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Firma Yagi
rozbudowuje się

1 1 marca 201 1 roku Leszek Michalak Burmistrz Miasta Żarów go-
ścił Pana Takashi Hakoda – wiceprezesa firmy Yagi Poland Factory
Spółka z o.o.

Bal Sołtysa w Pożarzysku
W kończącym się już karnawale 201 1 nie mogło zabraknąć trady-

cyjnego balu, organizowanego corocznie przez któreś z sołectw gminy
Żarów. Tym razem, w sobotę 05 marca taką przednią zabawę dla przed-
stawicieli środowisk sołeckich przygotowała Rada Sołecka, która za-
prosiła swoich gości do świetlicy wiejskiej w Pożarzysku.

dokończenie na stronie 5.

Najbogatszy Polak
inwestuje w Żarowie

Miniony tydzień Burmistrz Żarowa zamknął w spektakularnym sty-
lu. Dzięki jego staraniom i wielomiesięcznym negocjacjom sfinalizowa-
no sprzedaż terenu inwestycyjnego znajdującego się przy Strefie Eko-
nomicznej. Dzięki temu budżet Gminy zostanie zasilony kwotą 996
000,00 złotych.

Teren w Żarowie kupiła firma Polenergia Biogaz Sp. z o.o.,
wchodząca w skład firm, których właścicielem jest najbogatszy Polak
– Jan Kulczyk. W Żarowie powstanie biogazownia, na bazie której
wytwarzana będzie energia elektryczna. Inwestor wybuduje w Żaro-
wie zakład wytwarzania energii elektrycznej na bazie biogazu o mocy
1 ,415 MW.

Kolejne dotacje
dla Gminy Żarów

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 21 7/IV/1 1
w sprawie zatwierdzenia listy operacji dofinansowanych w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-201 3.

Gmina Żarów zakwalifikowała się do współfinansowania projek-
tu pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Imbramowice".

W ramach projektu wykonane zostaną następujące czynności: wy-
miana stolarki na okna i drzwi z PCV wraz z podokiennikami we-
wnętrznymi i zewnętrznymi, wymiana stropu drewnianego oraz docie-
plenie wełną mineralną o grubości 15 cm, malowanie ścian i sufitu.

Szkolne migawki
Kiedy uczniowie wypoczywali na feriach,

w szkole trwały intensywne prace porządkowe
i remontowe.

Szkolne remonty
W tym dwutygodniowym terminie udało

się dokończyć remont gabinetu higienistki
szkolnej , dwie sale lekcyjne zostały wyposażo-
ne w meble szkolne i nowe wykładziny podło-
gowe. Rodzice klasy 4b wspólnie z wychowaw-
czynią Ewą Wygodzką wymalowali salę lekcyj-
ną. Szkoła została pięknie wysprzątana,
pachnąca i błyszcząca czekała na uczniów.

Ważne inwestycje
W zeszłym roku rozpoczęły się prace

związane z bardzo ważną inwestycją – budo-
wą kanalizacji na terenie naszej gminy. O wy-
jaśnienie szczegółów, terminów i źródeł finan-
sowania tych prac poprosiłem Leszka Micha-
laka, Burmistrza Żarowa.

– Panie Burmistrzu, rozpoczynając

prace przygotowawcze do realizacji tej

inwestycji rozbudziliśmy w mieszkańcach

nadzieje, że już niedługo będą mogli za-

pomnieć o szambach, śmierdzących ro-

Debata
w Bezdomnym

1 0 marca 201 1 roku w siedzibie teatru
przy ulicy Zamkowej, z inicjatywy młodzieży
skupionej wokół Teatru, odbyła się debata na
temat idei funkcjonowania Teatru Bezdomne-
go w Żarowie.

Na spotkanie przybyli młodzi aktorzy
grający w teatrze oraz ci, którzy uczęszczali
na jego zajęcia w poprzednich latach. Przy-
byli Radni i bezpośredni sąsiedzi – miesz-

dokończenie na stronie 6.dokończenie na stronie 5.

dokończenie na stronie 9. dokończenie na stronie 11 .dokończenie na stronie 4.
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Zaczniemy od przypadku niegdyś głośnego,
o którym może dziś nie wszyscy pamiętają. Kiedy
kilka lat temu zapadła decyzja o zamknięciu Szko-
ły Podstawowej w Zastrużu, przed uczącymi się
w niej dziećmi i ich rodzicami pojawiła się niewe-
soła perspektywa - dojeżdżanie do szkoły w Żaro-
wie. Mieszkańcy postanowili jednak wziąć sprawy
w swoje ręce – zawiązali stowarzyszenie „Nasze
dzieci – wspólna szkoła”, która do dziś z powodze-
niem prowadzi SP w Zastrużu. Od 2009 roku sto-
warzyszenie podsiada status organizacji pożytku
publicznego, co znaczy, że możemy przekazać na
jego rzecz jeden procent naszego podatku.

Fundacja o bliźniaczo podobnej nazwie –
„Nasze dzieci” pomaga dzieciom niepełnospraw-
nym, pochodzącym ze środowisk patologicznych
i z rodzin ubogich. Środki przeznacza głównie na
leczenie i rehabilitację, a także dofinansowanie
edukacji osób najuboższych. Warto zaznaczyć, że
w ubiegłym roku, w związku z próbami wyłu-
dzeń, fundacja zaostrzyła rygory wydatkowania
pieniędzy, opłacając bezpośrednio lekarzy i reha-
bilitantów, bez pośrednictwa rodzin.

Fundacja chce utworzyć w Jaworzynie Ślą-
skiej Centrum Wsparcia Dziennego i Terapeu-
tyczno-Rehabilitacyjnego, z którego nieodpłat-
nie mogliby korzystać mieszkańcy powiatu świd-
nickiego. Niestety, w tej chwili w posiadaniu
organizacj i jest wyłącznie lokal wymagający
kompletnego remontu i wyposażenia. Przekazu-
jąc 1% można przyspieszyć realizację pomysłu.

Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Żeglar-

stwa i SportówWodnych „Szkwał” pokazuje, że
miłość do sportu – w tym przypadku do żeglarstwa
– również może być przekuta na działania społecz-
nie użyteczne. Organizacja zrzesza 18 osób, któ-
re zajmowały się m.in. pracą przy regatach „Ksią-
żęcy Szkwał” na zalewie mietkowskim. Stowarzy-
szenie prowadzi również szkolenia dla dzieci
i młodzieży oraz prowadzi działania promocyjne,
zachęcające do zainteresowania się żeglarstwem.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdro-
wotnej i Sportu NSZZ „Solidarność” również sta-
wia na sport i wychowanie fizyczne. Organizacja
działa na terenie całego województwa dolnośląskie-
go i ma na koncie wiele lokalnych imprez sporto-
wych, m.in.: Otwarte Mistrzostwa Dolnośląskiej
Solidarności w Koszykówce, Mistrzostwa Polski
Modeli w Barwach Polskich czy Młodzieżowe
Turnieje Piłki Nożnej.

Oczywiście, nasz jeden procent możemy
przekazać również organizacji, która nie ma sie-
dziby na terenie naszej gminy czy nawet woje-
wództwa. Zachęcamy zwłaszcza wszystkich
mieszkańców, których bliscy znajdują się pod
opieką jakiejkolwiek organizacji pożytku publicz-
nego, o kontakt z redakcją. Będziemy na bieżąco
publikować informacje o OPP, których wsparcie
może przyczynić się do poprawy ich sytuacji.

Mateusz Szymański
Redaktor portalu Bankier. pl

Komu przekażesz jeden procent?
W poprzednim numerze „GŻ” przekonywaliśmy, że nawet kilkanaście złotych, które przeka-

żemy w ramach jednego procenta podatku na rzecz organizacji pozarządowej, może mieć zna-
czenie. Tym razem opiszemy na konkretnych przykładach, jaki wpływ OPP mają – i mogą mieć
na nasze życie osobiste i życie naszej gminy.

Według dokumentu sporządzonego w kance-
larii klasztoru lubiąskiego pod koniec XIII w.,
a datowanemu na 1213 r. powstanie Imbramo-
wic, należałoby cofnąć przed ten rok. Powstanie
wsi było związane z roszczeniami klasztoru lu-
biąskiego. Niszczące skutki wojny trzydziestolet-
niej również nie ominęły Imbramowic. Według
wykazu wsi spustoszonych w księstwie świdnic-
kim w Imbramowicach spalony był jeden z fol-
warków i 11 domów. Wieś podniosła się ze
zniszczeń. Uprawiana była większość ziemi,
w dobrym stanie znajdowały się 3 folwarki. Ja-
ko zniszczone wyliczono probostwo i jeden fol-
wark, który nigdy nie został odbudowany. Duże
znaczenie w tym czasie w miejscowości przy-
wiązywano do hodowli ryb. We wsi było 6 sta-
wów. Na granicy dóbr imbramowickich i doma-
nickich stał młyn nazywany „Pusche”.

Administracyjnie istniały już dwie wsie.
Pierwszą tworzyły Dolne i Środkowe Imbramo-
wice, drugą Górne Imbramowice. W pierwszej
połowie XIX w. obraz gospodarczy wsi nie

uległ istotniejszym zmianom. Do początku lat
50-tych XIX w. zakończono reformy uwłasz-
czeniowe. Obszar wsi podzielono na część do-
minalną i gminną.

Po II wojnie światowej pierwsi polscy osad-
nicy zaczęli przybywać do Imbramowic w lipcu
1945 r. Pochodzili z Małopolski- powiaty Boch-
nia, Nowy Sącz, Nowy Targ i Wadowice. W la-
tach 1946-1947 osiedlili się w Imbramowicach
przesiedleńcy z Polski centralnej i terenów
wschodnich. Pod koniec 1945 r. nadano wsi
pierwszą polską nazwę w brzmieniu Izabelin.
W marcu 1947 r. zmieniono nazwę na Imbramo-
wice. Pierwszym powojennym sołtysem został
Pan Jan Macias, następnie funkcję tę pełnili ko-
lejno: Pan Józef Stosur, Pan Jan Bukowski, Pani
Alicja Sarniuk, a od 1998 r. Józef Fita.

Dominika Trzepla

Obwieszczenie
Na podstawie art. 10 § 1 , oraz art. 61 § 4

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.)
w związku z 33 ust.1 , art. 73 ust. 1 , ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że na
wniosek Pana Tomasza Chybalskiego – Biuro
Projektowe CM Spółka z o.o. ul. Tęczowa 57,
53-601 Wrocław, działającego w imieniu i na
rzecz Yagi Poland Factory Sp. z o.o., ul. Fa-
bryczna 3, 58-130 Żarów zostało wszczęte po-
stępowanie administracyjne w sprawie wyda-
nia decyzji środowiskowej na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudo-
wa Fabryki Yagi Poland Factory Spółka
z o.o.” zlokalizowanej w Żarowie przy ul. Fa-
brycznej 3 na działkach o numerach ewiden-
cyjnych: 906/8, 893/7 obręb 0001 – Żarów,
gmina Żarów, powiat świdnicki, wojewódz-
two dolnośląskie.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa informuję
o uprawnieniach wszystkich stron tego postępo-
wania do czynnego w nim udziału w każdym
stadium oraz możliwości zapoznania się
z w/w wnioskiem, jak również składania ewen-
tualnych uwag i wniosków w terminie do 14 dni
od dnia podania obwieszczenia do publicznej
wiadomości, w Referacie Nieruchomości i Go-
spodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego
w Żarowie ul. Zamkowa 2, II piętro pokój nr 20
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do
15:30.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone
w formie pisemnej , ustnie do protokołu, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej .

Organem właściwym do wydania decyzji
środowiskowej na realizację w/w przedsię-
wzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy
Urząd Miejski w Żarowie wystąpił z wnio-
skiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko oraz zakresu spo-
rządzenia raportu do następujących organów:
1 . Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska we Wrocławiu,

2. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Świdnicy.
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii,

zgodnie z art. 63 w/w ustawy, Burmistrz Mia-
sta Żarów wyda postanowienie w sprawie
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko oraz
określi zakres sporządzenia raportu.

Obwieszczenie umieszcza się na okres
14 dni od dnia podania ogłoszenia do pu-
blicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stro-
nie internetowej www.um.zarow.pl.

Imbramowice
Nazwa wsi pochodzi od imienia założy-

ciela wsi Ingrama lub Imbrama. Pochodził on
z rodu Strzegomiów-Ilikowiców.

Bezpłatna Gazeta
Od tego numeru Gazeta Żarowska będzie bez-

płatna. Taką decyzję podjął Burmistrz Leszek Mi-
chalak po konsultacjach ze współpracownikami
i środowiskami społecznymi.

–To wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu
mieszkańców. Bezpłatne gazety ukazują się
w dużych aglomeracjach i małych miastach –
powiedział LeszekMichalak. – Chcemy, aby
imformacja o wydarzeniach w gminie docie-
rała do jak najszerszej grupy mieszkańców.



| Gazeta Żarowska Nr 6/201 1 — strona 3 — 1 5 marca 201 1 |

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
I przetarg publiczny, ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionej działki pod budowę garażu:

1 . Przetarg odbędzie się 18 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 12
kwietnia 2011r. do godz. 15:00 wadium w gotówce w wysokości 10 %
ceny wywoławczej .

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia
kosztów geodezyjnych i szacunkowych związanych z przygotowaniem
działki do sprzedaży w kwocie łącznej 1 .177,80 zł.

I I I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży
uzbrojonych działek budowlanych

położonych w Żarowie przy ul. Ks. Jadwigi

1 . Przetargi odbędą się 31 marca 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia
25 marca 2011r. włącznie.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosz-
tów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem dział-
ki do sprzedaży w kwocie łącznej 993 zł oraz kosztów notarialnych.

SP Żarów
mistrzem województwa

1 2.03.201 1 r. w hali sportowej w Kotli (pow. głogowski) Szkoła Pod-
stawowa w Żarowie wzięła udział w Finale Dolnośląskim Halowej Piłki
Nożnej Dzieci do lat trzynastu w ramach XII Dolnośląskich Igrzysk Lu-
dowych Zespołów Sportowych i Mieszkańców Wsi.

W zawodach startowało osiem drużyn, zwycięzcy poszczegól-
nych stref. Po losowaniu reprezentacja SP Żarów trafiła do grupy B,
w której przypadło grać z KS Wiwa Goszcz, UKS Olimp Wądroże
Wielkie, LZS Hert Sławnikowice. Zwycięstwo grupy było bardzo
ważne, ponieważ premiowało grę w finale.

Pierwsze spotkanie okazało się najbardziej trudnym w całym tur-
nieju. Sparaliżowani rangą zawodów chłopcy długo wchodzili w
mecz, który ostatecznie wygrali 2:1 . Po trudnym pojedynku przyszły
gładkie, wysokie wygrane 12:0 z LZS Hert Sławnikowice oraz 7:0 z
UKS Olimp Wądroże Wielkie. Trzy zwycięstwa w grupie i pierwsza
lokata dająca prawo gry w wielkim finale.

Mecz o pierwsze miejsce przebiegał pod dyktando żarowian. SP
Żarów - ULKS Ludów Polski 5:2.

Końcowa klasyfikacja:
1 m – SP Żarów – gmina Żarów – powiat Świdnica
2 m – ULKS Ludów Polski – gmina Strzelin – powiat Strzelin
3 m – KS Wiwa Goszcz – gmina Twardogóra – powiat Oleśnica
4 m – SP Ścinawa – gmina Ścinawa – powiat Lubin
5 m – UKS Łomnica – gmina Jelenia Góra – powiat Jelenia Góra
6 m – UKS Olimp Wądroże Wielkie – gmina Wądroże Wielkie – po-
wiat Jawor

7 m – SP Jaszkowa Dolna – Gmina Kłodzko-powiat Kłodzko
8 m – LZS Hert Sławnikowice – gmina Zgorzelec – powiat Zgorzelec

SP Żarów: Marcel Król – Bartosz Bobrecki, Mateusz Andrzejew-
ski, Kacper Wietrzykowski, Patryk Klimala, Fryderyk Żmuda, Seba-
stian Putaj , Kamil Skolimowski, Sławosz Stencel.

IV przetarg publiczny, ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 39,58 m2

plus piwnica o pow. 6,94 m2

1 . Przetarg odbędzie się 31 marca 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia
25 marca 2011r. włącznie.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosz-
tów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem dział-
ki do sprzedaży w kwocie łącznej 549 zł oraz kosztów notarialnych.
Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki

Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.

Pełna treść przetargów opublikowana jest na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej: www.bip.zarow.dolnyslask.pl

Gmina sprzedała udziały
W zeszłym tygodniu Gmina Żarów sfinalizowała sprzedaż 35,95%

posiadanych udziałów pakietu mniejszościowego Zakładu Usług Ko-
munalnych Sp. z o.o. Z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota
406 235,00 złotych.

Nabywcą udziałów jest firma Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Wałbrzychu, która jest również właścicielem pozostałych
udziałów. Tym samym stanie się 100% udziałowcem żarowskiego
ZUK-u.

O wyjaśnienia przyczyn sprzedaży poprosiłem Burmistrza Leszka
Michalaka.

– Panie Burmistrzu czy sprzedaż udziałów w ZUK-u to dobry

pomysł?

– Leszek Michalak – Gmina Żarów zdecydowała się na sprzedaż
swoich udziałów, ponieważ ich wysokość (35,95%) nie dawała moż-
liwości realnego wpływu na kształt, funkcjonowanie oraz ogólną po-
litykę firmy ZUK Sp. z o. o. w zakresie przedmiotu działania.

– Czy nie obawia się pan, że teraz ZUK będzie mógł dowolnie

kształtować ceny swoich usług? Sprzedaż wzbudza wśród miesz-

kańców obawy, że wzrosną ceny za wywóz nieczystości stałych.

– Leszek Michalak – Rozumiem te obawy, ale chcę uspokoić
mieszkańców naszej Gminy. Przypominam, że maksymalne stawki
wywozu nieczystości ustala Rada Miejska. Każdorazowo radni wni-
kliwie analizują konieczność zmian cen i jeśli już podejmują taką de-
cyzję, to po analizie oddziaływania zmiany na portfele mieszkańców.
Co ciekawe, na terenie Gminy Żarów przyznaną koncesję ma wie-

le firm i to właśnie ZUK jest firmą najtańszą. Nie ma więc obaw, że
przedsiębiorca z pełnym pakietem udziałowym będzie sam regulo-
wał ceny wywozu nieczystości z terenu Gminy Żarów.

Rozmawiał Leszek Buchowski

Bieg Piastów za nami!
„Już kolejny raz Żarów wita Was”, pod takim szyldem żarowscy bie-

gacze narciarscy przywitali jubileuszowy XXXV Bieg Piastów.
5 marca 2011 r. na Polanie Jakuszyckiej jak co roku jedenastoosobowa

reprezentacja Gminy Żarów startowała na dystansie 26 km. Narciarstwo
biegowe dla uczestników naszej gminy to życiowa pasja, często przekazy-
wana z pokolenia na pokolenie. Tak jest w rodzinie Morylów, Dutkiewi-
czów, Deperasów, Szykownych i Kuleszów. Dla Prezesa żarowskiego koła
PTTK „Żarodreptaki” Bolesława Moryla był to już 30 Bieg Piastów!

Żarów nie mógł być nie zauważony na tej imprezie, ponieważ jako
jedyna zorganizowana grupa posiadała na starcie transparenty z symbola-
mi naszego miasta.

Żarowscy biegacze pragną serdecznie podziękować Burmistrzowi Mia-
sta Żarów za finansowe wsparcie ekipy narciarskiej . Kolejny raz mogliśmy
uczestniczyć w biegu zaliczanym do elity światowego narciarstwa – Ligi
Wordloppet, skupiającej największe narciarskie biegi masowe na świecie.

media
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Spotkanie z dyrektorami
2 marca 201 1 roku w Urzędzie Miejskim w Żarowie odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta

Żarów Leszka Michalaka z dyrektorami szkół z terenu Gminy Żarów.

Na spotkaniu poru-
szone zostały najważ-
niejsze tematy dla każ-
dego dyrektora pla-
cówki, a mianowicie
jej remonty oraz spra-
wy techniczno-organi-
zacyjne. Jednym
z ważniejszych poru-
szonych punktów było
omówienie wdrażania
nowej podstawy pro-
gramowej we wszyst-
kich szkołach naszej gminy, biorąc pod uwa-
gę fakt znacznego przyrostu naturalnego, któ-
ry dotyczy głównie naszych przyszłych
pięciolatków i sześciolatków w roku szkol-
nym 2011/2012.

Podsumowano pierwszy semestr roku
szkolnego 2010/2011 , gdzie w sposób istotny
należy wyróżnić dyrektora Szkoły Podstawo-

wej w Mrowinach Romana Koniecznego,
który aktywnie działa i pozyskuje środki ze-
wnętrzne na rzecz szkoły. Ponadto omówio-
no dokonane remonty w szkole podstawowej
im. Jana Brzechwy w Żarowie przy ulicy Ar-
mii Krajowej 58.

Katarzyna Janik

Komisje pracują
1 0 marca 201 1 r, w Urzędzie Miejskim, obra-

dowały trzy komisje Rady Miejskiej w Żarowie:
rolnea, statutowa oraz ochrony środowiska.

Każda komisja szukała rozwiązań dla
najpilniejszych problemów. Choć prace ko-
misj i nie bywają opisywane szeroko, są bar-
dzo istotne. Najlepszym przykładem jest
uaktualnienie statutu gminy Żarów, którego
nie nowelizowano od początku powstania sa-
morządu. Z tego też względu niektóre zawar-
te w nim zapisy są już nieaktualne i wymaga-
ją ponownego rozważenia.

Ustawienie oznakowania ulicznego we
wsi Imbramowice czy Mielęcinie, z pozoru
łatwe do podjęcia decyzje, czasami stają się
„węzłem Gordyjskim”.

Komisje rozsądzają problemy społeczne
i podejmują znaczące decyzje.

Życzymy wszystkim Radnym wiele mą-
drości i rozsądku w pracach.

Adam Rakoczy

Spotkanie
z sołtysami

1 1 marca w siedzibie Żarowskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbyło
się spotkanie zorganizowane przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Żarowie z Sołtysami
oraz Przewodniczącymi Rad Sołeckich.

Spotkanie było poświęcone merytorycz-
nym zagadnieniom pomocy społecznej , wie-
loletniego programu „Pomoc Państwa w za-
kresie dożywiania”, usług opiekuńczych,
świadczeń rodzinnych, funduszu alimenta-
cyjnego, zasiłków i stypendiów szkolnych.
Celem spotkania było omówienie zasad,
ustawowych kryteriów przyznawania pomo-
cy w tym obszarze.

Po powitaniu Sołtysów i Przewodniczą-
cych Rad Sołeckich w prezentacj i multime-
dialnej pracownicy OPS: Anna Wróbel, Ani-
ta Denes-Ziemkiewicz, Anna Piróg, OlafWi-
niarczyk, Małgorzata Witko-Wojtanowska,
Monika Włodarczyk omówili szczegóły
przyznawania świadczeń przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej .

W trakcie spotkania był czas na pytania,
spostrzeżenia oraz dobrą, potrzebną meryto-
ryczną dyskusję, za którą w imieniu całego
zespołu dziękuję.

Na zakończenie sołtysi otrzymali pakiet
materiałów stanowiący kompendium wiedzy
z zakresu poruszanych zagadnień oraz infor-
macje z jakim pracownikiem socjalnym z da-
nego mikrorejonu należy się kontaktować
w dotkliwych kwestiach społecznych.

Spotkanie jest kolejnym przykładem po-
twierdzającym chęć i gotowość współpracy
mieszkańców naszej gminy – za co bardzo
dziękuję.

Anita Denes-Ziemkiewicz

Dzień Sołtysa
1 1 marca 201 1 roku odbyło się uroczyste spotkanie Sołtysów Gminy Żarów wraz z Burmi-

strzem Leszkiem Michalakiem, Zastępcą Burmistrza Grzegorzem Osieckim, Sekretarzem Gmi-
ny Sylwią Pawlik oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Żarowie. W spotkaniu uczestniczyła
dyr. Zespołu Szkół w Żarowie, która zaprezentowała ofertę szkoły.

Spotkanie było bardzo ,
ponieważ to właśnie w tym
dniu wypada ogólnopolski
dzień sołtysa, każdy z przyby-
łych otrzymał osobiste życze-
nia od Burmistrza wraz z pa-
miątkową kartką. Czas ten był
także dobrą okazją, aby omó-
wić system funkcjonowania
i wydatkowania funduszu so-
łeckiego, który w roku 2010
został wprowadzony w życie
uchwałą Rady Miejskiej . Omówione zostały
również tematy bieżące w zakresie przygoto-
wania do turnieju wsi oraz szkolenia w kwe-
stii zakładania stowarzyszeń, działania te po-
mogą w promowaniu i pozyskiwaniu środ-

ków zewnętrznych dla wiosek. Sołtysom
z okazji ich święta przekazujemy najserdecz-
niejsze życzenia: wielu sukcesów w pracy
dla swoich wiosek i ich mieszkańców.

Adam Rakoczy

Wyniki testów próbnych
Uczniowie klas szóstych i nauczyciele otrzy-

mali wyniki próbnego sprawdzianu ucznia klasy
szóstej , przeprowadzonego przez wydawnictwo
„Operon”.

Średni wynik szkoły 27,69 – średnia woje-
wódzka 26,39 – średnia Polski 26,79.

Najlepszy wynik w szkole uzyskała klas 6d:
średni wynik – 30,90; 6a – 28,89.

Cieszą nas obecne wyniki, ale wiemy, że
najważniejszy będzie wynik sprawdzianu prze-
prowadzonego 5 kwietnia 2011 r. Nie spoczywa-
my na laurach, intensywnie pracujemy.

Zmagania konkursowe
Już od września 2010 r. uczniowie klas szó-

stych zmagają się w międzyklasowym konkur-
sie matematyczno-przyrodniczym „Mecz sza-
rych komórek”.

Konkurs składa się z czterech etapów trwa-
jących po 8 tygodni. Każda klasa rozwiązuje li-
sty zadań, które pani Wiesława Elster raz w ty-
godniu wywiesza na tablicy informacyjnej .

W dziewiątym tygodniu odbywa się pisem-
na forma konkursu, zadania są punktowane i
podsumowana jest praca całego zespołu klaso-
wego. Klasa, która zostanie finalistą konkursu
w nagrodę jedzie na wycieczkę klasową ufun-
dowaną przez dyrekcję szkoły.

Urszula Rurarz

dokończenie ze strony 1 .

Szkolne migawki
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Firma Yagi rozbudowuje się
Wizyta była związana z kontynuacją roz-

mów jakie zainicjowano w trakcie wizyty Pa-
na Norihiro Yagi – prezesa firmy Yagi Po-
land Factory Spółka z o.o. w sprawie rozbudo-
wy żarowskiej fabryki firmy Yagi.

W trakcie spotkania rozmawiano o wszczę-
ciu postępowania mającego na celu wydanie
pozytywnej decyzji w sprawie przebudowy
i rozbudowania Fabryki Yagi Poland Factory
Spółka z o.o. zlokalizowanej w Żarowie przy
ul. Fabrycznej 3 przez Burmistrza Miasta Ża-
rów. Przypominamy, że w Żarowie firma ta

zlokalizowała swoją pierwszą fabrykę poza
Japonią. Dzięki rozbudowie pracę może zna-
leźć od 30 do 40 nowych pracowników.

Postępowanie firmy Yagi Poland Factory
Spółka z o.o. jest kolejnym przykładem fir-
my z żarowskiej podstrefy, która rozbudowu-
je się i poszerza produkcję, udowadniając
tym samym, że nie zamierza zamknąć zakła-
du po wykorzystaniu ulg z tytułu zainwesto-
wania w specjalnej strefie ekonomicznej .

/lb/

Gospodarzem imprezy był sołtys wsi Po-
żarzysko – pan Łukasz Brańka – który wraz
z Burmistrzem Miasta Żarów Leszkiem Mi-
chalakiem serdecznie przywitał zgromadzo-
nych gości, jednocześnie zapewniając, że
w trakcie trwania balu nie zabraknie dobrego
jedzenia oraz wielu dodatkowych atrakcji.
Zapowiedź w pełni sprawdziła się, impreza
była bardzo udana, a jej niepowtarzalną at-
mosferę tworzyli uczestnicy balu i zespół
wokalno-muzyczny Blueart.

Przy pierwszej i każdej kolejnej piosence
chętnych do tańca nie brakowało. Na balu
bawili się sołtysi, władze gminy Żarów, sa-
morządowcy oraz osoby, które ochoczo an-
gażują się w życie swoich wsi. Spotkanie
karnawałowe w Pożarzysku było doskonałą
okazją do integracj i oraz podziękowania
wszystkim sołtysom i osobom, które im po-
magają.

Magdalena Pawlik

dokończenie ze strony 1 .

Bal sołtysa
w Pożarzysku

dokończenie ze strony 1 .

Najbogatszy Polak inwestuje...
Ale to nie jedyny powód
do radości.

Polenergia Biogaz Sp. z o.o. zajmuje się
pozyskiwaniem i wykorzystaniem biogazu
wyprodukowanego z odpadów organicznych
w biogazowniach przemysłowych i rolni-
czych oraz biogazu odzyskanego z odgazowa-
nia składowisk odpadów komunalnych.

Dzięki biogazowni rolnicy z okolic będą
mogli odsprzedać pozostałości z plonów, a te
w specjalnym procesie spalania użyte będą
do wytworzenia energii elektrycznej .

Ponadto, odgazowywane będą osady
z żarowskiej oczyszczalni.

Elektrownia przyniesie wiele korzyści
rolnikom, jak również stworzy możliwość
zatrudnienia dla okolicznych mieszkańców.

Spółka jest częścią holdingu Kulczyk In-
vestments i powstała w 2009 roku lecz dzia-
łalność w sektorze biogazowani rozpoczęła
już w 2007 roku w ramach Polenergia S.A.
Dzięki temu zdobyła duże doświadczenie
w zakresie wykorzystania biogazu do pro-
dukcji energii elektrycznej i ciepła.

/lb/

Bieżące
naprawy

Zakończył się przegląd oświetlenia dro-
gowego na terenie miasta i Gminy Żarów.
Kolejnym etapem są bieżące naprawy wa-
dliwie funkcjonujących punktów świetl-
nych, które rozpoczęły się 14 marca.

Z tego tytułu Burmistrz Miasta Żarów
chciałby podziękować wszystkim zaintere-
sowanym a w szczególności sołtysom, któ-
rzy z wielkim zaangażowaniem przyczynili
się do sprawnego wyeliminowania wszyst-
kich usterek.

Agata Utzig

„Żarowskie Inicjatywy”
1 1 marca 201 1 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażo-

wanych w program Partnerstwo Lokalne „Żarowskie Inicjatywy”, które zostało podpisane 27
lipca 201 0 roku.

Partnerstwo ma za zadanie przyczynić się
do stworzenia i realizacji wspólnych projektów
na rzecz rozwoju lokalnego, przy wykorzysta-
niu pełni możliwości prawnych, finansowych
i organizacyjnych Partnerów, a także zaintereso-
wań, wiedzy i pasji ich członków, przyczynia-
jąc się do zwiększenia integracji i aktywności
mieszkańców Miasta i Gminy Żarów.

Podczas spotkania omówiono potrzebę
opracowania loga, którym Partnerstwo będzie
się posługiwać w procesie budowania swojej
tożsamości.

W spotkaniu uczestniczyli: Artur Ada-
mek, Helena Słowik, Anita Denes-Ziemkie-
wicz, Stanisława Biernacka, Agnieszka Szy-
kowna, Marta Plizga, Mateusz Michalak, Jo-
anna Sip oraz Anna Borek z Regionalnego
Centrum Wspierania Inicjatyw w Wałbrzy-
chu, która zobowiązała się opracować infor-
macje na temat inicjatyw, mających miejsce
na terenie naszej gminy, w tym min.:
– Uniwersytet III Wieku
– Placówki wsparcia dziennego
–Wolontariat przy Ośrodku Pomocy Społecznej
– Spółdzielnia Socjalna
– Wirtualny koncert dla seniorów we współ-

pracy z Młodzieżową Radą Miejską
– Wakacje uśmiechu, Miasteczko Świętego
Mikołaja oraz Walentynkowy Maraton
Filmowy organizowane przez Młodzieżo-
wą Radą Miejską.
Celem tego opracowania jest zakwalifi-

kowanie się do powstającego Raportu Ak-
tywnych Społeczności Dolnego Śląska.

Podsumowując całe spotkanie uczestnicy
stwierdzili, że nasza gmina tętni życiem peł-
nym inicjatyw społecznych, dzięki ludziom
którzy poświęcają swój czas, aby wszystkim
żyło się lepiej .

Przypominamy, że partnerstwo zostało
zawiązane pomiędzy:
– Urzędem Miejskim w Żarowie
– Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarowie
– Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Żarów
im. Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie

– Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie

– Stowarzyszeniem „Nasze Dzieci – Wspól-
na Szkoła w Zastrużu

– oraz Żarowskim Stowarzyszeniem „Edu-
kacja” w Żarowie.

Adam Rakoczy
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Dzięki interwencji
Burmistrza Miasta Ża-
rów, od początku mar-
ca 2011 roku pracow-
nicy Służby Drogowej
Powiatu Świdnickiego
rozpoczęli naprawy
drogi powiatowej
nr 3396D. Prace te są
częścią całościowego
planu naprawienia na-
wierzchni na trasie
Świdnica – Żarów –
Łażany.

W pierwszej kolej-
ności naprawiane są nawierzchnie na ulicach
i drogach o największym natężeniu ruchu,
a także tam, gdzie ubytków i uszkodzeń na-

wierzchni jest najwięcej . Kolejnym etapem
napraw będzie droga Żarów – Mrowiny, pra-
ce potrwają do końca marca.

Przemysław Sikora

W świetlicy przecieka około 80% ścian,
a wymiany tynków wymaga ok. 20% ścian.

Całkowita wartość inwestycj i wynosi
99.255,55 zł. , z czego 74.441 ,00 zł. stanowi
75% pozyskanego dofinansowania.

Przyznane środki pieniężne są efektem
długotrwałych starań władz gminy, a także
potwierdzeniem skuteczności prowadzonych
działań. Remont świetlicy wiejskiej w Imbra-
mowicach jest kolejnym zadaniem, na które
gmina w 2011r. pozyskała pieniądze z Unii
Europejskiej .

W lutym br. Gmina Żarów otrzymała do-
finansowanie w wysokości 75% całości
kosztów na zadanie pn: „Doposażenie świe-
tlic Wiejskich w miejscowościach Łażany
oraz Kalno – zakup krzeseł i stołów”.

Przemysław Sikora

dokończenie ze strony 1 .

Kolejne dotacje
dla Gminy

Interwencje
Burmistrza

Burmistrz Miasta Żarów zwrócił się do
Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego
z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli wyre-
montowanych przejazdów kolejowych i ich
połączeń z nawierzchnią dróg powiatowych
na terenie gminy Żarów.

Zachodzi obawa o nieprawidłowe wyko-
nanie „łączników” z masy bitumicznej , gdyż
przy przejeździe kolejowym na ulicy Armii
Krajowej w Żarowie na krawędzi łączenia
dwóch odcinków drogi widoczne są różnice
w wysokości nawierzchni. Owe usterki mogą
powodować utrudnienia w ruchu drogowym,
a także dodatkowe wibracje podczas przejaz-
du samochodów ciężarowych.

Piotr Siry

Śladem interwencji Burmistrza
Powoli znikają ubytki w nawierzchniach dróg na terenie Gminy Żarów, które powstały po

okresie długiej i mroźnej zimy.

Narodowy Spis Powszechny 201 1
Od 1 marca rozpoczął się I etap Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 201 1 . Pięciu rachmi-

strzów z terenu Gminy Żarów przez ponad 2 tygodnie dokonało weryfikacji ponad 1 600 budynków.

Rachmistrzami na terenie Gminy Żarów są:
Jakub Buchowski, Ewelina Dominik, Urszula
Ganczarek, Lidia Leputa, Agnieszka Waliszak-
Kostka.

W dniach od 1 do 17 marca 2011 r. w ramach
prac przygotowawczych został przeprowadzony
przez rachmistrzów spisowych obchód przedspiso-
wy. Do przeprowadzenia obchodu przedspisowe-
go, jak również wywiadów spisowych w terenie
upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający
jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu staty-
stycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrekto-
ra urzędu statystycznego, który wydał identyfika-
tor. Wywiady w terenie rachmistrzowie będą prze-
prowadzać podczas spisu właściwego tj. od 8
kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

W trakcie obchodu przedspisowego rachmi-
strzowie zaznajomili się z całym przydzielonym
mu obwodem oraz zweryfikowali wykaz adresów
zamieszkanych budynków przygotowanych wcze-
śniej przez służby statystyki publicznej oraz urzę-
dy gmin. Rachmistrz posługuje się mapą obwo-
du, na której zaznaczono budynki do weryfikacji.

Do ich zadań należy: sprawdzenie aktualno-
ści i poprawności adresów oraz dopisanie adre-
sów budynków istniejących, których brak jest
w wykazie i na mapie. Wykazy adresów budyn-
ków oraz mapa są zaimplementowane na przeno-
śnym urządzeniu elektronicznym.

W trakcie spisu rachmistrzowie udadzą się
do osób, które nie skorzystały z możliwości prze-
kazania danych w drodze samospisu internetowe-
go. Już od pierwszego dnia trwania spisu tj . od 1
kwietnia 2011 r. formularze elektroniczne prze-
znaczone do samospisu internetowego zostaną
udostępnione na stronach www.stat.gov.pl
i www.spis.gov.pl. Samospis internetowy trwa do
16 czerwca 2011 r.

Rachmistrzowie uczestnicząc w obchodzie
przedspisowym i spisie nie mogą angażować się
w prace i działania inne niż spisowe (np. rozno-

szenie ulotek reklamowych), wykorzystując
w tym celu dla uwiarygodnienia identyfikator
rachmistrza spisowego.

W spisie powszechnym będą zebrane da-
ne dotyczące:
1 ) stanu i charakterystyki demograficznej
ludności;

2) edukacji;
3) aktywności ekonomicznej osób;
4) dojazdów do pracy;
5) źródła utrzymania osób;
6) niepełnosprawności;
7) obywatelstwa;
8) migracj i wewnętrznych;
9) migracj i zagranicznych;
10) narodowości i języka oraz mniejszości
narodowych i etnicznych;

11 ) wyznania (przynależność do kościoła lub
związku wyznaniowego);

12) gospodarstwa domowego i rodziny;
13) stanu i charakterystyki zasobów miesz-
kaniowych (mieszkania i budynki).

Przemysław Sikora

Informator podatkowy
Informujemy, że 1 5 marca 201 1 r. upływa

termin płatności:
- I raty podatku od środków transportowych,
- I raty podatku od nieruchomości,
- I raty podatku rolnego i leśnego,

Termin płatności opłaty rocznej za użytko-
wanie wieczyste przypada na dzień 31 marca
201 1 roku.

Wysokość opłaty od posiadania psa w ro-
ku 2011 wynosi 30 zł rocznie (od jednego
psa). Termin płatności opłaty przypada na
dzień 30.06.2011 r.

Osoba, która weszła w posiadanie psa
lub nie jest już jego właścicielem zobowiąza-
na jest zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim
w Żarowie (pokój Nr 2) – w terminie 14 dni
od daty zaistnienia tego faktu.

Burmistrz Miasta Żarów
informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, został wywieszony na
okres 21 dni wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży w oparciu o Za-
rządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr
27/2011 z dnia 04.03.2011r. oraz przekaza-
nych do dzierżawy w oparciu o Zarządze-
nie Burmistrza Miasta Żarów Nr 29/2011
z dnia 09.03.2011r.
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Dzień kobiet w Gołaszycach
6 marca 201 1 roku we wsi Gołaszyce po 20 letniej przerwie odbył się wieczorek z okazji

Dnia Kobiet.

Na spotkanie przy-
były 24 panie, które w
radosnej atmosferze
uczciły swoje święto
przepysznym tortem.

Ale na torcie się
nie skończyło, ten
dzień upłynął w bardzo
miłej atmosferze.

Wyrażam nadzieję,
że to piękny początek
wielu wspólnych
imprez.

Jolanta Kozów

Dzień Kobiet w Pożarzysku
Dnia 06.03.201 1 r. o godz. 1 7:00 w pięknie ustrojonej po Balu Sołtysa świetlicy wiejskiej

spotkali się mieszkańcy Pożarzyska, aby wspólnie świętować Dzień Kobiet.

Wspomnienie
28.02.201 1 r. odszedł od nas na zawsze

Walenty Wudel – Sołtys wsi Pyszczyn.
Wśród mieszkańców naszej Gminy jest wiele
osób, które ciepło i z wdzięcznością wspo-
minają Pana Walentego.

We wspo-
mnieniach
Burmistrza
Miasta Żarów
i pracowników
Urzędu Miej-
skiego w Żaro-
wie Walenty
Wudel będzie
zawsze czło-
wiekiem nie-
zwykłym.

Jako jedyny sołtys uczestniczył we
wszystkich posiedzeniach Rady Miejskiej
Żarowa minionej kadencji. Był częstym go-
ściem Urzędu Miejskiego w Żarowie, orę-
downikiem spraw swojej miejscowości, któ-
re przekazywał samorządowi gminnemu.

W trakcie uroczystości pogrzebowych
Burmistrz Miasta Żarów podkreślał, że Pan
Walenty był społecznikiem z prawdziwego
zdarzenia. Walczył o dobro swoich miesz-
kańców, czy to przy budowie wodociągu,
czy przy naprawach nawierzchni dróg.

Z jego inicjatywy i dzięki jego ciężkiej
pracy boisko w Pyszczynie ożyło, wieś za-
częła brać udział w imprezach i uroczysto-
ściach gminnych, powrócono do tradycji
organizacj i Dożynek Wiejskich. Zawsze na
miejscu, zawsze na posterunku, gotowy do
działania.

Miał mnóstwo planów i zamierzeń zwią-
zanych z Pyszczynem i Gminą Żarów, nie-
stety nie zdążył ich zrealizować. Na określe-
nie kim dla mieszkańców był pan sołtys
warto przytoczyć słowa Jana Pawła II:
„Człowiek jest wielki nie przez to co posia-
da, lecz przez to kim jest, Nie przez to co
ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”.

Dominika Trzepla

Okazja była szcze-
gólna, gdyż jako orga-
nizator tegorocznego
Balu Sołtysa w Poża-
rzysku bardzo dużo
osób zaangażowało się
w przygotowanie uro-
czystości i przyczyniło
się do powodzenia tej
imprezy. Niedzielne
spotkanie było więc
formą podziękowania
za fantastyczną pracę
włożoną w organizację
Balu Sołtysa. Były
więc życzenia i podziękowania. Zabawa była
przednia, a wspólne świętowanie trwało do

późnych godzin nocnych.
Dominika Trzepla

Dzień kobiet w Krukowie
Mimo długiej przerwy w obchodzeniu wspólnego dnia kobiet, pani Sołtys, Rada Sołecka

oraz Radne tutejszego okręgu postanowiły powrócić do z dawna zapomnianej tradycji.
Spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej po godzinie 1 5:00.

WSali zebrało się
bardzo dużo mieszkanek
Krukowa, które rozsie-
wały wokół blask czaru i
uśmiechu. Imprezę roz-
poczęły radne: Maria
Tomaszewska i Kamila
Madej. Wszystkim zgro-
madzonym złożyły ży-
czenia, a jedyny męż-
czyzna na sali wręczył
każdej pani tulipana.

Po oficjalnym roz-
poczęciu nastąpiła wła-
ściwa część spotkania.
Stół w świetlicy był suto zastawiony. Znajdo-
wały się tam istne delikatesy, dzięki którym
podniebienia aż mruczały z rozkoszy. Dzięko-
wać mogły panie za to samym sobie!

Wszystkie uczestniczki przyniosły jakiś
poczęstunek, więc na stole znalazło się wiele
różności. Kiedy ktoś w czymś zasmakował,
natychmiast wypytywał twórcę o przepis,
więc w tą zimną marcową niedzielę z ust do

ust przeszły pielęgnowane przez pokolenia
sekrety kucharskie. Roześmiane panie wspo-
minały w rozmowach o Kole Gospodyń
Wiejskich, w którym uczestniczyły wiele lat
temu. Tu i ówdzie można było usłyszeć głosy
namawiające do wznowienia działalności te-
go Koła. Każdej imprezie towarzyszy nastro-
jowa muzyka. Zapewnił ją Leszek Lichwała.
Muzykę dobrał tak doskonale, że podobała
się wszystkim kobietom, bez względu na
wiek. Rozochocone panie zaczęły nawet
śpiewać!

Po powrocie do domów, panie do końca
dnia wspominały świetną zabawę, a panowie
zazdrościli im każdej minuty spędzonej na
biesiadzie z okazji Dnia Kobiet.

Mariola Wądrzyk
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Aktywność Seniorów
Współczesna cywilizacja, osiągnięcia nauki i techniki powodują, że człowiek XXI wieku

w każdym okresie swojego życia może twórczo i aktywnie spędzać wolny czas, wzbogacać
swoją wiedzę, zdobywać nową oraz rozwijać swoje zainteresowania.

Doskonałym miejscem realizacj i takich
zamierzeń jest Żarowski Uniwersytet Trzecie-
go Wieku, który 04 marca 2011 roku obcho-
dził drugą rocznicę swojej działalności. Rocz-
nica ta stała się doskonałym pretekstem do
wspomnień początków i podsumowaniem do-
tychczasowych sukcesów.

Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku na spotkaniu podsumowującym dwuletnią
działalność powitali: Burmistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak, Sekretarz Gminy Sylwia
Pawlik oraz Przewodniczący Zarządu Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku Zbigniew Owczarski,
składając równocześnie życzenia wszystkim
obecnym paniom z okazji zbliżającego się

Dnia Kobiet.
Spotkanie przebiegało w miłej , radosnej

atmosferze. Były kwiaty, gratulacje oraz wy-
razy podziękowania za minione sukcesy. Ko-
rzystając z okazji, Burmistrz Leszek Michalak
zaznaczył, że poprzez swoją działalność Ża-
rowski Uniwersytet Trzeciego Wieku wysyła
do społeczeństwa ważny sygnał – złota jesień
życia jest wspaniałym okresem do czerpania
radości płynącej ze służby dla innych. A Ża-
rowski Uniwersytet Trzeciego Wieku dostar-
cza naszym słuchaczom cennych doświad-
czeń, inspiruje i motywuje ich do podejmowa-
nia nowych ciekawych działań.

Magdalena Pawlik

Seniorzy w sieci
Od 28 lutego 2011 roku rozpoczęła się

akcja „Tydzień z Internetem” – ogólnoeuro-
pejska kampania mająca na celu zachęcenie
jak największej liczby osób do skorzystania
z internetu. Udział w „Tygodniu z Interne-
tem” zadeklarowała Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Żarów, która 03 marca zor-
ganizowała spotkanie dla seniorów, chcących
oswoić się z komunikatorem internetowym.

W ramach akcji przygotowano specjalne
scenariusze spotkań dla seniorów, na których
osoby starsze mogły dowiedzieć się, jakie
możliwości daje im internet. Aby zachęcić
do udziału wszystkich seniorów, zgodnie
z założeniami kampanii, Biblioteka przygo-
towała Koncert Życzeń – integracyjne spo-
tkanie polegające na wyszukaniu i wspólnym
wysłuchaniu ulubionych piosenek w serwisie
YouTube. Dodatkowo, po wysłuchaniu ta-
kich przebojów, uczestnicy spotkania mogli
podzielić się wspomnieniami lub anegdotami
związanymi z daną piosenką.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej
i przyjaznej atmosferze, a biblioteka okazała
się doskonałym miejscem, by zachęcić osoby
starsze do kontaktu z internetem. Seniorzy
czuli się w naszej gminnej bibliotece dobrze
i bezpiecznie, a dzięki przynależności do cy-
frowego świata mogli dotrzymać kroku
współczesności. W trakcie informacyjnego
spotkania dało się zauważyć, iż nasi użyt-
kownicy internetu byli entuzjastycznie nasta-
wieni wobec możliwości, których na co
dzień dostarcza niezastąpiona w dzisiejszych
czasach niczym technologia.

Mamy więc nadzieję, że od tej pory nasi
żarowscy seniorzy gotowi będą poświęcić tej
technologii więcej czasu i uwagi, bowiem
dojrzałość jest czasem, w którym powinno
się czerpać jak najwięcej ze zdobytego do-
świadczenia, dzielić się nim z radością dla
siebie i pożytkiem dla innych.

Magdalena Pawlik

Wizyta w Lohmar
W dniach 5-8.03.201 1 r., na zaproszenie stowarzyszenia Plus Europa z Lohmar, w naszym mie-

ście partnerskim przebywała delegacja samorządowców z Żarowa. Stowarzyszenie Plus Europa
z panem Gunterem van Allenem na czele zorganizowało pobyt w zaprzyjaźnionych rodzinach.

W skład delegacji
wchodzili: z-ca burmi-
strza Grzegorz Osiec-
ki, przewodniczący
Rady Miejskiej Tade-
usz Pudlik, Przewodni-
cząca Komisj i Rewi-
zyjnej Iwona Nieradka
oraz tłumaczka i jed-
nocześnie nauczycielka
j . niemieckiego z ża-
rowskiego gimnazjum
Joanna Mięki.

Wizyta miała na celu podtrzymanie wza-
jemnej współpracy pomiędzy Żarowem i Loh-
mar, a przede wszystkim omówienie zasad dal-
szej współpracy pomiędzy naszymi miastami.
Rozmawiano o kontynuacji współpracy żarow-
skiego gimnazjum z ich szkołą oraz płaszczy-
znach dalszej współpracy partnerskiej .

Jednym z celów wizyty było również za-
poznanie się z powyborczymi zmianami po je-
siennych wyborach do władz miasta Lohmar
oraz Żarowa. W Lohmar burmistrzem został
ponownie Wolfgang Röger, (uczestniczył

u nas w obchodach 100-lecia Kościoła),
a skład jego najbliższych współpracowników
uległ niewielkim zmianom.

Dzięki wspaniałym osobom ze stowarzy-
szenia Plus Europa mogliśmy poznać trady-
cje mieszkańców Lohmar oraz dokonać wy-
miany poglądów i nakreślić dalsze plany co
do naszej współpracy w każdej płaszczyźnie.

Z współpracy partnerskiej korzystają rów-
nież również nasi uczniowie, gdyż w ramach
wymiany z uczniami Lohmar mogą podnosić
swoje umiejętności w posługiwaniu się języ-

kiem niemieckim, po-
znają kulturę i tradycje
regionu, w którym jest
położone to miasto.

Punktem kulmina-
cyjnym wizyty był
udział w dorocznym po-
chodzie karnawałowym,
który jest bardzo cha-
rakterystyczny dla tra-
dycji Nadrenii-Westfali,
na terenie której jest po-
łożone Lohmar.

/jlb/

Kondolencje
Burmistrz Leszek Michalak przesłał na ręce

Yuichi Kusumoto Ambasadora Japonii w Polsce oraz
na ręce Prezesów firm japońskich zlokalizowanych na
terenie żarowskiej podstrefy list kondolencyjny w
związku z kataklizmem, jaki nawiedził Japonię.

Ambasador Yuichi Kusumoto
Szanowny Panie Ambasadorze
Wimieniu własnym oraz w imieniu miesz-

kańców Gminy Żarów składam wyrazy głę-
bokiego współczucia w związku z tragedią,
jaka nawiedziła Japonię w ostatnich dniach.
Wiadomość o ofiarach i stratach, jakie

wyrządziło ostatnie trzęsienie ziemi i fala
tsunami wstrząsnęła nami do głębi.
Życzymy rodzinom, które ucierpiały w

kataklizmie wielu sił, aby zniosły ból po
stracie bliskich, a całemu krajowi szybkie-
go odbudowania ze zniszczeń.
Z wyrazami głębokiego smutku

Leszek Michalak, Burmistrz Żarowa
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Jeżeli dziecko nie było objęte wychowa-
niem przedszkolnym, warunkiem przyjęcia do
klasy pierwszej jest pozytywna opinia o możli-
wości rozpoczęcia przez dziecko spełniania obo-
wiązku szkolnego, wydana przez poradnię psy-
chologiczno-pedagogiczną.

Podsumowując, od 1 . września 2011 r. dzie-
ci sześcioletnie muszą obowiązkowo odbywać
roczne przygotowanie przedszkolne lub zostać
uczniami klas pierwszych szkół podstawowych.

Od roku szkolnego 2011/2012 dzieci pięciolet-
nie (tj. urodzone w 2006 r.) objęte będą obowiązko-
wym przygotowaniem przedszkolnym. Realizacja
obowiązku przedszkolnego może mieć miejsce
w przedszkolach lub w oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych.

Do Przedszkola Miejskiego w Żarowie
przyjmowane będą dzieci w wieku 3-5 lat, za-
mieszkałe na terenie Gminy Żarów.

Do oddziałów przedszkolnych w Szkole
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie
(tel. 74 85 80 482, 74 85 80 382) przyjmowane
będą dzieci sześcioletnie oraz tylko te pięciolat-
ki, których droga do szkoły przekracza 3 km
i będą korzystały z bezpłatnego transportu zor-
ganizowanego przez szkołę.

Do Szkoły Podstawowej w Imbramowicach
(tel. 74 85 70 314) i Szkoły Podstawowej
im. Anny Jenke w Mrowinach (tel. 74 85 80 575,
605 616 464) przyjmowane będą dzieci pięcio-
i sześcioletnie zamieszkałe w obwodzie szkół.

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka pięcio-
letniego (ur. w 2006r.) i sześcioletniego (ur.
w 2005 r.) do 31. marca muszą podać informację,
do obwodowych szkół podstawowej, o miejscu re-
alizowania przez dziecko obowiązku przedszkol-
nego/szkolnego w roku szkolnym 2011/2012.

Katarzyna Janik

wach melioracyjnych. Jakie są szanse na

szybkie skanalizowanie wsi naszej gminy?

– Leszek Michalak – Ubiegły rok był
pierwszym od kilku lat rokiem, w którym uda-
ło się osiągnąć zrównoważony budżet w na-
szej gminie. Dzięki temu obok konieczności
realizacji strategicznych zadań rozpoczętych
przed laty takich jak: spłaty budowy oczysz-
czalni ścieków, gimnazjum czy hali sporto-
wej, możliwym stało się zaplanowanie no-
wych zadań. Dlatego podjęliśmy decyzję
o przystąpieniu do zakończenia budowy ba-
senu oraz o przystąpieniu do procesu kanali-
zacji naszych wsi.
Oczywiście w obydwu przypadkach warun-

kiem rozpoczęcia prac jest pozyskanie nie-
zbędnych środków dotacyjnych. Obecnie na
ukończeniu są prace projektowe. Jednocze-
śnie monitorujemy informacje o uruchamia-
nych przez Marszałka Dolnego Śląska nabo-
rów na składanie wniosków o dofinansowa-
nie ze środków unijnych. Chcemy
w pierwszej kolejności złożyć wnioski o dofi-
nansowanie budowy kanalizacji dla wsi naj-
bliżej położonych oczyszczalni ścieków
i miejskiej sieci kanalizacyjnej. Jednocze-
śnie w wioskach, w których funkcjonują jesz-
cze stare odcinki rur azbestowych, będziemy
je wymieniać.
Realnym czasem przeprowadzenia inwesty-

cji jest okres do dwóch lat od potwierdzenia
przyznania środków na wykonanie sieci.
Oznacza to, że jeżeli potwierdzi się okres tego
roku jako czas potwierdzenia przyznania środ-
ków, to 2013 jest realnym rokiem zakończe-
nia budowy w pierwszych miejscowościach.

– W roku 2006 powstał dokument zawie-

rający dwie koncepcje budowy kanalizacji

na terenie naszej gminy. Jak bardzo, w sto-

sunku do tamtej dokumentacji, zmieniła

się obecna koncepcja budowy kanalizacji?

Leszek Michalak – Koncepcje kanalizacji
powstałe w 2006 roku zakładały przyłącze-

nie wsi naszej gminy do wybudowanej
oczyszczalni z wyjątkiem wsi najbardziej od-
dalonych. Obecnie prowadzone prace
uwzględniają tamte założenia, wraz z przyję-
ciem realizacji w etapach. Etapowanie reali-
zacji jest niezbędne z uwagi na koszty zadań.

– Jak wiemy, w pierwszym etapie prac,

kanalizacja ma być wybudowana

w Wierzbnej, Bożanowie, Mrowinach

i Łażanach. Przy okazji skanalizowane bę-

dą działki pod budownictwo jednorodzin-

ne na żarowskim osiedlu domków jedno-

rodzinnych. Jaki jest koszt tej inwestycji

i czy gminę stać na taki wydatek? Ile gmi-

na będzie musiała wyłożyć własnych pie-

niędzy? Skąd będą pochodziły pieniądze?

– Leszek Michalak – Samo zetapowanie
kanalizacji naszej gminy spowodowane zo-
stało możliwościami finansowymi. Należy pa-
miętać, że ułożenie sieci kanalizacyjnej wią-
że się z budową niezbędnych przepompowni
tłoczących ścieki, budową rurociągów prze-
syłowych pomiędzy miejscowościami oraz
odbudową dróg, jeżeli rurociąg przebiega
pod drogami lub wypłatę odszkodowań
w przypadku terenów prywatnych. Nasze
możliwości wraz z wnioskowanymi dotacja-
mi w wysokości około 80% kosztów kształtu-
ją się na poziomie 2-3 mln. zł. rocznie. Kwo-
ta ta będzie mogła wzrosnąć po zakończeniu
finansowania budowy obwodnicy Żarowa.

– Czy nie obawia się Pan sytuacji, że nie

wszyscy mieszkańcy będą zadowoleni z te-

go, że podwyższa się cenę ścieków, aby wy-

budować kanalizację na terenie wsi?

– Leszek Michalak – Takiej sytuacji miesz-

kańcy nie powinni się obawiać. Dokonali-
śmy takiego podziału zadań pomiędzy gmi-
ną i ZWiK, zgodnie z którym budowa sieci
kanalizacyjnych spoczywa na gminie i nie
ma wpływu na opłaty ponoszone na rzecz
zakładu. ZWiK natomiast w ramach działań
własnych odpowiada za eksploatacje ujęć
wody, stacji uzdatniania wody, eksploatacji
sieci wodociągowej i sanitarnej oraz za roz-
budowę sieci rozdzielczej zaopatrzenia
w wodę. To te koszty mają wpływ na ceny
ustalane przez ZWiK. Oczywiście w związku
z rozbudową sieci zaopatrzenia w wodę
przez ZWiK niezbędne są zmiany cen okre-
ślanych przez zakład, ale są to prace ko-
nieczne, przy których w przypadku zbrojenia
nowych działek gminnych, gmina uczestni-
czy w kosztach.

– Istnieje grupa osób, które twierdzą,

że z tą inwestycją należy poczekać, że nie

powinno się jej realizować w tym roku,

bo będzie to trudny rok dla mieszkańców.

Czy nie obawia się Pan takiej krytyki i ta-

kich głosów?

– Leszek Michalak – Zgadzam się z tymi
opiniami i dlatego w sposób możliwie naj-
mniej dotkliwy dla budżetu gminy etapujemy
realizację wszystkich zadań, jednocześnie
warunkując ich realizację od tempa pozy-
skiwania środków dotacyjnych. Co do grupy
osób krytykujących. Osoby te były, są i za-
wsze będą, tak jak będzie różnica w podej-
ściu do budżetu. W trakcie ostatnich wybo-
rów, po raz kolejny prezentowane było zda-
nie, aby zaprzestać prowadzenia
niezbędnych inwestycji i wyłącznie zacią-
gnąć nowy kredyt (z nowymi odsetkami)
i powolutku spłacać długi. Uważam, że dłu-
gi należy spłacać, co gmina czyni. Nowe do-
chody należy pozyskiwać, co gmina czyni
i nowe niezbędne zadania realizować, co
gmina również czyni.

Rozmawiał Leszek Buchowski

dokończenie ze strony 1 .

Ważne
inwestycje

Obniżenie wieku szkolnego
Ustawa o systemie oświaty wprowadziła obniżenie wieku obowiązku szkolnego. W 201 1 r. decyzja

o rozpoczęciu nauki w szkole przez dziecko sześcioletnie, tj. urodzone w 2005 r., należy jeszcze do ro-
dziców. Dziecko może być przyjęte do szkoły, jeżeli było objęte wychowaniem przedszkolnym.

Wykup terenów
Referat Nieruchomości i Gospodarki Prze-

strzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie przypo-
mina Wspólnotom Mieszkaniowym, że nadal ist-
nieje możliwość wykupienia terenów przyległych
do budynków wspólnot na preferencyjnych zasa-
dach z bardzo dużą 70% bonifikatą.

Większość budynków, które zamieszkują
wspólnoty było wydzielone geodezyjnie po obry-
sie budynku i pozostała część stanowi własność
Gminy Żarów. Urządzenia związane i wykorzy-
stywane przez wspólnoty takie jak: dojścia do
budynków, boksy na odpady, szamba, trzepaki,
garaże, miejsca postojowe itd. według przepisów
prawnych powinny należeć do wspólnoty.

Informujemy także, że w razie braku za-
interesowania wykupem terenów przyległych
do Wspólnot Mieszkaniowych, wspólnoty
będą zmuszone do wydzierżawienia terenu,
przy stawkach obowiązujących w Gminie Ża-
rów zgodnie z zarządzeniem nr 05/2008 Bur-
mistrza Miasta Żarów z dnia 15.01 .2008r.

Katarzyna Banasik
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Termin realizacj i: 01 .03 – 31 .12.2011 r.
Rekrutacja odbywać się będzie bezpośred-

nio w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54. Pracowni-
cy socjalni wyłonią osoby do udziału w pro-
jekcie, z którymi przeprowadzą rozmowę
w celu zmotywowania osoby do zawarcia
kontraktu socjalnego. Ponadto uczestnicy bę-
dą podpisywać deklaracje dobrowolnego
udziału w projekcie i inne niezbędne doku-
menty warunkujące ich udział w projekcie.

Beneficjentami projektu będzie 11 osób
spełniających poniższe kryteria:
- bezrobotne – zarejestrowane w Powiato-
wym Urzędzie Pracy, w tym jedna osoba
niepełnosprawna (10 osób),

- nieaktywna zawodowo z orzeczoną częścio-
wą niezdolnością do pracy (1 osoba),

- w wieku aktywności zawodowej ,
- korzystające ze świadczeń OPS.

Osoby zakwalifikowane do udziału w pro-
jekcie objęte zostaną trzema instrumentami
aktywnej integracj i:
1 . Instrument aktywizacj i społecznej – organi-
zacja warsztatów grupowych mających na
celu rozwijanie bazowych kompetencji
i umiejętności interpersonalnych.

2. Instrument aktywizacj i zawodowej – orga-
nizacja warsztatów aktywizacyjnych z tre-
nerem doradztwa zawodowego.

3. Instrument aktywizacj i edukacyjnej – sfi-
nansowanie zajęć w ramach podnoszenia
kluczowych kompetencji o charakterze za-
wodowym lub zdobywania nowych kompe-
tencji i umiejętności zawodowych tj . orga-

nizacja szkolenia zawodowego oraz
warsztatów komputerowych.
Osoby zainteresowane udziałem w pro-

jekcie mogą zgłaszać się do siedziby Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii
Krajowej 54, pokój nr 3, w celu przeprowa-
dzenia rozmowy konsultacyjnej z pracowni-
kiem socjalnym.

Pracownicy socjalni – OPS Żarów
Projekt współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Zabawa w Mrowinach
Dyrektor i Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. Anny Jenke

w Mrowinach zorganizowała w dniu 5 marca 201 1 r. dochodową zabawę karnawałową.

Z zaproszenia skorzystało blisko 50 par
z Mrowin, Żarowa, Świdnicy, Wrocławia i Je-
dliny Zdrój . To ludzie, którym bliska jest na-
sza szkoła, „przyjaciele” szkoły, absolwenci,
rodzice dzieci, nauczyciele i sponsorzy. Go-
ście, którzy skorzystali z zaproszenia wspania-
le bawili się przy wspólnym tańcu i śpiewie.

Podczas zabawy uczestnicy kosztowali się
wspaniałym swojskimi potrawami. Rodzice
przygotowali ciekawe menu: obiadokolacja –
pieczone mięsa, kotlety, szaszłyki z ziemniaka-
mi i surówki, w późnych godzinach wieczor-
nych podano barszcz z krokietami i bigos,
a wśród przystawek znalazły się: wyroby wę-
dliniarskie (kaszanka, kiełbasa, szynka, salce-
son, boczek), galareta, sałatki, owoce, ciepłe
i zimne napoje i jak przystało na zabawę ostat-
kową nie zabrakło śledzika. Chętni mogli zaku-
pić swojskie wyroby. Wszyscy wzięli udział
w czekoladowym walczyku.

Całkowity dochód z zabawy wyniósł

4500 zł i w całości będzie przeznaczony na
wyposażenie szkoły w kolejne nowe meble
i sprzęt komputerowy.

Przypomnę, że w listopadzie podczas za-
bawy andrzejkowej zebraliśmy 4200 zł, dzię-
ki czemu, oddział przedszkolny został wypo-
sażony w nowe meble, stoliki i krzesła.

Z całego serca dziękuję wszystkim, któ-
rzy nie przestraszyli się kwoty „aż” 130 zł od
pary i przybyli na tę zabawę. Wasza pomoc
jest nieodzowna. Piękne jest to, że przy do-
brej zabawie można pomóc szkole prze-
kształcać się w coraz piękniejszą, kolorową,
przyjazną i bezpieczną dla każdego dziecka.

Chętnych zapraszam już dziś na kolejną
zabawę, która jak co roku odbędzie się
w okresie andrzejkowym lub karnawałowym.

Z serdecznym podziękowaniem i pozdro-
wieniami dla uczestników zabawy

dyr. szkoły – Roman Konieczny i Rada
Rodziców

Rekrutacja uczestników
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, w związku z realizacją projektu systemowego,

rozpoczyna rekrutację uczestników projektu – klientów Ośrodka Pomocy Społecznej do
uczestnictwa w projekcie pt. „WIP – Wiara w integrację pokoleniową”

Gabinet Kosmetyczny Nefretete
ul. Klonowa 9, 58-1 30 Żarów, tel. 74-85-80-269, 664-983-606

Oferuje:
- zabiegi na twarz i ciało
- henna, manicure, pedicure
- makijaże okazjonalne, ślubne
- przekłuwanie uszu
- peeling kawitacyjny, ultradźwięki

Nowość Mikrodermabrazja diamentowa:
- mechaniczna metoda złuszczania warstwy naskórka
- odświeżanie i wygładzanie zmarszczek
- redukcja przebarwień, blizn i rozstępów

Zapisy do
SP w Żarowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Żarowie ogłasza zapisy do szkoły
w roku szkolnym 201 1 /201 2 dzieci zamieszka-
łych w obwodzie szkoły.

Do klasy pierwszej : przyjmowane będą
wszystkie dzieci urodzone w 2004 roku.

Ponadto do pierwszej klasy szkoły pod-
stawowej będą mogły być przyjęte dzieci
sześcioletnie na niżej określonych zasadach:
Przyjęcie dziecka sześcioletniego odbywać
się będzie na wniosek rodziców za zgodą
dyrektora.

Dziecko sześcioletnie będzie mogło być
przyjęte do szkoły jeśli wcześniej objęte
było wychowaniem przedszkolnym.

Dziecko sześcioletnie, które nie było dotych-
czas objęte żadną formą wychowania
przedszkolnego, będzie mogło zostać
przyjęte do szkoły, jeżeli uzyska pozytyw-
ną opinię poradni psychologiczno-pedago-
gicznej o możliwości wcześniejszego roz-
poczęcia nauki w szkole.

Do oddziału przedszkolnego Szkoły Podsta-
wowej im. J. Brzechwy w Żarowie: przyj-
mowane będą dzieci objęte obowiązko-
wym przygotowaniem przedszkolnym.
Wszystkie dzieci sześcioletnie (urodzone
w 2005 roku).

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2006 ro-
ku) tylko te, których droga do szkoły
przekracza 3 km i będą korzystały
z bezpłatnego transportu zorganizowa-
nego przez szkołę.

Zapisy prowadzone są w sekretariacie
szkoły przy ul. 1 Maja 2 w godz. od 8:00 –
15:00 lub telefonicznie pod nr tel. 74 85-80-
482, 74-85-80-382.

Zapisy trwają do 31 .03.2010 r.
Dyrektor Szkoły
Urszula Rurarz
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kańcy ul. Zamkowej .
Młodzież prowadząca spotkanie wyraziła

obawy na temat dalszego funkcjonowania Te-
atru i zaprosiła zebranych do debaty.

W debacie nie mógł uczestniczyć Bur-
mistrz, dlatego odczytano jego stanowisko
w sprawie Teatru Bezdomnego. Z jego treści
jasno wynikało, że nie podjęto żadnych dzia-
łań, które zmierzałyby do zlikwidowania lub
ograniczenia działalności Teatru.

Obecny na spotkaniu Przewodniczący Ra-
dy Miejskiej w Żarowie Tadeusz Pudlik stwier-
dził, że przedstawionego problemu nie można
rozwiązać jedną debatą i że sprawa wymaga
przedyskutowania w szerszym gronie.

Natomiast Radny Mariusz Borowiec –
przewodniczący Komisj i Oświaty i Kultury
zaproponował powołanie komisj i ds. wyja-
śnienia obecnej sytuacj i Teatru Bezdomnego.

Opinie uczestników debaty były podzielo-
ne. Mieszkańcy budynku sąsiadującego z sie-
dzibą teatru byli oburzeni i narzekali na hała-
sy dochodzące z teatru późnymi wieczorami
i koniecznością interweniowania w tej spra-
wie na Policj i. Inni uczestnicy z kolei mówili
o pełnym poparciu dla istnienia Teatru.

Debata samaw sobie, poza zaznaczeniem pro-
blemu, nie przyniosła żadnych efektów. Wszyscy
zainteresowani oczekują zatem na dzień 17-go
marca, kiedy to w spotkaniu Burmistrza Leszka
Michalaka z dyrektorem i RyszardemDykcikiem
podjęte zostaną konkretne decyzje.

– Panie Burmistrzu zabrakło Pana na

tej zwołanej ad hoc debacie. Dlaczego,

czyżby lekceważenie problemu?

– Leszek Michalak – Ależ skądże znowu ta-
kie przypuszczenie. Zaproszenie na organizo-
waną przez młodzież debatę otrzymałem na
dzień przed. Niestety nie mogłem zrezygno-
wać ze wcześniejszych zobowiązań aby
wziąć udział w tym spotkaniu. Organizacja
tego spotkania to zupełne zaskoczenie, tym
bardziej, że kilka dni wcześniej rozmawia-
łem z Ryszardem Dykcikiem i umówiłem się
na kontynuację rozmowy na 17 marca.

– Czy nad Teatrem wisi jakieś zagroże-

nie likwidacją?

– Leszek Michalak – Pragnę wyrazić swo-
je zaniepokojenie sytuacją zaistniałą wokół
„Teatru Bezdomnego” i groźbą jego rzeko-
mej likwidacji. Trudno jest mi się odnieść do
faktu likwidacji teatru przez gminę, gdyż te-
atr jest organizacją nieformalną, którą pro-
wadzi Ryszard Dykcik – etatowy pracownik

Gminnego Centrum Kultury i Sportu, a gmi-
na od lat wspiera jego działalność.

– Teatr działa w lokalu należącym do

gminy i jest utrzymywanym przez

GCKiS, czy są jakieś plany innego wyko-

rzystania tego lokalu?

– Leszek Michalak – Gmina jako właści-
ciel lokalu nie ma obecnie żadnych planów
związanych ze zamianą jego przeznaczenia.
Przeciwnie, intencją gminy jest umożliwie-
nie szerszej publiczności uczestnictwa
w spektaklach teatralnych.

– A może istnieje plan ograniczenia do-

tacji na funkcjonowanie tego Teatru?

– Leszek Michalak – O wysokości dotacji
zadecydowała Rada Miejska w uchwale bu-
dżetowej. W tej kwestii nie podejmowano
żadnych decyzji, to oznacza, że kwota dota-
cji dla GCKiS, w której to kwocie mieści się
zarówno wynagrodzenie Pana Dykcika, jak
również koszty utrzymania obiektu nie ule-
gły zmniejszeniu.

– Ale są skargi mieszkańców na niezbyt

kulturalne – od czasu do czasu – zacho-

wanie w teatrze.

Niepokojącym jest fakt, że do gminy wpły-
nęły skargi mieszkańców ul. Zamkowej na
nieodpowiednie zachowanie się młodzieży
w lokalu teatru. Z przykrością stwierdzam,
że doszło również do interwencji policji.
Mam jednak nadzieję, że były to zdarzenia
incydentalne, które nie będą powtarzać się
w przyszłości.
Znamienne jest to, że w trakcie debaty

Ryszard Dykcik – jak mi przekazano – prze-
prosił mieszkańców za niekulturalne zacho-
wanie młodzieży, której zaufał i udostępnił
klucze do Teatru. Mam nadzieję, że to się
już nie powtórzy. Ale w celu wyeliminowa-
nia takich sytuacji i ustaleniu wizji funkcjo-
nowania teatru spotkam się 17 marca
z opiekunem lokalu i grupy teatralnej Ry-
szardem Dykcikiem i jego przełożonym –
Arturem Adamkiem dyrektorem GCKiS.
Ufam, że znajdziemy rozwiązanie tej niety-
powej sytuacji.

– Czyli – podsumowując – teatr jest za-

grożony likwidacją?

– Leszek Michalak – Wmojej ocenie nie
ma żadnych przesłanek, które potwierdzały-
by obawy młodzieży dotyczące likwidacji
przez Gminę Teatru.

Rozmawiał Leszek Buchowski

Finał strefy
siatkarzy

2.03.201 1 r. w Hali Sportowej Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie gościli-
śmy finalistów strefy wałbrzyskiej piłki siatko-
wej – gimnazjada chłopców.

Wyniki:
Gimnazjum nr 1 Kamieniec – Gimnazjum
Jaworzyna Śląska 2:0 (25:13, 25:17)

Gimnazjum Jedlina Zdrój – Gimnazjum
Niemcza 1 :2 (25:14, 20:25, 13:15)

Gimnazjum Jaworzyna Śląska – Gimnazjum
Niemcza 0:2 (22:15, 17:25)

Gimnazjum Jedlina Zdrój – Gimnazjum nr 1
Kamieniec 2:1 (13:25, 27:25, 15:4)
Końcowa klasyfikacja:

1 . Gimnazjum nr 1 Kamieniec
2. Gimnazjum Jedlina Zdrój
3. Gimnazjum Niemcza
4. Gimnazjum Jaworzyna Śląska

Najlepsi zawodnicy poszczególnych szkół:
Gimnazjum Niemcza – Jakub Kapczak
Gimnazjum Jaworzyna Śląska – Paweł Ru-
dziński

Gimnazjum nr 1 Kamieniec – Konrad Lasota
Gimnazjum Jedlina Zdrój – Tomasz Igła

Uczniowie Gimnazjum nr 1 Kamieniec
będą reprezentantami strefy wałbrzyskiej
w finale dolnośląskim.

media

Nowe Zarządy
Ochotniczej
Straży Pożarnej

Od 1 5 stycznia do 5 marca trwały spotka-
nia sprawozdawczo- wyborcze w naszych jed-
nostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w Gmi-
nie Żarów.

Celem spotkań było przedstawienie spra-
wozdań z ostatnich 5 lat pracy oraz przepro-
wadzenie wyborów. Po tym długim czasie
znamy już wszystkie osoby, które zostały
wybrane, to Oni będą dbali o nasze bezpie-
czeństwo oraz przychodzić będą z pomocą
w ciężkich sytuacjach. Poniżej prezentujemy
prezesów i naczelników w poszczególnych
jednostkach:

Żarów
Prezes: Bogdan Ryś
Naczelnik: Ireneusz Zadylak

Imbramowice
Prezes: Krzysztof Michnowicz
Naczelnik: Kazimierz Bisztyk

Pożarzysko
Prezes: Henryk Warchoł
Naczelnik: Maciej Targosz

Wierzbna
Prezes: Stanisław Pilarczyk
Naczelnik: Jerzy Łuckoś

Kalno
Prezes: Miłosz Laskowski
Naczelnik: Tomasz Jarosz

Buków
Prezes: Patryk Ganczarek
Naczelnik: Tomasz Jarosz

Mrowiny
Prezes: Stanisław Wójcik
Naczelnik: Jan Durma

Wszystkim gratulujemy i życzymy
owocnej pracy.

Adam Rakoczy

Akcja oddawania krwi
Zarząd miejskiego klubu HDK-PCK orga-

nizuje 6.04.201 1 r. akcję oddawania krwi pod
hasłem: oddajemy krew dla naszych naj-
młodszych mieszkańców oraz osób doro-
słych z naszej gminy, którzy mają problemy
z sercem i chorobami nowotworowymi
i w najbliższym czasie poddane będą różnym
operacjom.

Dokończenie ze strony 1 .

Debata w Bezdomnym
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Przez ponad trzy miesiące w sobotnie po-
południa 192 piłkarzy z 16 drużyn dostarcza-
ło nam niezapomnia-
nych emocji w najbar-
dziej prestiżowych
rozgrywkach piłki ha-
lowej w powiecie
świdnickim.

Była to bardzo wy-
równana edycja. Trzy
zespoły w I Lidze zgro-
madziły identyczną
ilość punktów. Zwycię-
stwo ważyło się, aż do
ostatniej kolejki, a o
kolejności decydowała
„mała tabela”.

Zwieńczeniem był
mecz gwiazd I – Liga
Mediator Cup na II Li-
gę Mediator Cup. Całe
spotkanie przebiegało
pod dyktando drugoli-
gowców, którzy poko-
nali reprezentację I Li-
gi 9:2. Zawodników
wspierali licznie zebra-
ni kibice, którzy ży-
wiołowo reagowali na
to co działo się na par-
kiecie. Bramki dla II
Ligi zdobyli: Michał
Sudoł 4 (Galacticos
Osiek), Mateusz Gar-
bacz 2 (Wierzbianka
Wierzbna), Piotr Kozi-
broda (Nocny Team),
Mateusz Kryjak (Wierzbianka Wierzbna),
Piotr Kozibroda (Nocny Team). Celne trafie-
nia dla pierwszoligowców zanotowali: Piotr
Ciupiński (KKZ Zaskoczeni Żarów) oraz Ma-
riusz Baziak (Zryw Łażany).

Fenomenalne spotkanie między słupkami
reprezentacj i II Ligi rozegrał Sebastian Doliń-
ski z Nocnego Teamu.

Po meczu wręczono nagrody dla najlep-
szych zespołów oraz zawodników. Nagrody
wręczali: Burmistrz Miasta Żarów Leszek Mi-
chalak, Dyrektor prawa i audytu firmy Media-
tor Group S.A ze Świdnicy Joanna Drapała

oraz Dyrektor IT Mediator Group S.A Ma-
riusz Kalista.

Końcowa klasyfikacja
rozgrywek:

I Liga Mediator Cup
I miejsce – Wektor Świdnica
II miejsce – Cannabis
III miejsce – KKZ Zaskoczeni Żarów
IV miejsce – AKS Żarów
V miejsce – PCO Oldboys
VI miejsce – Drink Team Świdnica
VII miejsce – AH1N1
VIII miejsce – Zryw Łażany

I I Liga Mediator Cup
I miejsce – Wierzbianka Wierzbna
II miejsce – Galacticos Osiek
III miejsce – Delta Jaroszów
IV miejsce – Mam Talent
V miejsce – Nocny Team
VI miejsce – FC Method Men
VII miejsce – Nefryt Junajtet
VIII miejsce – PKS Złoty Kłos

Awans do I ligi rozgrywek Mediator Cup
wywalczyły drużyny: Wierzbianka Wierzb-
na, Galacticos Osiek oraz Delta Jaroszów.
Pierwszą ligę Mediator Cup opuścili: Drink
Team Świdnica, AH1N1 , Zryw Łażany.

Klasyfikacja indywidualna:
II Liga Mediator Cup

- najlepszy bramkarz – Piotr Głód (Delta Ja-
roszów)

- najlepszy zawodnik – Sławomir Marma-
jewski (Mam Talent)

- najlepszy strzelec – Piotr Legiejew (Wierz-
bianka Wierzbna)
I Liga Mediator Cup

- najlepszy bramkarz – Maciej Włudyka
(Cannabis)

- najlepszy zawodnik – Remigiusz Oleksy
(Wektor Świdnica)

- najlepszy strzelec – Daniel Dąbrowski
(AKS Żarów)
Nagrodę specjalną ufundowaną przez ko-

misję ds. sportu Rady Miejskiej w Żarowie w
klasyfikacji fair play, dla drużyny z najmniej-
szą ilością napomnień i wykluczeń otrzymał
zespół AH1N1 .

Organizatorzy rozgrywek – Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie, pragną ser-
decznie podziękować firmie Mediator Group
S.A w Świdnicy za objęcie honorowym pa-
tronatem już po raz drugi rozgrywek Żarow-
skiej Ligi Futsalu Mediator Cup. Podzięko-
wania należą się także sponsorom strategicz-
nym: firmie Saller w Świdnicy oraz firmie
Pleucom w Żarowie za wsparcie organizacj i
rozgrywek. Komisj i ds. sportu Rady Miej-
skiej w Żarowie dziękujemy za ufundowanie
pucharu fair play dla drużyny z najmniejszą
ilością napomnień i wykluczeń. Chcieliby-
śmy podziękować także sędziom turnieju: Ju-
lianowi Kowalskiemu, Wojciechowi Dutkie-
wiczowi, Marcinowi Miśkiewiczowi.

Podziękowania należą się dla tych, bez
których te rozgrywki nie odbyłyby się oraz
zgłoszonych zespołów.

media

Mediator Cup zakończony!
W niedzielę, 6 marca 201 1 r. w hali sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żaro-

wie zakończono zmagania III edycji Żarowskiej Ligi Futsalu Mediator Cup 201 0/201 1 .

Reprezentacja I ligi

Reprezentacja II ligi




