawy na-
szych najmłodszych czytelników.
Codziennie:
oglądanie bajek na dużym ekranie, gry
planszowe, układanie puzzli, malowanki.

Ponadto:
kalambury, rebusy, scrabble, rozwiązywa-
nie krzyżówek, zabawy na świeżym po-
wietrzu (chusta animacyjna, kręgle, zaba-
wy z piłką, rzucanie kółek).
Zapraszamy wszystkich chętnych do

wzięcia udziału w konkursie czytelniczym
pt. „Najaktywniejszy czytelnik w okresie wa-
kacji 2011r.” oraz do konkursu plastycznego
pt. „Pocztówka z wakacji”, który odbędzie
się w dniu 16.08.2011r. o godz. 11 :00 w bi-
bliotece.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi
w dniu 26.08.2011 r. o godz. 12:00. Na zwy-
cięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszamy!

Barbara Cholewa

Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej

Od 1 lipca 201 1 r. rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej (CEIDG).

Nowy dach w Imbramowicach
Pierwszy etap remontu świetlicy wiejskiej w Imbramowicach już za nami, głównym jego ce-

lem była wymiana elementów więźby dachowej oraz pokrycia dachowego.

Prace te finansowane są
z budżetu Gminy Żarów, a ich
wartość wynosi 129.212,05
złotych. Do końca lipca mają
potrwać prace związane z II
etapem, czyli remontem po-
mieszczeń, który jest współfi-
nansowany w 75% ze środków
Unii Europejskiej .

Dotacja pozwoli nam na
wstawienie nowych okien,
drzwi, rynien, a także na odno-
wienie pomieszczeń świetlicy,
gdyż poprzedni stan nie po-
zwalał na właściwe użytkowa-
nie tego lokalu. Po zakończeniu prac (a to już
niebawem) nastąpi uroczyste otwarcie świetli-
cy wiejskiej w Imbramowicach. Jesteśmy

pewni, że będzie ona służyć mieszkańcom
naszej gminy jako miejsce spotkań i zabaw
przez kolejne lata.

PS

Do dnia 31 grudnia 2011 r., do czasu prze-
niesienia ewidencji z zasobów gminnych do
CEIDG istniejące firmy obsługiwane są tylko
przez Urzędy Gmin.

Osoby rozpoczynające działalność gospo-
darczą mogą złożyć wniosek o wpis do CE-
IDG za pośrednictwem formularza elektro-
nicznego dostępnego na stronie
www.ceidg.gov.pl

Nadal istnieje możliwość złożenia wnio-
sku o wpis do CEIDG, osobiście lub pocztą li-
stem poleconym, na formularzu papierowym
pobranym w urzędzie gminy. Dotyczy rów-
nież zgłaszania zmian we wpisie, informacji
o zawieszeniu wykonywania działalności go-
spodarczej , informacji o wznowieniu wykony-
wania działalności gospodarczej oraz wykre-
ślenia wpisu z ewidencji.

Wniosek składa się osobiście, a przesłany
pocztą musi być opatrzony własnoręcznym

podpisem potwierdzonym notarialnie. (Obo-
wiązuje formularz urzędowy CEIDG-1)

Na stronie internetowej www.ce-
idg.gov.pl można pobrać formularze CEIDG-
1 i zapoznać się z instrukcją ich wypełnienia.

Wnioski w formie papierowej są do po-
brania w Urzędzie Miejskim ul. Zamkowa 2
w Biurze Obsługi Klienta.

Dotacja dla biblioteki
Biblioteka Publiczna w Żarowie bierze udział w Programie Biblioteki Narodowej pn. „Zakup

nowości wydawniczych dla bibliotek”.

Polskie biblioteki publiczne objęte są Na-
rodowym Programem Kultury „Promocja
Czytelnictwa i Rozwój Sektora Książki”. Pod-
stawą tegoż programu jest „uznanie sfery roz-
woju czytelnictwa, jako podstawowej determi-
nanty rozwoju i upowszechniania kultury,
a także określenie roli sieci bibliotek jako
podstawowej „tkanki” kultury w regionach”.
Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodo-
we i służą zachowaniu dziedzictwa narodowe-

go. Dzięki temu programowi nasza biblioteka
pozyskała w latach 2004–2011 kwotę 56
400 zł dotacj i. W tym roku kwota dotacj i
przyznana naszej bibliotece jest wyższa
o 50% od roku ubiegłego i wynosi 5 300 zł.
Umożliwi nam zakup nowości wydawni-
czych, które wzbogacą i odnowią nasz księ-
gozbiór.

Stanisława Biernacka

Burmistrz Miasta Żarów
informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres
21 dni wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży oraz oddania w użytko-
wanie wieczyste w oparciu o Zarządzenie
Burmistrza Miasta Żarów Nr 89/2011
z dnia 06.07.2011r.

Kto nie płaci,
ponosi konsekwencje
Informujemy najemców lokali gminnych,

że wobec osób, które posiadają zaległości
za czynsz i media windykacja należności pro-
wadzona jest na bieżąco.

W stosunku do najemców, którzy nie ure-
gulują zaległości w terminie wyznaczonym w
otrzymanym wezwaniu do zapłaty sprawy zo-
staną niezwłocznie skierowane na drogę sądo-
wą. Konsekwencją tych działań będą dodatko-
we koszty sądowe (wynoszące nawet
do 1 .200,00 zł), które najemcy będą musieli
ponieść.

Takie samo postępowanie będzie prowa-
dzone w stosunku do osób, które podpisały
ugody na spłatę zaległości czynszowych i w
dalszym ciągu nie wywiązują się z postano-
wień tych ugód. W tym przypadku wezwania
do zapłaty nie będą już wysyłane. W stosunku
do najemcy nie wywiązującego się z zawartej
ugody i nie regulującego terminowo bieżących
należności czynszowych, będzie bez dodatko-
wego powiadomienia kierowane postępowanie
na drogę sądową w celu wyegzekwowania na-
leżnych płatności.

Sprawy osób, które otrzymały już wyroki
sądowe (nakazy zapłaty) za nie opłacanie na-
leżności za czynsz bądź media, które w dal-
szym ciągu nie dokonały wpłat zostały przeka-
zane do komornika sądowego, który zajmie się
dalszą ściągalnością tych należności. Osoby te
zostaną dodatkowo obciążone również koszta-
mi egzekucji komorniczej .

W stosunku do części najemców Gmina
skierowała do sądu wnioski o eksmisję z lokali
mieszkalnych. Wyroki w tych sprawach już za-
padły. Obowiązujące przepisy prawa w tym za-
kresie nie zobowiązują Gminy do zapewnienia
byłym najemcom lokali zastępczych.

Beata Fafuła
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Japoński koncern z branży no-
wych technologii zajmuje się pro-
dukcją części i akcesoriów do po-
jazdów mechanicznych i ich silni-
ków, co też będzie
kontynuowane w przyszłości i co
również zostało wyartykułowane
podczas oficjalnej uroczystości.

Pierwszą częścią rozpoczęcia
ceremonii rozbudowy japońskie-
go koncernu były liczne przemó-
wienia przybyłych gości, a wśród
nich: Leszka Michalaka Burmi-
strza Miasta Żarów, Norihiro
Yagi – generalnego prezesa fir-
my Yagi Poland Factory Sp.
z o.o. w Żarowie, Urszuli Soliń-
skiej-Marek prezesa zarządu
WSSE, przedstawiciela general-
nego wykonawcy budowy firmy
Shimizu oraz innych inwestorów.

Przybyłych gości przywitał
prezes Norihiro Yagi, który nie
krył radości z faktu rozbudowy
swojej fabryki, a w swoim prze-
mówieniu zwrócił uwagę na wiel-
ki potencjał, który tkwi we
wszystkich pracownikach.

Głos zabrał również włodarz
gminy Żarów, który z uśmie-
chem na twarzy pogratulował pre-
zesowi rozbudowy fabryki i za-
pewnił o dalszej , intensywnej
współpracy. Przy okazji Bur-
mistrz Michalak powiedział:

– Niezwykle ważnym zada-
niem samorządu jest stwarzanie
jak najlepszych warunków do in-
westowania. Wpływa to nie tyl-
ko na rozwój gminy, ale przede

wszystkim, poprzez tworzenie
nowych miejsc pracy, na polep-
szenie warunków życia miesz-
kańców. Dlatego decyzja firmy
Yagi Poland Factory Sp.
z o. o. w Żarowie to wyraz za-
ufania dla nas oraz wyraz uzna-
nia dla mieszkańców, których
ciężka i wydajna praca z pew-
nością wpływa na decyzje inwe-
storów.
Na zakończenie uroczystości

wytypowani goście wbili łopaty
w usypaną ziemię, symbolicznie
rozpoczynając budowę obiektu.
Za każdym razem trzykrotnemu
wbiciu łopaty towarzyszyły
okrzyki: „ej , ej , ej”. W ten spo-
sób wyrażono nadzieję, że całe
przedsięwzięcie zakończy się
bezpiecznie i szczęśliwie.

Na zakończenie oficjalnej
ceremonii zgromadzeni goście
z uśmiechem na twarzy złożyli
serdeczne gratulacje przedstawi-
cielom japońskiego koncernu,
wypijając za pomyślność inwe-
stycj i kieliszek szampana.

Nasza redakcja składa gorą-
ce gratulacje, a oprócz samych
sukcesów życzymy, aby wszyst-
kie zobowiązania firmy Yagi Po-
land Factory Sp. z o.o. w Żaro-
wie zostały wypełnione.

Magdalena Pawlik

Plan urządzeniowo-rolny jest
podstawą pozyskiwania funduszy
zewnętrznych. Stanowi on podsta-
wę do wykonywania prac związa-
nych z rozwojem infrastruktury
terenowej na wsi, głównie doty-
czy to budowy i przebudowy
dróg komunikacyjnych oraz po-
dejmowania prac scaleniowych
pozwalających na konsolidację
gruntu producentów rolnych.

Inicjatywa dotycząca scale-
nia gruntów powinna wyjść ze
strony rolników. Na chwilę obec-
ną – jeśli znajdą się chętni – mo-
gą zostać wykonane prace scale-
niowe na wsiach: Buków, Imbra-
mowice, Kalno, Łażany oraz
Wierzbna.

Zlecenie na wykonanie pla-
nu, Dolnośląskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych we Wrocła-
wiu otrzymało w maju 2010 ro-
ku. Prace nad opracowaniem te-
go dokumentu trwały ponad rok,
ponieważ dokument ten w swej
istocie miał być bardzo rzetelny
oraz wykonany na potrzeby rol-
ników. Wielokrotnie miały miej-
sce spotkania z przedstawiciela-
mi gminy oraz jej mieszkańcami.
Praca przebiegała w bardzo do-
brej atmosferze i mamy nadzieję,
że efekt wspólnej pracy przynie-
sie wiele korzyści wszystkim
mieszkańcom Gminy Żarów.

Adam Rakoczy

dokończenie ze strony 1 .

Rok czekaliśmy na plan

dokończenie ze strony 1 .

Yagi rozbudowuje się
Wakacje Uśmiechu

We wtorek z dwudniowej wycieczki do Warszawy powróciła pierw-
sza grupa dzieci uczestnicząca w wakacyjnej przygodzie, zorganizo-
wanej po raz pierwszy przez Żarowską Wspólnotę Samorządową.
O przybliżenie akcji „Wakacje Uśmiechu” poprosiłem Leszka Michala-
ka – Wiceprzewodniczącego Żarowskiej Wspólnoty Samorządowej
i Burmistrza Żarowa.

– Panie Burmistrzu, skąd po-
mysł na takie działanie i skąd
pieniądze na organizację kcji?
– Leszek Michalak – Pomysły

przynosi życie. Nie chcemy, aby
Żarowska Wspólnota Samorzą-
dowa kojarzyła się wyłącznie
raz na cztery lata z akcją wybor-
czą. Jesteśmy stowarzyszeniem
i chcemy pokazać, że na co
dzień angażujemy się w wiele ak-
cji i działań. Do tej pory wystę-
powaliśmy pod różnymi szylda-
mi, teraz przyszła kolej, aby

działać na własny rachunek,
tym bardziej, że są to działania
na rzecz naszych mieszkańców.
To również sposób na umożliwie-
nie aktywności społecznej naj-
młodszym mieszkańcom, którzy
powoli wchodzą w dorosłe ży-
cie. Wspaniale swoją rolę odgry-
wa Młodzieżowa Rada Miejska,
która bardzo chętnie podejmuje
nowe wyzwania.
I w taki sposób dochodzimy do

sedna działalności na rzecz
mieszkańców. Członkowie Żarow-
skiej Współnoty Samorządowej
zajmują się pozyskiwaniem spon-
sorów, którzy przeznaczają środ-
ki na organizację wszystkich
przedsięwzięć w ramach akcji
„Wakacje Uśmiechu”. Młodzieżo-
wa Rada Miejska, która tryska
pomysłami oraz zajmuje się orga-
nizacją całości ale oczywiście
pod czujnym okiem i przy wspar-
ciu Gminnego Centrum Kultury
i Sportu oraz nieocenionego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Mamy za sobą pierwszą od-
słonę wakacyjnej przygody.
Jak dzieci spędziły czas w War-

szawie?
– Leszek Michalak – Chciał-

bym podkreślić, że ten wyjazd
był nagrodą dla dzieci, które na
co dzień uczestniczą w zaję-
ciach sześciu świetlic środowi-
skowych z całej gminy. Drugi
taki wyjazd odbędzie się
w sierpniu. Łącznie w obu wy-
cieczkach udział weźmie ponad
setka dzieci. A wracając do
programu, to był bardzo bogaty
i napięty. Właściwie dzieci były
gośćmi Marka Michalaka –

Rzecznika Praw Dziecka, który
objął swoim patronatem akcję
i udostępnił dzieciom nie tylko
przewodnika, z którym odbyło
się zwiedzanie Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, Sejmu, Pa-
łacu Prezydenckiego i Starego
Miasta, ale również zafundował
rozgrywki w kręgle.

– A co ponadto odbędzie się
w ramach tegorocznych „Wa-
kacji Uśmiechu”?
– Leszek Michalak – Już

w najbliższy czwartek dwudzie-
stopięcio osobowa grupa wyje-
dzie na wycieczkę rowerową do
Mietkowa, gdzie będzie pływać
pod żaglami. A w ostatnią sobo-
tę lipca odbędzie się nad żarow-
skim stawem piknik i przegląd
zespołów ludowych, którzy
współorganizuje Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu oraz Lo-
kalna grupa działania „ Szlakiem
Granitu”. Sierpień będzie rów-
nie bogaty w wydarzenia, więc
zapraszam do udziału we
wszystkich wydarzeniach.

Dziękuję za rozmowę
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Festyn Parafialny w Łażanach
23 czerwca 201 1 r. w parku w Łażanach odbył się Festyn Parafialny połączony z pozyska-

niem funduszy na remont tamtejszego Kościoła. Festyn otworzyli, przywitali uczestników i ży-
czyli udanej zabawy: ks. Paweł Szajner, Burmistrz Leszek Michalak, Sołtys Danuta Gadzina
oraz Radne: Maria Tomaszewska i Kamila Madej.

Dla uczestników festynu organizatorzy
przygotowali wiele atrakcji sportowych i nie-
spodzianek. Odbył się mecz turnieju tenisa
stołowego, turniej rodzinny, konkursy i zaba-
wy dla dzieci oraz zabawa taneczna. Dużym
powodzeniem cieszyła się loteria fantowa
oraz stoisko z przepysznymi wypiekami
i smacznymi daniami z grilla i nie tylko.

Pogoda tego dnia była przepiękna, słon-
ko świeciło i wszyscy wspaniale się bawili.
Zorganizowanie i przeprowadzenie festynu
możliwe było dzięki zaangażowaniu wielu
ludzi, którzy poświęcili imprezie własny czas
i zaangażowanie i za to zaangażowanie Orga-
nizatorzy składają wszystkim najserdeczniej-
sze podziękowania.

Powybijane szyby w Urzędzie
Nieznani, jak dotąd, sprawcy w nocy z 7 na 8 lipca 201 1 roku wybili szyby w Urzędzie Miej-

skim w Żarowie. Uszkodzenia spowodowane zostały kamieniami, które znalezione zostały we-
wnątrz biur.

Smuci nas fakt, że
wciąż mamy nieodpo-
wiedzialnych miesz-
kańców, którzy nie tyl-
ko, że nie dbają o na-
sze wspólne dobro, ale
wręcz doprowadzają
do jego zniszczenia.

Nie możemy go-
dzić się na żadną for-
mę wandalizmu. Jeśli
są Państwo świadkiem
takiego zdarzenia pro-
simy o niezwłoczne za-
wiadomienie policj i
pod numerem telefonu
997.

Adam Rakoczy

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Żarów

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póź-
niejszymi zmianami) podaję do publicznej
wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i je-
go ochronie umieszczono informacje o przy-
stąpieniu do opracowania projektów miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzen-
nego, sporządzanych na podstawie
następujących uchwał Rady Miejskiej w Ża-
rowie:
1 ) Nr XI/59/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w ob-
rębie wsi Kalno, gm. Żarów,

2) Nr XI/61 /2011 z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Mielęcin, gm. Żarów,

3) Nr XI/67/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych
w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów
(zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Kruków, gmina
Żarów, zatwierdzonego uchwałą
nr XLVIII/298/2006 Rady Miejskiej
w Żarowie z dnia 16 marca 2006r.).

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski
z zakresu ochrony środowiska dotyczą-
ce w/w planów miejscowych w terminie
do dnia 1 2 sierpnia 201 1 r. na piśmie na
adres: Burmistrz Żarowa, ul. Zamkowa 2,
58-1 30 Żarów.

Wnioski powinny zawierać nazwisko,
imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Żarów

o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późniejszymi
zmianami)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Żaro-

wie następujących uchwał:
1 ) Nr XI/59/2011 z dnia 30 czerwca 2011
r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Kalno, gm. Żarów,

2) Nr XI/61 /2011 z dnia 30 czerwca 2011
r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Mielęcin, gm. Żarów,

3) Nr XI/67/2011 z dnia 30 czerwca 2011
r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów położonych
w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów
(zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Kruków,
gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą
nr XLVIII/298/2006 Rady Miejskiej
w Żarowie z dnia 16 marca 2006 r.).
Zainteresowani mogą składać wnioski

do wyżej wymienionych planów miejsco-
wych.

Wnioski należy składać
na piśmie w Urzędzie
Miejskim w Żarowie, ul.
Zamkowa 2, 58-1 30 Ża-
rów, w terminie do dnia
1 2 sierpnia 201 1 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy.

Droga zamknięta
do 28 lipca

Wykonawca budowy drogi powiatowej
nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajo-
wą nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą
Stęczyńskiego w Świdnicy informuje o prze-
dłużeniu zamknięcia skrzyżowania Żarów –
Piotrowice Świdnickie do 28 lipca 2011 r.
w oparciu o zatwierdzony projekt organizacj i
ruchu.

Heillit+Woerner Budowlana Sp. z o. o.
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Śladami
interwencji
Burmistrza

Końcem czerwca br. rozpoczął się remont
ulicy Dębowej w Żarowie, która wykonana była
z kruszywa granitowego, przez co samochody
poruszające się do niej w ciepłe dni pozosta-
wiały za sobą tumany kurzu.

Burmistrz przychylił się do licznych
próśb mieszkańców o budowę nowej na-

wierzchni drogi. Obecnie trwają prace przy-
gotowawcze do rozpoczęcia budowy, która
ze względu na duży koszt została podzielona
na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu
wykonana zostanie nowa nawierzchnia ulicy
i chodnika na odcinku od ulicy Rybackiej do
ulicy Jarzębinowej . Drugi etap obejmować
będzie również taki sam zakres prac na od-
cinku od ulicy Jarzębinowej do ulicy Sło-
wiańskiej .

Nowa droga ułatwi poruszanie się zmoto-
ryzowanym i pieszym, którzy będą mogli
bezpiecznie spacerować chodnikiem.

Obserwator

Trwa cykl turnieju
piłkarskiego Małe Eu-
ro 2011 . Uczniowie
szkół podstawowych,
gimnazjum oraz szkół
ponadgimnazjalnych
na Orliku rywalizują
w dwóch grupach.
W ostatniej kolejce
największą sensację
sprawili piłkarze Hisz-
panii, którzy pokonali
dużo starszych kole-
gów z Gibraltar 8:6. Rozgrywki potrwają do
25 lipca.

5 lipca na boisku wielofunkcyjnym Orlik
przeprowadzono Turniej Koszykówki Ulicz-
nej . Grupę młodszą zwyciężył niepokonany
duet Bartosz Niezgoda-Łukasz Jaros z zespo-
łu FC Dźejrosy. Drugie miejsce przypadło ko-
szykarzom Phinix Suns, Marcel Król-Kamil
Skolimowski. Trzecie miejsce zajęli Piotr Pie-
czonka oraz Kacper Niezgoda – FC Garnki.
W dwumeczu w grupie starszej zwyciężyła
drużyna Bulwix Boston (Kornel Bukalski,
Aleksander Ignatowicz), która okazała się lep-
sza od Łysych (Dorian Kowalczyk, Albert Ku-
tyba). Podczas turnieju zorganizowano kon-
kurs rzutów za trzy punkty. W grupie młod-
szej najskuteczniejszy okazał się Piotr
Pieczonka (FC Garnki). Do wyłonienia zwy-
cięzcy wśród starszych uczestników potrzeb-
ne były aż trzy dogrywki. Albert Kutyba z Ły-
sych pokonał Aleksandra Ignatowicza. Naj-
młodszym uczestnikiem turnieju był Maciej
Pasternak (Fryzjerzy z NBA).

W każdy wtorek, czwartek od godz.
11 :00 w Hali Sportowej GCKiS prowadzone

są zajęcia z piłki ręcznej .
Łącznie do tej pory z oferty zajęć sporto-

wych skorzystało ponad 100 osób.
Przed nami jeszcze m.in. Turniej Siat-

kówki Plażowej , Mini Maraton MTB, turniej
w unihokeja, bezpłatna szkółka tenisa ziem-

nego i wiele innych.
Zwieńczeniem sportowej rywalizacj i bę-

dzie II Nocny Turniej na Orliku, który prze-
prowadzony zostanie 26 sierpnia.

Każdy z uczestników zajęć sportowych
otrzymuje atrakcyjne nagrody.

Zajęcia dofinansowane są ze środków
Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja”.

media

Nie siedzimy w domu
Rozpoczęła się sportowa część wakacji w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Organizatorzy dla animatorów aktywnego spędzania czasu wolnego przygotowali szereg im-
prez sportowo-rekreacyjnych.

Ruch wahadłowy
w Łażanach

Wykonawca budowy drogi powiatowej
nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajo-
wą nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą
Stęczyńskiego w Świdnicy informuje o za-
miarze wprowadzenia od dnia 05.07.2011 do
31 .07.2011 roku tymczasowej organizacj i ru-
chu na skrzyżowaniu nr 1 , włączenie do ist-
niejącej drogi powiatowej nr 3396 w miej-
scowości Łażany, w oparciu o zatwierdzony
Projekt organizacj i ruchu.

Ruch będzie odbywał się na tym odcinku
drogi powiatowej nr 3396 w sposób waha-
dłowy, sterowany sygnalizacją świetlną.

Biuro budowy
Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o. o.

Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie

zaprasza dzieci, młodzież z terenu miasta,
gminy Żarów na bezpłatną szkółkę tenisa
ziemnego w dniach od 1 do 1 2 sierpnia 201 1 r.
od pon. do pt. w godz. 1 0:30 – 1 2:00 na korty
GCKiS w Żarowie, przy ul. Górniczej.

Przyjdź – zaszczep pozytywne emocje!
Szkółka tenisa ziemnego prowadzona

jest w ramach programu wakacje 2011
w GCKiS. W miarę możliwości prosimy
przychodzić z własnymi rakietami.

Terminy płatności
Referat Finansowo Budżetowy Urzędu

Miejskiego w Żarowie przypomina o terminach
płatności podatków i opłat oraz innych należ-
ności niepodatkowych w 201 1 roku:
1 ) Podatek rolny, od nieruchomości, leśny –
od osób fizycznych:
III rata – płatna do 15 września 2011r.
IV rata – płatna do 15 listopada 2011r.

2) Podatek od środków transportowych:
I rata – termin płatności upłynął – 15 lu-
tego 2011 r.

II rata – płatna do 15 września 2011 r.
3) Opłata od posiadania psów (30 zł) – ter-
min płatności upłynął 30 czerwca 2011r.
Osoba, która weszła w posiadanie psa lub
nie jest już właścicielem psa zobowiązana
jest zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim
w Żarowie (pokój Nr 1 ) – w terminie 14
dni od daty zaistnienia tego faktu.
4) Stała opłata roczna za wieczyste użyt-

kowanie gruntów – termin płatności upłynął
31 marca 2011 r.
5) Czynsze najmu za lokale komunalne oraz
należności za media – płatne do 10 każde-
go miesiąca

6) Czynsze dzierżawne:
– miesięczne – płatne do 10 każdego
miesiąca

– roczne – termin płatności upłynął – 30
czerwca 2011 roku

Beata Fafuła




