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Nad malowniczą rzeką Wąglanką w Nadolu...

Nadole to niewielka wieś nad rzeką Waglanką, słynąca z hodowli bydła mlecznego. Ma długą historię sięgającą XVI wieku. Mimo, iż od wieków należała do parafii
Żarnów, to jednak do 1954 roku terytorialnie podporządkowana była gminie Białaczów. W tym czasie większość miejscowości obecnej gminy Żarnów należała do
gmin Topolice i Machory w powiecie opoczyńskim, ale np. sąsiadująca z Nadolem
wieś Niemojowice - do gminy Sworzyce w powiecie koneckim. W 1827 roku w Nadolu żyło 74, a w 1880 roku - 106 włościan. Obecnie we wsi zameldowanych jest 76
osób (31 XII 2013), których sołtysem jest Dariusz Natkański. Z uwagi na atrakcyjne
położenie nad rzeką, wieś cieszy się zainteresowaniem letników. Ten fakt sprawił,
iż powstał tam jeden z trzynastu przystanków „Piekielnego szlaku” w gminie.

Przystanek powstał przy drodze gminnej.
Składa się on
ze stołu z zadaszeniem dla turystów, czterech ław, drogowskazów i kosza na śmieci.

Nieopodal zalewu w Miedznej Murowanej...

Miedzna Murowana to druga pod względem liczby ludności wieś w gminie, pięknie
położona nad zalewem na rzece Wąglance. Jej bogata historia - sięgająca 1232
roku - została drobiazgowo opisana w poprzednim numerze naszego pisma. Wieś
w swoich dziejach nieustannie rozwijała się, w 1827 roku żyło tutaj 100, a w 1880
roku - 244 włościan. Niestety w ostatnich latach liczba ludności radykalnie spadła,
na co wpływ ma niż demograficzny i niewielka liczba urodzeń. W 1998 roku w Miedznej Murowanej zameldowanych było 535 osób, a 31 XII 2012 roku - 487 mieszkańców. Niestety, w czasie zaledwie jednego roku, liczba ludności znów zmalała
i wynosi obecnie 470 osób (31 XII 2013). Sołtysem wsi jest Henryk Gorzela. Przystanek turystyczny usytuowano przy Wiejskim Domu Kultury w Miedznej Murowanej, a składa się on ze stołu z zadaszeniem, czterech ław, tablic z mapami gminy i przebiegiem szlaku oraz kosza na śmieci. Turysta - za zgodą kierownictwa placówki - może skorzystać z oferty domu kultury, kuchni i toalet w tym budynku.

Co należy wiedzieć o legalnym wycinaniu drzew?

Wielu mieszkańców gminy prosiło o zamieszczenie w naszym gminnym piśmie
szczegółowych informacji, dotyczących wycinki drzew z prywatnych posesji. Zgodnie z polskim prawem na wycinkę drzewa starszego niż 10 lat, trzeba uzyskać
zezwolenie wójta gminy. Nie ma znaczenia miejsce, gdzie takie drzewo rośnie na prywatnej posesji, działce rolnej czy działce przeznaczonej pod działalność gospodarczą. Z wnioskiem o wydanie decyzji powinien wystąpić wyłącznie posiadacz
nieruchomości, na której rośnie drzewo lub krzew. Jeżeli użytkownik nieruchomości nie jest właścicielem danej posesji, do wniosku należy dołączyć zgodę jej właściciela. Wniosek powinien zawierać dane personalne właściciela, tytuł prawny, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości
130 cm, a także przeznaczenie terenu, na którym rośnie dane drzewo lub krzew.

We wniosku należy również podać przyczynę i termin zamierzonego wycięcia
drzewa lub krzewu, wielkość powierzchni, z której planowane jest ich usunięcie,
a także rysunek lub mapę określającą ich usytuowanie w stosunku do granic nieruchomości i wszystkich obiektów istniejących lub budowanych na danej działce.
Uzyskania zezwolenia na wycinkę nie wymagają drzewa i krzewy w lasach, drzewa owocowe i takie, których wiek nie przekracza 10 lat. Warto wiedzieć, że za wycinkę drzewa bez zezwolenia grożą bardzo surowe kary. Wszystkich, którzy chcieliby dokonać wycinki drzew, serdecznie zapraszamy do Urzędu Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, pokój nr 15 (I piętro), tel. 44 757-70-55 wewn. 25. Informujemy ponadto, iż okres załatwienia sprawy to 30 dni od daty złożenia wniosku. Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Żarnów do współpracy...

Wymiana dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Żarnowie

Rzadko przyglądamy się pierwszej stronie naszego dowodu osobistego. W jego
prawym dolnym rogu widnieje data ważności. Dowód jest ważny tylko 10 lat od
daty wydania. Często nie zdajemy sobie sprawy, że mamy już nieważny dowód,
a bez niego nie wyciągniemy pieniędzy z banku, nie dostaniemy kredytu, nie załatwimy sprawy w urzędzie, nie przekroczymy granicy oraz ryzykujemy ukaranie mandatem. Dowód zawsze należy wymienić w związku ze zmianą adresu zameldowania czy nazwiska, np. po zawarciu związku małżeńskiego, a także w przypadku
jego uszkodzenia. Na wydanie nowego dowodu czeka się zaledwie 30 dni, a jego
wymiana jest bezpłatna. Wniosek o wymianę dowodu należy złożyć osobiście
w Urzędzie Gminy w Żarnowie w pokoju nr 12 (I piętro), na miesiąc przed upływem
terminu ważności. Wraz z wnioskiem należy załączyć dwie fotografie, przedstawiające lewy profil twarzy z widocznym uchem, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Osoba,
która składa wniosek pierwszy raz, zobowiązana jest załączyć odpis skrócony
aktu urodzenia. Uzyska go bezpłatnie z USC, właściwego dla miejsca zamieszkania (wyjątkiem są osoby, które akt urodzenia mają sporządzony w naszym USC).
Informujemy ponadto, iż każdy kto utracił dowód osobisty, jest zobowiązany
zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy w Żarnowie i złożyć wniosek o wydanie nowego
dowodu. Zapraszamy do współpracy, zapewniamy szybką i sprawną obsługę.

Zachęcamy do korzystania ze strony
internetowej Gminy Żarnów

www.zarnow.eu

oraz z Biuletynu Informacji Publicznej

www.bip.zarnow.tensoft.pl

Każdy, kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu, podlega karze. Spoglądajmy zatem na datę ważności swojego dokumentu tożsamości.

Ważne dla bezrobotnych mieszkańców Gminy Żarnów

Wójt Gminy Żarnów, kontynuując dotychczasową aktywną współpracę ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Urzędem Pracy w Opocznie, informuje o akcji
prowadzenia rejestracji dla bezrobotnych mieszkańców Gminy Żarnów. Tak,
jak w poprzednich latach - co kilka miesięcy, prowadzona będzie rejestracja bezrobotnych w budynku Urzędu Gminy w Żarnowie (ul. Opoczyńska 5) - biuro podawcze na parterze, tuż obok wejścia. Dyżury będą odbywać się w marcu, lipcu
i listopadzie 2014 roku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Podajemy ważne terminy w 2014 roku, w których osoby zarejestrowane jako bezrobotne z terenu Gminy Żarnów, a potwierdzające chęć podjęcia pracy, powinny
uczestniczyć w spotkaniu z inspektorem PUP w Opocznie: 20 i 21 marca (czwartek
i piątek), 24, 25, 26, 27 i 28 marca (od poniedziałku do piątku) i 31 marca 2014 roku
(poniedziałek); 17 i 18 lipca (czwartek i piątek), 21, 22, 23, 24, 25 lipca (od poniedziałku do piątku) i 28 lipca 2014 roku (poniedziałek); 12, 13 i 14 listopada (od środy do piątku), 17, 18, 19, 20 i 21 listopada 2014 roku(od poniedziałku do piątku).

