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Narada sołtysów

Tegoroczny „Turniej wsi”, który będzie rozegrany podczas tegorocznych Dni Żarowa, był głównym tematem kolejnej narady sołtysów
Gminy Żarów z Burmistrzem Miasta Żarów Leszkiem Michalakiem.
Narada odbyła się 7 kwietnia 201 1 r. o godz. 1 4:00 w Urzędzie Miejskim
w Żarowie.

Nowe krzesła i stoły

Łażany i Kalno to kolejne miejscowości, po Siedlimowicach i Pożarzysku, które otrzymały pomoc finansową pozyskaną spoza budżetu
Gminy Żarów na zakup wyposażenia świetlicy.

31.03.2011r. do świetlic wiejskich w Kalnie i Łażanach przywieziono nowe krzesła i stoły, zakupione przez Gminę Żarów w ramach

dokończenie na stronie 5.

dokończenie na stronie 5.

Kolejna grupa WIP

Rocznica tragedii

W

O

Dnia 30 marca 201 1 r. o godz. 1 1 .00 w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żarowie, przy ul. Armii Krajowej 54 odbyło się spotkanie
rekrutacyjne w ramach projektu systemowego „WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową”.

spotkaniu rekrutacyjnym
wzięło udział 15 osób zainteresowanych uczestnictwem
w projekcie. Spośród nich wyłoniono jedenaście, a pozostałych
umieszczono na liście rezerwowej. W kwietniu pracownicy so-

cjalni będą zawierać kontrakty
socjalne z każdym uczestnikiem
projektu. W maju, zgodnie
z harmonogramem, rozpoczną
się zajęcia z zakresu aktywizacji
społecznej.

dokończenie na stronie 4.

W pierwszą rocznicę katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem w większości polskich miast odbyły się uroczystości upamiętniające tych, którzy zginęli 1 0 kwietnia 201 0 roku.

8.41 w całym kraju zawyły syreny, wstrzymano ruch na ulicach, zabrzmiały dzwony. O tej godzinie, rok temu pod Smoleńskiem rozbił się TU-154 M z 96 osobami na pokładzie.
10 kwietnia 2011 roku cała Polska czciła pamięć ofiar katastrofy
smoleńskiej.
O godzinie 12.00 pod Pomnikiem Pamięci Narodowej w Żarowie,
w hołdzie ofiarom katastrofy kwiaty złożyli władze gminy, a wśród
nich: Burmistrz Miasta Leszek Michadokończenie na stronie 8.

Kruków

| Gazeta Żarowska Nr 8/201 1 — strona 2 — 1 2 kwietnia 201 1 |

Wieś w gminie Żarów, u podnóża tzw.
Góry Krukowskiej, licząca 1 85 mieszkańców,
w tym 91 kobiet i 94 mężczyzn. Sołtysem wsi
od stycznia br. jest Beata Łodej, a Przewodniczącą Rady Sołeckiej Teresa Olszańska.

wszystkie niezniszczone gospodarstwa.
Wśród osadników nieznacznie przeważali
przesiedleńcy z zachodniej części Małopolski
(powiaty: Bochnia, Olkusz i Wadowice). Pochodzenie repatriantów: Francja oraz dawne
ziemie wschodnie Rzeczypospolitej przyłączone do Litwy (okolice Wilna) i Ukrainy
(okolice Lwowa, Rohatyna).

Walne Zebranie

W dniu 1 9 marca 201 1 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Członków Ogrodu
Działkowego „Relaks”.

W Zebraniu uczestniczył Burmistrz Miasta Żarów – Leszek Michalak, przedstawiciel
Okręgowego Zarządu Sudeckiego w SzczawNiemiecka nazwa wsi Raben. Czas ponie Zdroju – Józef Białek, a także liczna gruwstania wsi nie jest znany, ale historycy przyj- Młyn w krukowie
pa członków ROD „Relaks” w Żarowie.
mują, że powstała w tym samym czasie co poWalne Zebranie Sprawozdawcze członDo 1972 r. działał w Krukowie młyn.
bliskie Łażany – czyli w pierwszej fazie kolo- W latach 40-tych nosił nazwę „Chlebolas”.
ków ogrodu dokonało podsumowania rocznizowania terenów nad Strzegomką, na
Początkowo dzierżawiony przez osoby pry- nej działalności Zarządu ogrodu, w konseprzełomie XII i XIII w.
watne, przed 1950 r. został upaństwowiony. kwencji udzielając Zarządowi absolutorium.
W trakcie zebrania podjętych zostało wiele
W drugiej połowie lat 50-tych przekwalifikoDzieje wsi po II wojnie
wano go na młyn gospodarczy i przekazano dyskusji dotyczących odprowadzanych składek
władzom sołeckim, które poddzierżawiały go do Okręgowego Zarządu Sudeckiego i zniszświatowej
nawierzchni ulicy 1 Maja w Żarowie.
W połowie lutego 1945 r. Kruków został osobom prywatnym. Nie remontowany stop- czonej
Z
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o
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no 4 VIII 1946 r. – zajęli 2 wagony w transz siedmioma oknami, pełniący funkcję punkporcie odprawionym 5 VIII z Kraszowic.
tu widokowego. Przy dobrej pogodzie wiPolacy zaczęli osiedlać się w Krukowie
w połowie sierpnia 1945 r. Jednym z pierw- doczne były okolice Wrocławia, DzierżonioCzy jeden procent podatku można przewa, Srebrnej Góry, Dobromierza i Środy Śląszych osadników był późniejszy długoletni
kazać
konkretnej osobie?
skiej.
W
1828
r.
budynek
pokryto
płaskim
sołtys wsi Józef Swędzioł. Pod koniec 1945 r.
mieszkało w Krukowie 11 osób narodowości dachem. W 1850 r. na polecenie ówczesnego
Odpowiedź na to pytanie jest niestety
polskiej. Jednak dopiero wysiedlenie Niem- właściciela majątku Wilhelma Oelsnera prze- przecząca. Tak, jak informowaliśmy w poców i rozminowanie okolicznych pól sprawi- budowano go. Obecnie budynek jest
przednich numerach „Gazety Żarowskiej”,
ło, że Kruków stał się atrakcyjny dla osadni- całkowicie zrujnowany.
jeden procent podatku możemy przekazać
Dominika Trzepla wyłącznie na rzecz organizacji pożytku puków. Do początku 1947 r. Polacy objęli
blicznego. To jednak nie wyklucza tego, że
pomożemy członkowi naszej rodziny czy
Żarów na Międzynarodowych Targach Turystycznych znajomemu.
Zachęcaliśmy i nadal zachęcamy Pańwe Wrocławiu
stwa do informowania nas o osobach, którym
W dniach 8-10 kwietnia 2011 roku we Wrocławiu odbywały się Międzynarodowe Targi Turystyczne.
chcielibyście pomóc, a które znajdują się pod
W pierwszym dniu impreza zjednywała głównie klientów branżowych przewodników
opieką OPP. Ustawodawca dał nam bowiem
turystycznych, firm organizujących wycieczki po naszym regionie oraz międzynarodowe
możliwość wskazania w deklaracji podatkobiura podróży. Gmina Żarów, która jest członkiem Lokalnej Organizacji Księstwa Świdnic- wej celu szczegółowego, na który chcielibyko-Jaworskiego, przedstawiała turystyczną ofertę skierowaną dla klientów branżowych.
śmy przeznaczyć nasz jeden procent.
Przedsięwzięciu towarzyszyły także różnego rodzaju konferencje oraz prezentacje.
W formularzu PIT-37 w sekcji „I” znajTurystyczne targi, które odbyły się w roku 2010 zwiedziło ponad 12 tysięcy osób, poduje się pole 126, opisane jako „Cel szczegódobnie w tym roku cieszyły się one sporym zainteresowaniem.
łowy 1%”. To znaczy, że możemy umieścić
Adam Rakoczy
tam na przykład zdanie: „na leczenie Jana
Kowalskiego”. Wcześniej musimy się jednak
upewnić, że wybrana przez nas osoba jest
pod opieką organizacji, której numer KRS
wpisaliśmy w polu 124.
Musimy jednak pamiętać o tym, że organizacja, której przekażemy pieniądze, nie ma
obowiązku wykorzystania ich na ten konkretny cel. Musimy w tym przypadku zdać się na
dobrą wolę tych, którym oddajemy 1%.

1 procent

Mateusz Szymański
Redaktor portalu Bankier.pl
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Śladem interwencji

Burmistrz Miasta Żarów

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Żarów, w dniu 29 marca 201 1 r., odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Żarów z przedstawicielem przedsiębiorstwa Schweerbau wykonującego remonty przejazdów kolejowych.

Gminę Żarów reprezentowali: Zastępca Burmistrza Grzegorz
Osiecki, Podinspektor ds. dróg Piotr Siry. W spotkaniu uczestniczył
również Ryszard Papciak – przedstawiciel Służby Drogowej Powiatu
Świdnickiego, która zarządza drogami powiatowymi.
Głównym celem spotkania było przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykonania nawierzchni przejazdów drogowych w ciągu
dróg powiatowych nr 2880D i 3396D.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Osiecki zwrócił uwagę wykonawcy na poprzeczne nierówności w ciągu ulicy Armii Krajowej po obu
stronach wyremontowanego przejazdu kolejowego. Jego zdaniem jest
to efekt wykonania nowego połączenia asfaltowego na zbyt krótkim
odcinku drogi, w wyniku czego nie udało się wyprofilować rzędnej
nawierzchni drogi w stosunku do nowego torowiska. Wykonawca
zgodził się z jego argumentacją, jak również z tym, że przyległe fragmenty chodnika należy wypoziomować na długości połączeń asfaltowych. Wyznaczono termin usunięcia usterek na 20 kwietnia br.
Ponadto, skontrolowano pozostałe przejazdy na terenie miasta i
gminy, gdzie nie zgłoszono większych zastrzeżeń.

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży budynku wolnostojącego położonego w Żarowie
przy ul. Sportowej 8

Opis nieruchomości:
Budynek jest wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o pow. użytkowej 503 m2, kubaturze 2.702 m3.

1. Przetarg odbędzie się 04 maja 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 29 kwietnia 2011r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium
zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż
jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
/x/ 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania
się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej,
wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
W ubiegłym tygodniu na wniosek mieszkańców ulicy Jodłowej
6. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
w Żarowie Burmistrz Miasta Żarów pozyskał od firmy dokonującej 7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia
remontów torów kolejowych ok. 150 ton tłucznia do utwardzenia i
kosztów szacunkowych i geodezyjnych (przy okazaniu granic na
wniosek nabywcy) związanych z przygotowaniem działki do sprzedawyrównania powierzchni tej drogi, gdyż po ciężkiej i mroźnej zimie
ży w kwocie łącznej 1.534 zł oraz kosztów notarialnych.
nawierzchnia ulicy wymagała naprawy.
Wyrównanie nawierzchni zostało zlecone firmie Sklep Spożyw- 8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
czy Rogatek „Roboty Ziemne”.
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki
Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej
dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem
W związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi na
przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoprośbę Burmistrza została zabrana ziemia nagromadzona na terenie
znaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunSzkoły Podstawowe przy ul. Ogrodowej w Żarowie. Humus został
kami przetargu i ich akceptacją.
przewieziony na plac przy boisku Orlik w Żarowie, gdzie zostanie
11. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba
rozplantowany przez pracowników Gminnego Centrum Kultury i
upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do
Sportu w Żarowie, a następnie zostaną poczynione działania w celu
wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłozadarnienia tego terenu.
żenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na
/um/
każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego określona
jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej A. 18 MW.

Naprawa Jodłowej

Porządki wokół Orlika

Wyniki wyborów do
Dolnośląskiej
Izby Rolniczej

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

Frekwencja była bardzo niska, gdyż na 1.715 osób uprawnionych
do głosowania, w wyborach wzięło udział 21 osób.

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

Ganczarek Urszula – 15
Mazur Jan – 11
Ze względu na to, że okręg numer 121 w Żarowie, jest okręgiem
dwu mandatowym wszyscy wyżej wymienieni kandydaci zostali delegatami do Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Zapraszamy!

3 kwietnia 201 1 roku odbyły się wybory do Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Lokal wyborczy mieścił się w sali narad Urzędu Miejskiego w
Żarowie, gdzie swoje głosy oddać mogli wszyscy rolnicy Gminy Żarów.
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

Dominika Trzepla

godziny otwarcia:
codziennie od 1 0.00 do zmroku
cena biletu: 1 0 zł/godz. bez względu na wiek
rezerwacja: 795 933 721
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o.

dokończenie ze strony 1.

Zgodnie z uchwałą nr VII/37/201 1 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 marca 201 1 . w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów
z dniem 1 maja 201 1 r.
Wprowadza się do stosowania Taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków na okres
jednego roku tj. od 01 maja 2011r. do 30 kwietnia 2012r.

Podczas spotkania zespół projektowy
omówił zasady udziału w projekcie, przedstawił cele oraz scharakteryzował zadania
podejmowane w ramach projektu. Ponadto,
wszyscy uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że projekt współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Uprzejmie informuje wszystkich
swoich klientów:

Taryfa jednoczłonowa ilościowa niejednolita dla odbiorców posiadających opomiarowanie dostaw wody

Kolejna grupa WiP

/x/

Burmistrz Miasta Żarów
informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres
21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie
Burmistrza Miasta Żarów Nr 36/2011 z dnia
29.03.2011r. oraz do sprzedaży w oparciu
o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów
Nr 41/2011 z dnia 07.04.2011r. i Nr 44/2011
z dnia 11.04.2011r.

Taryfa ryczałtowa dla odbiorców nieposiadających
opomiarowania dostaw wody

Obwieszczenie
Burmistrza Żarowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zastruże, Gmina Żarów.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz
uchwały nr LV/262/2010 Rady Miejskiej
w Żarowie z dnia 25 lutego 2010r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w obrębie wsi Zastruże, Gmina
Żarów, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 20 kwietnia 2011r.
do 16 maja 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 maja 2011 r. w siedzibie
Opracowano w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (Rozporządzenie Ministra Infra- Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 14:00.
struktury z dnia 14 stycznia 2002r Dz. U. Nr 8 z dnia 31-01-2002r.)
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto
Uwaga: Wyposażenie mieszkania,
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmia1) zlew na korytarzu
ny planu miejscowego, może wnieść uwagi.
2) zlew w mieszkaniu, ubikacja w budynku
Uwagi należy składać na piśmie do Burmi3) zlew i ubikacja w mieszkaniu
strza Żarowa z podaniem imienia i nazwiska
4) zlew, ubikacja i łazienka w mieszkaniu
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30
maja 201 1 r.
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W spotkaniu uczestniczyli również Artur
Adamek Dyrektor GCKiS w Żarowie, Waldemar Drozdowski Prezes ZUK w Żarowie
oraz Mieczysław Myrta – Przewodniczący
Komisji Rolnictwa RM w Żarowie.
Po omówieniu spraw związanych z Turniejem na pytania zebranych odpowiadał
Prezes ZUK Waldemar Drozdowski. Spotkanie zakończyło się przedstawieniem tematu
tzw. „służebności przesyłu”, której dokonali
pracownicy firmy, zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań z tegoż tytułu. Kolejna
narada sołtysów odbędzie 4 maja o godz.
14:00.

programu z zakresu małych projektów z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objęte PROW na lata 2007-2013, na które gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 75% całości kwoty.
Zakupiono 160 krzeseł oraz 40 stołów,
aby świetlice w Łażanach i Kalnie stały się
jeszcze lepiej przystosowanym miejscem spotkań wszystkich mieszkańców. Poprzez doposażenie świetlic w wymagany sprzęt chcemy,
aby stały się „kuźnią” nowych pomysłów na
atrakcyjne spędzenie czasu, aby były miej-

Narada sołtysów Nowe krzesła i stoły dla świetlic

/x/

Obwieszczenie
Burmistrza Żarowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz
art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji 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 późn. zm.) oraz uchwały
nr XLIX/236/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 października 2009r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od
27 kwietnia do 30 maja 2011r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa
2, w godz. od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 20 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 14:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi do projektu studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 201 1 r.

scem integrującym społeczność wiejską, następstwem czego będzie coraz większa
otwartość mieszkańców na wspólną działalność mającą na celu rozwój kulturowy na
wsi.
Zakup krzeseł i stołów przyczyni się do
rozszerzenia ich oferty programowej odpowiadającej na potrzeby społeczne oraz pozwoli na funkcjonowanie świetlic w ich pełnym wymiarze.

Przemysław Sikora

Dobry przykład z Łażan

Mieszkańcy Łażan wraz z nadejściem wiosny ostro zabrali się za porządkowanie swojej
wsi. To ich coroczna tradycja.

Wiosenne porządki

W środę 30 marca 2011 r. panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Łażanach pod
przewodnictwem Danuty Gadziny – Sołtysa
wsi Łażany i przy pomocy radnych z tego
okręgu: Marii Tomaszewskiej i Kamili Madej
przeprowadziły sprzątanie swojej
miejscowości. Uprzątnięto teren wokół
świetlicy i parku.
W dalszej kolejności Panie zamierzają
posprzątać sam park, aby imprezy plenerowe
zaplanowane na ten rok mogły odbyć się w
czystym i miłym otoczeniu.

niu na drogach. Dzięki współpracy mieszkańców, ulice: Szkolna, Sportowa,
Strzegomska (teren wokół świetlicy) oraz
podwórko na Leśnej zostały naprawione.

– „ W rozwoju lokalnej społeczności bardzo ważne są jej własne inicjatywy, pragniemy zachęcić wszystkich mieszkańców wiosek
Gminy Żarów do takich właśnie działań, ponieważ nikt nie rozumie lepiej ich potrzeb,
niż oni sami. Pani Sołtys, gratuluję podjęcia
tak ważnej inicjatywy, a mieszkańcom zaangażowania się w nią” – powiedział Leszek

Michalak Burmistrz Miasta Żarów.

Naprawa dróg

/x/

4 kwietnia 201 1 roku we wsi Łażany, jak co
roku, rozpoczęły się naprawy dróg.

Z

inicjatywy Sołtys Danuty Gadziny, która dzięki uprzejmości właścicieli kopalni Lapis w Łażanach pozyskała 150 ton materiału kamiennego potocznie zwanego tłuczniem, używanego do uzupełniania dziur oraz
nasypywania nowych dróg. Przewozem materiału z kopalni zajął się Jakub Madej, a mieszkańcy wsi Łażany pomagali w jego rozsypa-

Konsultacja społeczna

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Żarowie został wyłożony projekt Planu Urządzeniowo-Rolnego Gminy Żarów celem przeprowadzenia konsultacji społecznej.

Z opracowaniem można zapoznać się
w terminie do dnia 27.04.2011 r. w pok. nr 8
Urzędu Miejskiego w Żarowie. W formie
elektronicznej projekt dostępny jest również
pod adresem http://www.dbgitr-walbrzych.internetdsl.pl/index.php?ps=pobierz (do otwarcia plików potrzebny jest Adobe Reader 7.0
lub nowszy).
Plan urządzeniowo-rolny jest rozwinięciem celów i zadań określonych w Strategii
rozwoju obszarów wiejskich i wspólnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego określa kierunki rozwoju gminy
i wsi. Zawiera inwentaryzację stanu istniejącej
przestrzeni wiejskiej. Pozwala na poprawę wa-

runków życia na terenie gminy, ochronę
i kszałtowanie środowiska przyrodniczego
oraz określa źródło pozyskania pomocy finansowej na realizację założonych przedsięwzięć.
Plan został utworzony na wniosek Gminy
Żarów, po przyjęciu uchwały Rady Miejskiej
o przystąpieniu do sporządzenia Planu urządzeniowo-rolnego Gminy Żarów. Został
opracowany przez jednostkę samorządu województwa – Dolnośląskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych, na zlecenie Zarządu Województwa, koordynowany przez Wydział
Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
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Konkurs ofert na realizację letniego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży

Pokazy strażackie w gimnazjum

W ramach Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie dzieci i młodzież przyswajają
wiedzę o zagrożeniach życia codziennego i zasadach bezpieczeństwa.

Na podstawie art. 1 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 201 0r.
nr 234, poz. 1 536) oraz Uchwały nr III/8/201 0
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 1 6 grudnia
201 0 roku w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 201 1 rok w związku z Uchwałą
nr V/1 9/201 1 w sprawie: przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na
201 1 rok, Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego pod nazwą:

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
w którym realizowany będzie
program profilaktyczny.

Szczegóły opublikowano w Biuletynie
Informacji Publicznej: http://bip.zarow.dolnyslask.pl

Zaprojektuj
nowego
„Maciusia”

Młodzieżowa Rada Miejska w Żarowie
ogłasza konkurs na zaprojektowanie i wykonanie nowego „Maciusia”.

Każdy chętny do 29 kwietnia 2011 roku może złożyć maksymalnie 2 projekty
statuetki, wykonane w dowolnej technice
np. rzeźby, odlewu, etc. , której wysokość
nie powinna przekroczyć 25cm. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową. Prace konkursowe należy składać w Urzędzie Miejskim w Żarowie przy ulicy Zamkowej 2.
Zapraszamy wszystkich chętnych do
wzięcia udziału w konkursie.
„Maciuś” jest wyróżnieniem wręczanym corocznie podczas Dni Żarowa instytucjom, stowarzyszeniom, jak i osobom
prywatnym za wybitne zasługi oraz zaangażowanie w sprawy dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Żarów.

Pełny regulamin konkursu znajduje
się na stronie: www.mrm.gmina.zarow.pl
W razie jakichkolwiek pytań w sprawie Konkursu prosimy o kontakt z Organizatorem, e-mail: mrm.zarow@o2.pl

Krystian Chęciek

Jego celem jest propagowanie idei bezpieczeństwa, wiedzy o zagrożeniach, prawidłowych zasadach przeciwdziałania oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia.
Dnia 4 kwietnia 2011 roku przed budynkiem gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie odbył się pokaz strażacki. Gośćmi
uczniów byli strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej z Wierzbna, którzy zaprezentowali
młodzieży swój samochód strażacki i opowiedzieli o ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Największą atrakcją jednakże było użycie wysokociśnieniowego węża strażackiego, a także
możliwość przymierzenia specjalistycznych
strojów strażackich: hełmu, ubrania ognioodpornego, butli i maski tlenowej. Wszyscy
z ciekawością obserwowali pokazy strażackie

i na koniec życzyli strażakom jak najmniej
niebezpiecznych akcji.
Dzięki przeprowadzonym pokazom,
uczniowie poszerzyli swoje wiadomości na
temat właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia.
Po odjeździe strażaków, tu i ówdzie można było usłyszeć zapewnienia niektórych
uczniów: „Ja też będę strażakiem!” Trzymamy za to postanowienie kciuki i mamy nadzieję, że uczniowie gimnazjum po „lekcji” ze
strażakami będą w stanie przekazać cenne rady i wskazówki swoim młodszym kolegom.
Magdalena Pawlik

W kolorze radości

Świetlica środowiskowa „Cztery Pory Roku” ma swoją siedzibę w gimnazjum imienia Jana
Pawła II w Żarowie i czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 1 4:00 – 1 8:00.

W zajęciach oferowanych przez świetlicę
uczestniczą uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjum. Młodzież pochodzi z
różnych rodzin, nie ma podziału na biedniejszych i bardziej zamożnych, dzięki czemu
wszyscy bardzo dobrze się tu czują, nie mając dyskomfortu, że jest to świetlica tylko dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Od Stowarzyszenia „Serce” udało się pozyskać wyposażenie: meble, stoły, krzesła,
które trafiło do nowej siedziby świetlicy.
Oprócz tego, z własnych środków zakupiono
szafki oraz krzesełka. Nowe wyposażenie z
pewnością posłuży wzbogaceniu oferty związanej z zagospodarowaniem czasu wolnego
dzieci i młodzieży. Tak wyposażona świetlica
będzie mogła realizować wiele nowych pomysłów, a tych na pewno będzie nie mało.
Wychowankowie, dzięki zajęciom w
świetlicy środowiskowej „Cztery Pory Roku”
podnoszą swój poziom intelektualny, mają
możliwość rozwoju relacji społecznych, uczą

się działań przedsiębiorczych i gospodarności, odpowiedzialności za wspólne dobro.
Dostarcza im to możliwości rozwijania własnego talentu, między innymi w konkursach
plastycznych, zajęciach muzycznych i teatralnych.
Szczególną uwagę na zajęciach – jak
podkreślają opiekunowie świetlicy: Bernadetta Lesiak oraz Natalia Wolska – zwraca
się na kształtowanie umiejętności współżycia
i współdziałania w grupie rówieśniczej.
Dla wychowanków jest to drugi dom,
gdzie w atmosferze ciepła, szacunku, zrozumienia, bezpieczeństwa, akceptacji i wsparcia realizuje się rozwój intelektualno-moralno-społeczny. Dlatego gorąco zachęcamy i
zapraszamy dzieci i młodzież!

Magdalena Pawlik
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Z obrad Sesji Rady Miejskiej

31 marca 201 1 roku odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Żarowie, której tematem wiodącym były dwa projekty uchwał Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Radni rozpatrywali uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie na lata 201 1 -201 3 oraz zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów.

Oba projekty zostały przedyskutowane
i zaopiniowane na Komisjach Budżetu i Gospodarki oraz Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 29 marca
2011 roku. Ponadto po wyczerpujących wyjaśnieniach Burmistrza Leszka Michalaka oraz
prezesa Waldemara Baranowskiego na komisjach oraz sesji wymienione projekty uchwał
Rada Miejska przyjęła. Informowaliśmy również czytelników o tych kwestiach w poprzednim wydaniu Gazety Żarowskiej, w przeprowadzonym wywiadzie z prezesem ZWiKu pod tytułem Bezpieczeństwo i rozwój.

okresem obowiązywania dotychczasowego
Regulaminu, w którym nie zostały zawarte
wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem Targowiska.

Sprawy bieżące

Radni przyjęli także bieżące zmiany
w budżecie. Były to zmiany, polegające na
zwiększeniu wydatków w związku z remontami dróg gminnych, kaplicy cmentarnej, kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym.
Ponadto wyrażono zgodę na wprowadzenie
do planu wydatków zadania inwestycyjnego
pn. „Wykonanie placów zabaw w miejscoFundusz Sołecki
wościach Przyłęgów, Mikoszowa i GołaszyTreścią porządku posiedzenia radnych by- ce”. Na realizację wydatków planowane jest
ło także wyrażenie zgody na wyodrębnienie pozyskanie pomocy finansowej w ramach
funduszu sołeckiego w 2012 roku. Projekt
konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Przyrównież został przyjęty jednogłośnie. Jednak- jęto również zmiany w zakresie zwiększenia
że o tym projekcie, rozmawialiśmy z panią
wydatków o kwotę 30.000 zł na wypłaty coDominiką Trzeplą – Podinspektorem ds. wsi rocznych nagród za osiągnięcia w upoi rolnictwa, która przybliżyła istotę funduszu. wszechnianiu ochrony materialnej na terenie
gminy Żarów pod nazwą „Nasz Dom”.
– Jakie zadania realizowane będą w raOprócz tych najistotniejszych zmian, dokomach funduszu sołeckiego?
nano także zwiększenia planu dochodów
– Dominika Trzepla – Fundusz Sołecki
jest niewątpliwie jednym z narzędzi wprowa- z tytułu refundacji wydatków dotyczących
dzania na polskiej wsi zrównoważonego roz- zadania realizowanego w roku 2010 pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Pożawoju, który opiera się na realnej ocenie porzysko – zakup krzeseł i stołów”. Na realizatrzeb, możliwości i wyzwań oraz włączaniu
cję zadania gmina otrzymała dofinansowanie
mieszkańców wsi do uczestniczenia w kreowaniu przestrzeni wokół siebie. Na sesji Ra- z zakresu małych projektów w ramach dziady Miejskiej w dniu 31 marca Rada Miejska łania 413 objętego PROW na lata 2007-2013.
Ostatnią sprawą w ramach pakietu
w Żarowie przyjęła uchwałę o wyrażeniu
uchwał rozpatrywanych na sesji było podjęzgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiecie zmiany uchwały Nr XXI/105/2008 Rady
go w roku 2012.
Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lutego 2008r.
Będzie to drugi rok funkcjonowania funduszu sołeckiego w naszej gminie. Środki w ra- w sprawie ustalenia odpłatności za usługi
świadczone w Przedszkolu Miejskim w Żamach funduszu zostają przeznaczone na rerowie oraz za pobyt dziecka w grupie żłobmonty świetlic wiejskich, boisk sportowych,
zakup wiat przystankowych, traktorów do ko- kowej funkcjonującej przy Przedszkolu Miejszenia boisk sportowych czy organizację im- skim w Żarowie, którą radni również jednogłośnie przyjęli.
prez cyklicznych sołectw.
Obrady Sesji zamknięte zostały omówie– Na jakie kwoty, w przyszłym roku bęniem
sprawozdania z pracy Burmistrza oraz
dą mogły liczyć sołectwa?
przyjęciem protokołu sesji Rady Miejskiej
– Dominika Trzepla – W lipcu bieżącego
roku sołectwa otrzymają informację o wyso- z dnia 03 marca 2011 roku.
kości środków przysługujących im w roku
2012. Będą to kwoty zbliżone do tegorocznych, a ich wysokość uzależniona będzie od
liczby mieszkańców danego sołectwa i tak
zwanej kwoty bazowej gminy.

Regulamin Targowiska

Na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej, jednogłośnie podjęta została również uchwała
Nr VII/38/2011 w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej. Konieczność podjęcia powyższej
uchwały spowodowana była dość długim

Magdalena Pawlik.

Spis
powszechny

Od 1 kwietnia 201 1 r. ruszył Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 201 1 .

Pięciu rachmistrzów z terenu Gminy Żarów w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca
2011 r. odwiedzi mieszkańców naszej gminy
zadając pytania między innymi nt. aktywności zawodowej, narodowości, charakterystyki
zamieszkania itp.
Uczestnicząc w spisie rachmistrzowie nie
mogą angażować się w prace i działania inne
niż spisowe (np. roznoszenie ulotek reklamowych), wykorzystując w tym celu dla uwiarygodnienia identyfikator rachmistrza spisowego.
Rachmistrzami na terenie Gminy Żarów
są: Jakub Buchowski, Ewelina Dominik, Urszula Ganczarek, Lidia Leputa, Agnieszka Waliszak-Kostka.

Udział w spisie jest obowiązkowy, ale
nie musimy czekać na rachmistrza w domu,
możemy w szybki i łatwy sposób dokonać
spisu sami. Wystarczy wypełnić formularz
dostępny na stornie http://form.spis.gov.pl/.

Przez internet spisać będzie się można do
1 6 czerwca 201 1 .

W przypadku braku dostępu do internetu,
samospisu można dokonać w biurze spisowym w Urzędzie Miejskim w Żarowie po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 74 85 80 591wew. 341.
Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie – objęte są tajemnicą statystyczną na zasadach
określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych oraz w art. 10 ustawy z dnia 29
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.
U. z 1995 r., Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).

Od 1 kwietnia br.
będzie dostępna infolinia
NSP 201 1 :

Od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 – 20:00 oraz w weekendy od 8:00 – 1 8:00

800 800 800 – numer bezpłatny dla połączeń

z telefonów stacjonarnych.

22 44 44 777 – numer dla połączeń przycho-

dzących z telefonów komórkowych płatny
zgodnie z cennikiem operatora.

Zaproszenie na debatę

Przemysław Sikora

Burmistrz Miasta Żarów i Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie zapraszają na debatę,
która odbędzie się 1 5 kwietnia 201 1 roku, o godz. 1 3:00 w Sali Widowiskowo-Sportowej, przy
ul. Armii Krajowej 60 w Żarowie.
Tematem debaty będą plany Powiatu Świdnickiego przekształcenia Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego „Latawiec” w Świdnicy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
przyszłość Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. dr Zbigniewa Walla w Żarowie.
Leszek Michalak – Burmistrz Miasta Żarów
Tadeusz Pudlik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie
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Wiosna w Kalnie

Pierwszy tydzień wiosny mieszkańcy Kalna spędzili wyjątkowo aktywnie. Zaczęło się od
kolorowego i wesołego pochodu z Marzannami. Dzieciaki przemaszerowały przez wieś w kierunku boiska, gdzie – zawsze chętni do pomocy Strażacy z OSP Kalno – czekali przy zapalonym ognisku.

Według tradycji Marzanna – symbol zimy – została spalona, aby przywołać wiosnę.
Te dzieci, które wykonały swoje wersje Marzanny zostały nagrodzone.
Aby wiosna nie bała się przybyć do Kalna i jego okolic, Rada Sołecka ogłosiła akcję
„Sprzątanie Kalna”. Mieszkańcy wspólnymi
siłami wysprzątali tzw. „Rynek”, czyli tereny
wokół remizy OSP, przystanku, sklepu, świetlicy oraz plac zabaw. Teren co prawda gminny, ale użytkowany przede wszystkim przez
mieszkańców Kalna. Ponadto przy kapliczce
posadzono kolorowe bratki i wyplewiono
kwietniki.
Akcja sprzątania nie ograniczyła się tylko
do granic „Rynku”, gdyż część mieszkańców
wyszła z miotłami i grabiami, by uporządkować chodniki i drogę przy swoich posesjach.

Teraz będzie miło pospacerować po czystym
i zadbanym Kalnie.
Warto dodać, że również rolnicy zorganizowali akcję łatania dziur na polnych drogach wokół Kalna. Teraz bezpieczniej można
spacerować również polnymi drogami za
wioską niż powiatową drogą asfaltową.
Mieszkańcy, a zwłaszcza rolnicy zapowiedzieli kolejną akcję łatania dziur, tym razem tłuczniem, która zostanie przeprowadzona po obrobieniu pierwszych prac polowych.
Na koniec nie sposób podziękować,
w imieniu Sołtysa i Rady Sołeckiej, wszystkim tym, którzy zaangażowali się w prace
porządkowe na rzecz Kalna. Tam wiosna na
pewno przybędzie z wielką ochotą.
/x/

Seminarium dla firm

31 marca 201 1 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta Żarów Leszka Michalaka w kawiarni
Gminnego Centrum Kultury i Sportu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Banku PEKAO S.A. oraz przedsiębiorcy z terenu naszej gminy tzw. mikro, małe i średnie
firmy.

Wszystkich zgromadzonych uczestników przywitał Burmistrz Leszek Michalak, który podkreślił, iż
małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają
bardzo ważną rolę
w gospodarce kraju.
To one są w stanie najszybciej tworzyć nowe
miejsca pracy, elastycznie reagując na
potrzeby rynku.
Spotkanie miało
pokazać przedsiębiorcom, z jakich narzędzi
pozwalających ograniczyć ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej warto korzystać w obecnej sytuacji.
W trakcie spotkania eksperci Banku PEKAO SA omówili na praktycznych zasadach,
jak małe i średnie firmy mogą radzić sobie
z wyzwaniami, jakie stawia dzisiejsza sytuacja gospodarcza. Grzegorz Chmieliński –
Dyrektor ds. Klientów Biznesowych – zaprezentował w formie prezentacji multimedialnej kluczowe elementy, od których uwarunkowane jest osiągnięcie sukcesu w biznesie.
Oprócz zapoznania zgromadzonych z informacjami o źródłach finansowania oraz działaniami podejmowanymi w celu polepszenia sytuacji małych i średnich firm, uczestnicy mie-

Sukces
„Szkolnych
Wieści”

W marcu br. gazetka szkolna wydawana
w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Żarowie brała udział w ogólnopolskim
konkursie „Junior Media” organizowanym
przez Grupę Wydawniczą Polskapresse.

Jury, składające się z dziennikarzy prowadzących „Junior Media” brało pod uwagę:
oryginalność gazetek szkolnych, jakość zamieszczonych artykułów, jakość zdjęć, ogólne wrażenie estetyczne.
Jury, po przeanalizowaniu wszystkich
zgłoszonych gazetek wybrało „Szkolne Wieści” do grona 50 najlepszych gazetek szkolnych w Polsce. Dzięki temu „Szkolne Wieści” zostaną wydrukowane w profesjonalnej
drukarni prasowej.
Zespół redakcyjny tworzą uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Żarowie:Weronika Bryła, Alicja Galicka,
Paulina Zajko-Ignatowicz, Aleksandra Kubasiewicz, Karolina Karpińska, Paulina Zywer,
Lidia Kalandyk, Kaja Jastrzębska, Natalia
Kosińska, Karol Suchorabski, Sara Matuszak, Wiktoria Chmiel.
/x/

dokończenie ze strony 1.

Rocznica
tragedii

li również możliwość analizy oferty Banku,
a także zgłębić swoją wiedzę na temat jego
funkcjonowania.
Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej
atmosferze. Mamy nadzieję, że po takim seminarium przedsiębiorcy z terenu gminy Żarów będą wiedzieli, jak zwiększyć swoje
szanse na finansowanie oraz jak dbać o bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i płynność firmy.

Magdalena Pawlik

lak, jego Zastępca Grzegorz Osiecki oraz Sekretarz Sylwia Pawlik, radni Rady Miejskiej,
przedstawiciele organizacji kombatanckich,
dyrektorzy szkół, młodzież szkolna, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej, a także zgromadzeni mieszkańcy gminy Żarów.
W symbolicznej uroczystości uczestniczył także Ksiądz Diakon Tomasz Knapik,
który odmówił modlitwę za tych, którzy
w obowiązku patriotycznym i w odruchu serc
lecieli rok temu do Katynia, by oddać hołd
ofiarom ludobójstwa. – W wewnętrznym
uniesieniu modlitewnym polecamy Bogu
wszystkich, którzy w tej katastrofie stracili
życie. Za ich kompetencje, uczciwość i wolę
służenia ojczyźnie, czemu dali dowód płacąc
tak wysoką cenę – mówił Ks. Diakon.
- Ta wielka narodowa tragedia nadal napełnia nas głębokim smutkiem, jednak niech
ta symboliczna uroczystość stanie się trwałym upamiętnieniem tragedii, świadectwem
naszej wdzięczności i pamięci – dodał Burmistrz Leszek Michalak.
Magdalena Pawlik

| Gazeta Żarowska Nr 8/201 1 — strona 9 — 1 2 kwietnia 201 1 |

Muzyką, Piórem i Pędzlem Malowane Prace
porządkowe
1 kwietnia 201 1 był realizacją zapowiedzianego wcześniej I-szego Inauguracyjnego wieczoru pt „Muzyką, Piórem i Pędzlem Malowane”.

Miłym zaskoczeniem dla organizatorów
wieczoru była frekwencja. Sala kawiarniana
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zgromadziła komplet widzów. W programie wykorzystano pomysł „Tryptyku” - tzn.
połączenia wernisażu malarskiego z recytacją
wierszy, który jak klamrą został spięty recitalem poezji śpiewanej.
Już od samego wejścia goście mogli zapoznać się z malarstwem Zofii Szczęsnej, która
w dalszej części programu mogła przybliżyć
i opisać swoją życiową pasję. W subtelność
i mistykę wieczoru wprowadziła gości Elzbieta Kulas, która wystąpiła w podwójnej roli –
prowadzącej i prezentującej swoją poezję.

W ramach prac społecznie użytecznych,
które wykonują osoby bezrobotne skierowanych do tych prac przez Ośrodek Pomocy
Społecznej, sukcesywnie kontynuowane są
prace porządkowe na terenie naszego miasta.

Efekty tych prac możemy zobaczyć na
terenie przy budynku po byłym laboratorium
chemicznym znajdującym się na ulicy Sportowej oraz na terenie byłego torowiska
wzdłuż ulicy Z. Krasińskiego, które niestety
nieustannie zaśmiecane jest przez okolicznych mieszkańców.
W najbliższym czasie planowane są kolejne prace porządkowe mające na celu
utrzymanie czystości na terenach gminnych.
Tym samym przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku utrzyw czystości chodników przylegająRozpoczynający się zmierzch stopniował na- mywania
cych
bezpośrednio
do posesji.
strój wypływający z ujmującej scenografii
Jednocześnie
z
dniem 1 kwietnia 2011 r.
wykonanej przez Zbigniewa Furtaka. „Tryp- w ramach robót publicznych
zatrudnione zotyk” rozpoczęły wiersze Wandy (Igi) Krasu- stały tylko 4 osoby, przy pomocy
których
skiej. Na koniec w autorskim premierowym prowadzone są remonty dróg gminnych
oraz
programie wystąpił Ryszard Fidler ze swoim budowa miejsc postojowych na terenie miazespołem „Viatori”.
sta Żarów.
Przy tej okazji rozlosowane zostały pakwietnia 2011r. zostanie zatrudniomiątkowe almanachy z twórczością artystów. nych20kolejne
12 osób w celu wykonywania
Pokrzepieni tak dużym zainteresowaniem prac interwencyjnych.
już dzisiaj zapraszamy na „Jesienne spotkaWojciech Lesiak
nie z poezją”
Gminne Centrum Kultury i Sportu

Egzaminy szóstoklasistów

Kwiecień to miesiąc szczególny dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych, w tym
miesiącu bowiem uczniowie piszą pierwszy w swoim życiu egzamin.

Ogłoszenia drobne

Sprzedam mieszkanie na Osiedlu
w Żarowie, 58 m2, parter. Tel. 782 037 81 0
Sprzedam mieszkanie w centrum Żarowa, 62 m2, III piętro. Tel. 782 037 81 0

szczególna i podniosła atmosfera. Wszyscy
odświętnie ubrani całą energię kierowali na
jak najlepsze napisanie testu i osiągnięcie
najwyższego wyniku. Równo o godzinie 9:00
uczniowie z niezwykłym zapałem i ciekawością przystąpili do pisania egzaminu. Wedle
standardów egzaminacyjnych, test po podstawówce trwa maksymalnie godzinę zegarową,
jednak już po około czterdziestu minutach na
szkolnych korytarzach pojawili się pierwsi,
którzy skończyli bój z zadaniami.
Jak uzasadnia dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Żarowie, pani
Urszula Rurarz: „Stopień trudności sprawdzianu uczniowie oceniali bardzo różnie, jednak cierpliwie poczekamy do 27 maja na indywidualne wyniki każdego szóstoklasisty”.
Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki
5 kwietnia 2011 roku w szkołach podsta- czytania, pisania, rozumienia, korzystania
sukcesów.
wowych na terenie całego kraju uczniowie
z informacji i wykorzystywania zdobytej wie- sprawdzianu i życzymy samych
Magdalena
Pawlik
szóstych klas przystąpili do pierwszego podzy w praktyce. Kwietniowy sprawdzian jest
ważnego testu w swoim życiu. Nie inaczej by- powszechny i obowiązkowy, a jego wyniki
ło w szkołach na terenie gminy Żarów.
mają charakter informacyjny dla placówek
Celem przeprowadzonego egzaminu jest oświatowych.
sprawdzenie umiejętności ucznia w zakresie
Już od samego rana w szkołach panowała
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Samorządowcy na parkiecie

Końcowa klasyfikacja:

W sobotę 2 kwietnia 201 1 r. w Hali Sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie odbył się I Halowy Turniej Piłkarski Samorządowców o Puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Żarowie.

Poziom całego turnieju był wysoki, a samorządowcy pokazali, iż nie obce im są umiejętności piłkarskie. Turniej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie Tadeusz
Pudlik oraz sponsor główny, kierownik żarowskiego oddziału SKOK Wspólnota, Marta
Makuch.
W całym turnieju zwyciężyli piłkarze
z Powiatu Strzelińskiego. Samorządowcy ze
Strzelina przyjechali z czteroma zawodnikami (podstawowy skład 5-ciu zawodników).
Piłkarze ze Strzelina to aktualni Mistrzowie
Polski Samorządowców.
Kilku zagrań i akcji nie powstydziliby się
piłkarze profesjonalnego futbolu. Janusz Dominik popisał się przepięknym, technicznym
strzałem głową wykorzystując doskonałą asystę Mariusza Bryły. Wiesław Witkowski w samotnych rajdach ostrzeliwał słupki rywali.
W przerwach między meczami przepro-

Złoty Dąb 201 1

Przewodniczący Kapituły Odznaczenia
„Złoty dąb” zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zasad i trybu
przyznawania odznaczeń „Złoty dąb” informuje, że w czasie Dni Żarowa zostaną przyznane kolejne odznaczenia.

Uhonorowane powyższym odznaczeniem
mogą być osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla Gminy. Odznaczenie może być
przyznawane zarówno za działalność wieloletnią, jak też za pojedynczy czyn o wyjątkowym
znaczeniu dla Gminy i jej mieszkańców.
Wniosek o nadanie odznaczenia kieruje się
do Przewodniczącego Kapituły Odznaczenia.

Z wnioskiem o nadanie odznaczenia mogą wystąpić:

1. Radni Rady Miejskiej,
2. Burmistrz Miasta Żarów,
3. Organizacje społeczne i polityczne –
zgłoszenia dokonuje organ stowarzyszenia, organizacji lub związku zawodowego uprawniony do bieżącego kierowania
działalnością,
4. Indywidualne osoby (wniosek taki wówczas powinien być poparty czytelnymi
podpisami 30 mieszkańców Gminy Żarów, wraz z podanymi ich numerami PESEL).

Powyższe osoby i organizacje zobowiązane są do poinformowania kandydata do odznaczenia o zamiarze zgłoszenia jego kandydatury, który powinien wyrazić zgodę na kandydowanie do odznaczenia.
Wnioski o przyznanie odznaczenia dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2.
Wypełnione wnioski składać należy
w Biurze Obsługi Klienta do dnia 29 kwietnia
2011 roku, do godz. 15:30.

wadzono konkurs z nagrodami dla uczestników turnieju. Najlepszą precyzją
strzelania w wyznaczone
strefy punktowe popisał się
Andrzej Zadziorski reprezentujący Samorządowców
z Jaworzyny Śląskiej.
Sama rywalizacja nie była
najważniejsza. Samorządowcy mieli okazję do wspólnego aktywnego spędzenia czasu wolnego i wzajemnej integracji.

1. Powiat Strzeliński
2. Samorządowcy Żarów
3. Samorządowcy Jaworzyna Śląska
4. Samorządowcy Strzegom
Organizatorzy Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie chcą serdecznie podziękować sponsorowi głównemu - SKOK
Wspólnota oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Żarowie
Tadeuszowi Pudlikowi
za wsparcie organizacji rozgrywek.
Samorządowcy
Żarów: To-

masz Kuska,
Janusz Dominik, Mariusz
Bryła, MaWyniki:
riusz Borowiec, Norbert
Powiat Strzeliński - SaGałązka, Armorządowcy Żarów
tur Adamek,
4:3 (0:1)
Stanisław
Samorządowcy
Chrapek,
Jaworzyna
Tadeusz
Śl. - SamoPudlik,
rządowcy
SebaStrzegom 3:0
stian
(1:0)
PietraPowiat Strzeliń- Radny Mariusz Borowiec zacięcie walczy o piłkę
ga, Mieczysław Myrta
ski - Jaworzyna Śl. 4:2 (2:2)
Powiat Strzeliński: Marian Pogoda, WaldeSamorządowcy Żarów - Samorządowcy
mar Korpok, Wojciech Bochnak, Marcin
Strzegom 3:2 (2:1)
Szczurowski, Zygmunt Worsa.
Powiat Strzeliński - Samorządowcy StrzeSamorządowcy Jaworzyna Śląska: Artur
gom 2:1 (1:0)
Nazimek, Ireneusz Besser, Grzegorz GrzeSamorządowcy Żarów - Samorządowcy Jagorzewicz, Marek Zawisza, Andrzej Zaworzyna Śl. 5:1 (3:1)
dziorski, Łukasz Czajkowski, Mateusz
Ptak Marian Krupczak.
Klasyfikacja indywidualna: Samorządowcy
Strzegom: Wiesław WitNajlepszy bramkarz - Tomasz Kuska (Samokowski, Przemysław Stempniewicz, Jarządowcy Żarów)
nusz Flaman, Marian Gora, Ryszard ŻmiNajlepszy strzelec - Marcin Szczurowski (Pojewski, Zbigniew Tur, Tomasz Marczak.
wiat Strzeliński)

Koszykarze grają w play-off

Za nami runda zasadnicza Świdnickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki.
Tabela po rundzie zasadniczej
Chemik Żarów w ostatnim meczu tej fazy

rozgrywek doznał druzgocącej porażki, przegrywając spotkanie z I LO 28:88.
Niezmiernie trudno będzie w pierwszym
meczu play-off, w którym naszemu zespołowi przyjdzie zmierzyć się z drugą siła rozgrywek, koszykarzami Heltovs. Za sukces można odnieść awans do najlepszej ósemki po długiej absencji żarowskich koszykarzy w
rozgrywkach. Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia i mamy nadzieję, że Chemik będzie
sprawcą sensacji.
Chemik Żarów: Marcin Kłok , Łukasz Banach, Przemysław Sikora, Przemysław Lisiecki, Damian Dawlewicz, Patryk Malik, Mateusz Broński.
media
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Obrona tytułu

30 marca 201 1 r. uczennice Gimnazjum nr 5 z Wrocławia obroniły tytuł mistrza Dolnego
Śląska w siatkówce z poprzedniego roku.

Do turnieju przystąpiły cztery zespoły,
mistrzowie stref wałbrzyskiej, jeleniogórskiej, legnickiej, wrocławskiej.
Można by stwierdzić, iż hala sportowa
Gminnego Centrum
Kultury i Sportu sprzyja zawodniczkom
z Wrocławia, gdyż powtórzyły zeszłoroczny
sukces osiągnięty
w Żarowie. W finale
świdniczanki po raz
drugi nie znalazły sposobu na pokonanie koleżanek z Wrocławia.

Wyniki półfinałów:

Gimnazjum nr 2 Jawor – Gimnazjum nr 5
Wrocław 0:2
Gimnazjum Krzeszów – Gimnazjum nr 1
Świdnica 1-2
Mecz o trzecie miejsce:
Gimnazjum nr 2 Jawor – Gimnazjum Krzeszów 2:0

Finał:

Gimnazjum nr 5 Wrocław – Gimnazjum nr 1
Świdnica 2:0
Zwycięzca Gimnazjum nr 5 Wrocław będzie reprezentować województwo dolnośląskie na gimnazjadzie ogólnopolskiej.
Organizatorem finału było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie wraz z Dolnośląskim Szkolnym Związkiem Sportowym
we Wrocławiu.

Przegrana w półfinale

media

Rozgrywki Powiatowej Ligi Siatkówki TKKF wchodzą w decydującą fazę. Drużyna siatkarzy
LKS Chemik Żarów nie zdołała awansować do finału odnosząc dwie porażki ze zwycięzcą poprzedniej edycji zespołem Dialog Świebodzice.

W pierwszy meczu
półfinałowym fazy playoffrozegranym w Świebodzicach, gospodarze
w setach 3:1 pokonali
nasz zespół. Zupełnie inny przebieg miał mecz
rewanżowy rozegrany
7.04.2011 r. w żarowskiej hali sportowej.
W pierwszym secie dominował LKS
Chemik Żarów. Dzięki skutecznej grze w ataku, dużej ilości bloków udało się przejąć inicjatywę i wygrać pierwszą partię 25:20.
W drugim secie zawiodła gra w obronie
oraz błędy w zagrywce. Przyjezdni zrehabilitowali się za porażkę w pierwszej odsłonie
wygrywając 25:19.
Przy stanie 6:0 dla Dialogu w trzecim secie LKS Chemik zdobywa sześć punktów dających wyrównanie. Punkt za punkt utrzymuje się do decydującego w siatkówce momentu
– dwudziestu punktów. Fenomenalna gra
w obronie oraz skuteczność skończenia pierwszej akcji pozwalają świebodziczanom zwyciężyć 25:19.
Wiadome było, żeby liczyć się jeszcze
w walce i rozegrać decydującego tie-breaka

trzeba wygrać partię numer cztery. Mobilizacja całej drużyny pozwala osiągnąć cel. Dwa
punkty przewagi zadecydowały o zwycięstwie Chemika 25:23.
Dialog Świebodzice w piątym secie bardzo szybko osiąga dużą przewagę, którą nie
daje sobie wydrzeć. LKS Chemik Żarów –
Dialog Świebodzice 3:2 (25:20, 19:25, 19:25,
25:23, 7:15).
W meczu o trzecie miejsce LKS Chemik
zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Bolko
Świdnica – Oldboys Stzregom.
LKS Chemik Żarów: Jacek Kądziołka,
Łukasz Jadach, Michał Żyła, Krzysztof Kądziołka, Grzegorz Niczyporuk, Wiesław
Młodożeniec.
media

Porządki
w Krukowie

Wraz z odejściem zimy stopniały śniegi, spod
których wyłonił się nieprzyjemny obraz: w przydrożnych rowach olbrzymie ilości odpadów.

Mieszkańcy wielu wsi, nie chcąc patrzeć
na tak nieprzyjemne widoki, postanowili posprzątać śmieciowiska.
Taką decyzję podjęli również mieszkańcy
Krukowa, którzy w sobotę 26 marca 2011r.,
zachęceni przez Stowarzyszenie „Nasz Kruków” oraz Sołtysa i Radę Sołecką przystąpili
do akcji zbierania śmieci w Krukowie
i w najbliższej okolicy wioski.
Akcja nie odbyła by się tak sprawnie bez
pomocy Gminy Żarów, która zakupiła worki
na śmieci, rękawice oraz zorganizowała wywóz odpadów na składowisko.
Mieszkańcy uzbrojeni w profesjonalny
sprzęt do sprzątania, najpierw wysprzątali rowy wzdłuż głównej drogi, skąd wydobyto
mnóstwo odpadów pochodzących z sieci fast
foodów, butelek po napojach z tworzyw
sztucznych, opakowań po opryskach itp.
Wśród znalezionych odpadów znaleziono
śmieci należące do mieszkańców ulicy Mickiewicza w Żarowie, którzy wraz z porzuconym workiem zostawili kopertę z adresem.
Po uprzątnięciu rowów uczestnicy akcji
podzielili się na grupy i ruszyli do okolicznych lasów, gdzie roiło się od śmieci. Przez
lata mieszkańcy tworzyli tam dzikie wysypiska, ale były tam również pozostałości po powodziach sprzed lat, gdy rwąca rzeka zabierała wszystko co stanęło na jej drodze. Pomimo niesprzyjającej pogody akcja się udała
i zebrano pełną przyczepę odpadów. I gdyby
nie to, że zaczął padać rzęsisty deszcz i zabrakło worków na śmieci, to uzbierano by
dwa razy więcej odpadów.
Krukowska akcja nie polegała tylko na
uprzątnięciu odpadów z rowów i lasu ale także na wyrównaniu terenu przed zabytkowym
pałacem w Krukowie. Piotr Krawczyk nieodpłatnie pożyczył sprzęt a Kazimierz Witkowski wyrównał cały teren, który w niedługim
czasie zostanie zagospodarowany na teren
zieleni i stanie się – miejmy nadzieję – jedną
z wizytówek Krukowa.
Akcja sprzątania miała zakończyć się
grillem na świeżym powietrzu, który miał
być formą podziękowania, ale niesprzyjające
warunki pogodowe spowodowały, że podziękowania odbyły się w sali świetlicy. Tam
Prezes Stowarzyszenia „Nasz Kruków” podziękował wszystkim biorącym udział w akcji mieszkańcom, a w szczególności dzieciom, dla których przygotowane były pyszne
słodkości.
/x/
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Juniorzy gromią Kolejne trzy punkty w okręgówce
Zespół juniorów starszych 9 kwietnia
201 1 r. na własnym boisku rozgromił Nysę
Zgorzelec 7:0.

Kanonadę strzelecką w 11 minucie
otwiera K. Dopieralski wykorzystując zamieszanie w polu karnym po dośrodkowaniu
z rzutu wolnego. Chwilę później ten sam zawodnik mógł po raz drugi wpisać się na listę
strzelców, jednak w dogodnej sytuacji strzela
wprost w bramkarza. Dobitka Darowskiego
ląduje obok spojenia słupka z poprzeczką.
Kolejna akcja przynosi rzut wolny dla biało –
niebieskich z linii szesnastego metra. Złe
ustawienie bramkarza bezlitośnie wykorzystuje Chrapek, który bezpośrednim strzałem
po długim słupku podwyższa wynik spotkania. Uszczyk w samotnym rajdzie z połowy
boiska znajduje się w sytuacji sam na sam
z brakarzem strzelając trzecią bramkę. Do
przerwy goście mogli zmniejszyć rozmiar
porażki, jednak nie potrafili wykorzystać
stworzonych sytuacji.

Wynikiem 2:0 zakończył się niedzielny mecz seniorów Zjednoczonych Żarów z Nysą Kłodzką.

10 kwietnia kibice zgromadzeni na Stadio- stanie skutecznie zagrozić bramce strzeżonej
nie Miejskim w Żarowie mogli fetować raprzez Hruszowca. Większość akcji przerywadość z kolejnych trzech punktów.
ją pomocnicy. W ostatnim kwadransie stwaPoczątek meczu nie zapowiadał łatwego
rzamy sytuacje bramkowe, lecz wynik nie
zwycięstwa. Dwukrotnie na lewym skrzyulega zmianie.
dle Ciupiński daje się wyprzedzić zawodKolejny świetny wynikowi z Kłodzka. Szczęście ratuje nas
stęp w środku pomocy
przed stratą gola. Z mizanotował M. Pitruszka.
nuty na minutę ZjednoZjednoczeni zrehabiliczeni wchodzą w mecz.
towali się za porażkę z jeJernutowski dokładnie dogrywa
sieni, kiedy to na wyjeźw pole karne do osamotnionego
dzie przyszło nam przeRudnika, który wybrał nieskugrać 2:0.
teczny wariant strzału nożycaGrom Witków zremisomi. Gra się wyrównuje do 41
wał w meczu wyjazdowym
minuty. Wtedy to bramkę daUnią Złoty Stok 2:2. Dzięki tająca prowadzenie naszemu
kiemu wynikowi Zjednoczeni
zespołowi zapewnia
awansowali na trzecie miejKrawczyk, wykorzysce w tabeli.
stując dośrodkowaKolejny mecz rozenie z rzutu rożnego. fot. media: Z lewej strony zdobywca
gramy w sobotę 16
Po zmianie stron pierwszej bramki Marcin Krawczyk
kwietnia na boisku
bliski podwyższenia
w Świebodzicach.
rezultatu był Korbecki. Silny strzał z najwiękŻółta kartka: 80’ Drąg
szym trudem paruje bramkarz gości. Trener
Zjednoczeni: Hruszowiec – Drąg, Bryła
wprowadza kilka zmian jednak przewaga
(56’ G. Pietruszka), Koluśniewski, Ciupiński,
Zjednoczonych nie maleje. W 64 minucie
Krawczyk (82’ Baziak), M. Pietruszka,
w polu karnym przy linii bramkowej faulowa- Owczarzak, Jernutowski (62’ Dąbrowski),
ny jest Korbecki. Sam poszkodowany skutecz- Korbecki (85’ Okarma), Rudnik
media
nie wykorzystuje jedenastkę. Goście nie są w

Szachiści wyłonieni

W niedzielę 3 kwietnia w Gimnazjum im. Jana Pawła II rozegrano Mistrzostwa LZS powiatu
świdnickiego w ramach XII Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi.

W drugiej połowie obraz gry nie uległ
zmianie. W 60 minucie bezpośrednio zagraną piłkę z rzutu rożnego przyjmuje osamotniony Skrypak. Potężny strzał z woleja wpada do siatki Nysy. Kwadrans przed końcowym gwizdkiem Chrapek celnym trafieniem
w okienko wpisuje się po raz drugi na listę
strzelców. Wprowadzony Konieczny bezbłędnie wykorzystuje crosowe podanie zdobywając gola numer sześć. Wynik spotkania
strzałem w krótki róg ustala Sudoł.
Po XIX kolejkach Zjednoczeni wśród 16
drużyn Ligi Dolnośląskiej Juniorów zajmują
10 pozycję z dorobkiem 22 punktów.
Żółta kartka: 31’ Skrypak
Zjednoczeni: Iwanicki – Szkurłat (46’
Durma), Skrypak (84’ Grochowski), Wojnowski, Darowski, Chrapek, K. Dopieralski,
Węglarz, Kołodziej (46’ Konieczny), M. Dopieralski, Uszczyk.
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Stawką zawodów było wyłonienie w każdej kategorii wiekowej dwóch najlepszych zawodników i zawodniczek, które będą reprezentować powiat świdnicki w finale wojewódzkim. W turnieju wystartowali
reprezentanci gmin: Żarów, Jaworzyna Śląska, Świdnica, Strzegom.
Awans do finału uzyskała również najlepsza drużyna – goniec Żarów.

Wyniki indywidualne:
Juniorki Młodsze:

1. Natalia Dominik – Żarów

2. Przemysław Borowski – Żarów
3. Konrad Sołek – Żarów
4. Bartosz Rasiewicz – Żarów
Senior:

1. Marek Szmyd – Żarów
3. Wojciech Kowalczuk – Żarów
4. Zbigniew Zieliński – Żarów
7. Henryk Król – Żarów
8. Mirosław Cygan – Żarów
Organizatorami turnieju byli: Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, PZ
LZS w Świdnicy oraz Goniec Żarów.
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Juniorki Starsze:

1. Natalia Mielnik – Świdnica
3. Joanna Markiewicz – Żarów
Seniorki:

1. Jowita Dranka – Żarów
2. Ewelina Dominik – Żarów
Junior Młodszy:

1. Dawid Mozol – Żarów
2. Wiktor Zaremba – Żarów
3. Patryk Piórek – Żarów
4. Jakub Dołharz – Żarów
6. Hubert Zaremba – Żarów
8. Michał Dołharz – Żarów
Junior Starszy:

1. Damian Daniel – Żarów

Wiktor Zaremba - 2 miejsce w kat. junior młodszy

