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Święto Edukacji Narodowej
14 października nauczyciele, pracownicy szkół oraz 

przedszkoli obchodzą swoje święto. Dzień wcześniej, 13 
października 2011 roku Dzień Edukacji Narodowej święto-
wano w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy placówek oświatowych z te-
renu gminy Żarów oraz władze miasta w osobach Burmistrza Leszka 
Michalaka oraz Sekretarz Gminy Sylwii Pawlik. Witając zebranych, 
Burmistrz Miasta Żarów złożył okolicznościowe życzenia zgromadzo-
nym, jednocześnie prosząc przybyłych dyrektorów, by przekazali je po-
zostałym nauczycielom w poszczególnych szkołach i przedszkolu. 

dokończenie na stronie 4.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej o Sesji słów kilka

– Magdalena Pawlik – Ostatnia Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 
września 2011 roku poświęcona była dziesięciu projektom uchwał. 
Panie Przewodniczący proszę powiedzieć, czy któreś z nich wzbu-
dzały jakieś kontrowersje?

dokończenie na stronie 5.

Pracowicie na wioskach
Pomimo pierwszych jesiennych chłodów na ulicach na-

szych wsi dalej wrze praca. W ramach inwestycji realizo-
wanych z funduszu sołeckiego ukończona została wymiana 
okien w świetlicach wiejskich w Mikoszowej i w Łażanach, 
ponadto w tej ostatniej zostały wymienione także drzwi wej-
ściowe. 

Natomiast w Pyszycznie trwają prace związane z wykonaniem 
chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do kaplicy. Inwe-
stycja znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi, 
a zarazem zwiększy estetykę wsi.

dokończenie na stronie 6.

Na stypendia
W minioną niedzielę, tak jak corocznie z okazji Dnia Pa-

pieskiego, młodzież i nauczyciele żarowskiego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II prowadzili zbiórkę pieniędzy na fundusz 
stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W tym roku zebrano 2721,76 zł i 2 Euro.
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 11 lat prowadzi program 

stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej 
z małych miejscowości. W tym roku Fundacja obejmie pomocą ok. 
2500 osób z 42 diecezji Polski. 

Ciekawe odkrycie
W dniu 11.10.2011r, w reakcji na zgłoszenie telefonicz-

ne, przeprowadzono wizję terenową placu budowy obiektu 
handlowego przy ul. Bolesława Chrobrego w Żarowie.

W trakcie oględzin terenu ustalono, iż doszło do odsłonięcia po-
mieszczenia piwnicznego znajdującego się w płd-zach części prowa-
dzonych robót ziemnych, przy tzw. rampie oraz separatorach substan-
cji ropopochodnych. Dokonano oględzin obiektu piwnicznego oraz 
stratygrafii terenu uwidocznionej na profilach wykopów. 

Ujawniony obiekt piwniczny jest zróżnicowany pod względem ar-
chitektonicznym, z widocznymi przebudowaniami... 

dokończenie na stronie 2.
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Pyszczyn 
Pyszczyn to miejscowość malowniczo położona u stóp Góry Pyszczyńskiej – 

największego wzniesienia Gminy Żarów. 

Wieś po raz pierwszy była wzmiankowa-
na w 1213 r., prawdopodobnie Pyszczyn sta-
nowił początkowo małe rycerskie alodium. 
Historycy przypuszczają, iż od samego po-
czątku istnienia wsi stał tu obronny zamek, 
który z czasem został przekształcony w pałac. 

Spośród wielu właścicieli Pyszczyna na szcze-
gólną uwagę zasługuje ród von Matuschka 
hrabiów Toppolczan-Spätgen, który władał 
miejscowością do 1945 r. To za ich rządów na-
stąpiła rozbudowa pałacu w okazałą rezyden-
cję. Wówczas też został wzniesiony budynek 

teatru. W najlepszych latach funkcjonowania 
wystawiano po kilka sztuk rocznie. 

Pod koniec XIX w. powstała neogotycka 
kaplica upamiętniająca zmarłego Ernesta Al-
freda hr von Matuschka-Toppolczan. Wtedy 
też znacznie zmieniło się oblicze gospodarcze 
wsi. Przy folwarku działały m. in.: gorzelnia 
i browar, olejarnia i zmechanizowana cegielnia. 

Po zakończeniu działań wojennych latem 
1945 r. przybyli do Pyszczyna pierwsi polscy 
osadnicy. Majątek pałacowo-parkowy został 
przejęty przez władze polskie. W 1949 r. utwo-
rzono PGR, w 1993 r. cały majątek przejęła 
Agencja Nieruchomości Rolnych, która obec-
nie wystawiła zespół pałacowy na sprzedaż.

Obecnie miejscowość zamieszkuje 182 
osoby. We wsi nie ma świetlicy, w związku 
z czym wszelkie imprezy odbywają się w sezo-
nie wiosenno-letnim (głównie na boisku bądź 
do niedawna w świetlicy w pałacu). Do cy-
klicznych imprez można zaliczyć m.in. ob-
chody Dnia Dziecka oraz Dożynki. Ponadto, 
często organizowane są imprezy rodzinne, po-
łączone niekiedy z zabawami tanecznymi. We 
wsi aktywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, 
a miejscowa społeczność chętnie angażuje się 
we wszelkie podejmowane przedsięwzięcia.

Odwiedzając miejscowość warto zwrócić 
szczególną uwagę na kompleks pałacowo-fol-
warczny wraz z parkiem, neogotycką kaplicę 
pw. św. Antoniego, ruiny wieży widokowej, 
ruiny wiatraka z II poł. XVIII oraz wapien-
nik na Górze Pyszczyńskiej zwany popularnie 
„bunkrem.”

Ryszard Pawlik
Sołtys Wsi Pyszczyn
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Wszelkie sprawy związane z przyj-
mowaniem reklam i ogłoszeń prowadzi 
Wydawca Gazety Żarowskiej.

Wszelkie prawa zastrzeżone (łącznie 
z tłumaczeniem na języki obce). Żaden 
fragment nie może być: wykorzystany 
w jakiejkolwiek formie: fotokopii, mikro-
filmu czy innych reprodukcji ani przekła-
dany na język mechaniczny lub pisemny, 
bez zgody wydawcy.

Redakcja zastrzega sobie prawo do 
robienia skrótów i nie publikowania 
w całości tekstów i materiałów nie zama-
wianych.

10-lecie Podstrefy
W związku z przypadającą na dzień 

24 października dziesiątą rocznicą 
utworzenia Podstrefy Żarów Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Invest-Park” zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Gminy Żarów na impre-
zy towarzyszące.

Już w sobotę 22 października 2011 r. fani 
japońskich sztuk walki będą mogli przeżywać 
sportowe emocje podczas Międzynarodowego 
Dziecięcego Turnieju Judo, który rozpocznie 
się o godzinie 10:00 w Hali Sportowej Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu. 

Natomiast w kawiarni GCKiS będzie moż-
na obejrzeć specjalną wystawę zdjęć obrazują-
cą zakłady żarowskiej podstrefy. 

Nazajutrz w niedzielę, 23 października 
wszyscy chętni, którzy chcą podpatrzeć „od 
kuchni” funkcjonowanie najnowszych tech-
nologii, będą mogli wziąć udział w „Dniu 
Otwartym” organizowanym przez firmę Elec-
trolux Żarów. W godzinach od 11:00 do 13:00 
przewidziane jest zwiedzanie zakładu w gru-
pach, dodatkową atrakcją będzie specjalny 
pokaz strażacki, który rozpocznie się o godzi-
nie 12:00 na terenie przyzakładowym. 

Gabriela Nastałek

dokończenie ze strony 1.

Ciekawe odkrycie
Stosownie do znajdujących się w nim 

przedmiotów oraz materiału ceramicznego 
zamykającego wewnętrzne lico ściany we-
wnętrznej można ustalić, iż kres jego funkcjo-
nowania nastąpił w latach 80-90 XX wieku.

Należy przypuszczać, iż obiekt był zapew-
ne związany z nieistniejącym już zespołem 
folwarcznym, który w naszej ewidencji funk-
cjonuje pod adresem przy ul. Armii Krajo-
wej 11 i datowany jest na koniec XIX wieku. 
Myślę, że część obiektu zbudowana z kamie-
nia łamanego należy właśnie wiązać z tym 
okresem. Trudności z datowaniem tej części 
budowli polegają na braku wyznacznika chro-
nologicznego (kamień nie można zadatować). 
Następnie obiekt uległ rozbudowie, przy nie-
zachowaniu symetryczności rzutu. Jest to 
część wykonana z cegły ceramicznej. Analiza 
materiału ceramicznego każe sądzić, iż roz-
budowa nastąpiła w I poł. XX wieku. Obiekt 
funkcjonował (był dostępny) do lat 80-90 XX 
wieku, kiedy to zapewne wybudowano ścianę 
zamykającą z cegły. 

Zapewne pierwotnie obiekt funkcjonował 
jako lodówka (część kamienna), następnie po 
rozbudowie jako pomieszczenie piwniczne.

Marek Kowalski
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Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 

z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr XIV/88/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do dnia 18 listopada 2011 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Nowe stawki czynszu
Referat NiGP Urzędu Miejskiego w Żarowie informuje, że w dniu 23 września 2011r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 

128/2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Żarów. Dotychczasowe 
uregulowania dotyczące stawek czynszu dzierżawnego  gruntów stanowiących własność Gminy Żarów były niewystarczające w stosunku do wy-
mogów obecnego rynku oraz wymagań klientów, dlatego konieczne było ich zaktualizowanie.

Obowiązujące stawki czynszu dzierżawnego zostały przedstawione poniżej.

Katarzyna Banasik

L.p. Przedmiot dzierżawy Okres 
płatności

Stawka

1 Grunt użytkowany rolniczo jako ogródek  przydomowy rok 0,37 zł/1m2

2 Grunt pod garażami, wiatami miesiąc 2,80 zł/1m2

3 Grunt przeznaczony pod działalność usługową i handlową miesiąc 5,15 zł/1m2

4 Grunt pod obiektami gospodarczymi miesiąc 1,16 zł/1m2

5 Grunt pod wodami stojącymi rok Cena za 6 dt żyta/1ha lustra wody
6 Grunt wykorzystywany na cele komunikacyjne (dojazdy, przejścia, dojścia) rocznie 1 zł/1m2

7 Grunt pod obiektami ruchomymi (kontenery na śmieci, odzież używaną, toalety itp) miesiąc 5 zł/m2  zajmowanej powierzchni
8 Grunt pod tablice reklamowe, banery, stoiska reklamowe miesiąc 10 zł/1m2 powierzchni reklamowej
9 Grunt przeznaczony na cele składowe rok 5 zł/1m2

10 Grunt zajęty czasowo w związku z realizacją inwestycji dzień 0,50 zł/1m2

11 Grunty na cele imprez widowiskowych i przedsięwzięć rozrywkowych (wesołe 
miasteczka, cyrki)

dzień 200 zł/dziennie

12 Grunt pod ustawienie punktu gastronomicznego lub z alkoholem podczas imprez dzień 600 zł/dziennie
13 Grunt pod kojec dla psa rocznie 15 zł/1m2

14 Grunt przeznaczony na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i sportowe rocznie 0,30 zł/1m2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-

stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) podaję 
do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XIV/88/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 września 2011r., 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, 
gm. Żarów

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące w/w planu miejscowego w terminie do dnia 18 listopada 
2011r. na piśmie na adres: Burmistrz Żarowa, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

Dodatkowe świadczenie
Osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego mogą ubiegać się o dodatko-
we świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie!

4 października 2011 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 
wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie 
z przepisami rozporządzenia pomoc będzie przyznawana na wniosek 
osób mających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Pomoc będzie 
wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w mie-
siącach: listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał 

organ właściwy w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. 
Burmistrz Miasta.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego po-
winna złożyć do ww. organu wniosek o przyznanie pomocy (nie został 
określony wzór takiego wniosku, co oznacza, że jego forma jest dowolna).

Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 
2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad 
lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., 
wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od 
dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgna-
cyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. termi-
nów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

OPS
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Święto Edukacji 
Narodowej

Zebranie było nie tylko okazją do życzeń 
i podziękowań, ale także do podsumowań. 
Rozmawiano o ważnych sprawach dotyczą-
cych funkcjonowania szkół i przedszkola, 
o przeprowadzonych i planowanych remon-
tach w placówkach, o problemach i sukce-
sach w pracy wychowawczej i dydaktycznej 
nauczycieli, a zwłaszcza o statusie nauczyciela 
– jego roli w edukacji i wychowaniu młodego 
pokolenia. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 13 
października 2011 roku także, Burmistrz Le-
szek Michalak brał udział w uroczystościach 
pasowania pierwszoklasistów w Zastrużu. Ko-
rzystając z okazji Burmistrz Michalak życzył 
najmłodszej społeczności tej szkoły, nie tylko 
osiągnięć i sukcesów – w nauce, sporcie, sztu-
ce – ale także szkolnych przyjaźni i niezapo-
mnianych przygód. 

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne 
święto, święto wszystkich nauczycieli i pra-
cowników oświaty. Z tej szczególnej okazji 
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie składają wszystkim nauczycielom i pra-
cownikom oświatowym najserdeczniejsze ży-
czenia. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak 
wielką rolę w edukacji społeczeństwa odgrywa 
postawa, wiedza, oddanie i rzetelne wykony-
wanie pracy przez nauczycieli, wychowawców 
i pedagogów: „To dzięki Państwa umiłowaniu 
zawodu kolejne pokolenia mieszkańców na-
szej gminy mogą pogłębiać wiedzę, kształcić 
umysły i szlifować talenty. Za te wysiłki, dzięki 
którym młodzi ludzie będą godnie wypełniać 
rolę obywatela, pracownika, rodzica pragnie-
my dziś serdecznie Wam podziękować”. 

Magdalena Pawlik

Życzenia dla nauczycieli 
od Rady Miejskiej Żarowa

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem 
wszystkich, pracujących z dziećmi i młodymi 
ludźmi. Z tej szczególnej okazji pragniemy 
złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. By 
ucząc młodych ludzi, potrafili Państwo prze-
kazać im ciekawość nieznanego, niecierpli-
wość poznania i stawiania pytań. 

Wyrażamy głęboką nadzieję, że ten rok 
szkolny, stawiający przed Wami nowe zadania, 
przyniesie Państwu sporo radości i satysfakcji. 
Mamy wspólny cel – szkoły uczące w sposób 
mądry, odpowiedzialny i na najwyższej pozio-
mie. Dzięki Państwa pracy i zaangażowaniu, 
wysokiemu profesjonalizmowi jesteśmy coraz 
bliżej.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
oraz Radni Rady Miejskiej w Żarowie

Goście w Dziupli Kanarka
W piątek 7 października 2011 r. świetlicę środowiskową „Dziupla Kanarka” 

działającą przy Szkole Podstawowej w Mrowinach odwiedzili funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Żarowie. 

Celem spotkania było przybliżenie dzie-
ciom podstawowych zasad bezpieczeństwa, 
szczególnie tych dotyczących poruszania się 
pieszych po drodze. Były to niezwykle cenne 
słowa z uwagi na obecną szarą i deszczową 
porę roku. Dzieci z uwagą przysłuchiwały się 
ciekawie prowadzonym zajęciom. Funkcjona-
riusze chętnie odpowiadali na licznie zada-

wane przez dzieci pytania. Największą furorę 
wśród podopiecznych świetlicy zrobił oczywi-
ście policyjny pistolet oraz radiowóz. 

Mamy nadzieję, że nie była to ostatnia 
wizyta gości z Komisariatu w naszej świetlicy.

Elżbieta Strzałkowska
Opiekun Świetlicy

„Pozory mylą, dowód nie”
„Pozory mylą, dowód nie” to ogólnopolska kampania edukacyjna, zainicjo-

wana przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego i Komendę Głów-
ną Policji, w którą włączyła się Gmina Żarów. 

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach na 
terenie całej Polski, że dorosły wygląd nie oznacza pełnoletniości upoważniającej do zakupu 
napojów alkoholowych – a w efekcie ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz 
przeciwdziałanie spożywania alkoholu w tej grupie wiekowej.

W ramach kampanii do punktów sprzedaży dostarczono pakiety materiałów edukacyjnych 
uświadamiających zarówno sprzedawcom, jak i klientom problem zakupu alkoholu przez osoby 
niepełnoletnie, natomiast do szkół trafiły broszury adresowane do rodziców pn. „Reaguj, gdy 
twoje dziecko sięgnie po alkohol”. 

Ośrodek Pomocy Społecznej

20,7 litra krwi
46 osób uczestniczyło w akcji od-

dawania krwi przeprowadzonej 12 paź-
dziernika 2011r. W sumie zebrano 20,7 
litra krwi. 

Klub Honorowych Dawców Krwi składa 
serdeczne podziękowania wszystkim miesz-
kańcom gminy Żarów biorącym czynny 
udział w naszych akcjach za bezinteresowną 
pomoc i chęć niesienia jej innym, za dar życia 
– jakim jest krew. 

Jednocześnie zapraszamy na następną ak-
cję w dniu 6 grudnia 2011r.

Klub Honorowych Dawców Krwi w Ża-
rowie

Ogłoszenia drobne
•	 Sprzedam mieszkanie w Żarowie 

93 m2 z garażem. Tel. 797 197 797.
•	 Sprzedam mieszkanie w Żarowie 

48 m2 na I piętrze w starym bu-
downictwie. Tel. 796 051 202.

•	 Sprzedam mieszkanie w Bogdano-
wie o pow. 70 m2, I p. w starym bu-
downictwie. Tel. 71 396 26 21.

•	 Sprzedam garaż na Osiedlu Pia-
stów w Żarowie. Garaż z prądem 
i kanałem. Tel. 691 116 868.

•	 Sprzedam samochód osobowy Re-
anult CLIO, rok prod. 2000. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 71 396 26 21
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Przewodniczący Rady Miejskiej o Sesji słów kilka
– Tadeusz Pudlik – Radni mieli do rozpa-

trzenia równo dziesięć projektów uchwał o róż-
nym ciężarze gatunkowym, jak zwykle jednak 
największe kontrowersje wśród radnych Klu-
bu „Razem dla Żarowa” wzbudziły projekty 
dotyczące tak zwanych uchwał finansowych: 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Żarów czy też wprowadzenia zmian 
w budżecie gminy Żarów na rok 2011. Po wie-
lu zapytaniach radnych z Klubu „Razem dla 
Żarowa” i wyczerpujących wyjaśnieniach pani 
Skarbnik Renaty Dawlewicz, uchwały zostały 
przyjęte. 

W dalszej części Sesji przedstawiłem rad-
nym projekty zmieniające uchwały już wcze-
śniej przyjęte, jednak w związku ze zmianami 
wynikającymi z potrzeby dostosowania ich 
do obecnych warunków, radni musieli się nad 
tymi zmianami pochylić. Omawialiśmy pro-
jekt uchwały dotyczący przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w obrębie wsi Wierzbna 
czy też nadania nazwy ulicy w mieście Żarów. 
W związku z tym, iż w okolicy gimnazjum 
powstał pomnik Jana Pawła II oraz obiekty 
sportowe, zaistniała potrzeba nadania nazew-
nictwa dla nowo powstałej drogi wewnętrz-
nej, która będzie nosiła nazwę „Aleja Złotych 
Dębów”. Będzie to też miejsce, przy którym 
powstanie aleja dla osób odznaczonych Zło-
tym Dębem. Jest to pomysł pana Burmistrza 
Leszka Michalaka, aby w tym, jakże pięknym 
miejscu, posadzić dębowy symbol tego od-
znaczenia. Niech potomni mają pamiątkę po 
swoich przodkach. Idea ta spotkała się z bar-
dzo pochlebną opinią całej rady. Uchwała więc 
została przyjęta jednogłośnie. 

– M.P. – Na Sesji podjęte miały zostać 
także uchwały w sprawie: Młodzieżowej 
Rady Miejskiej oraz wyboru ławników do 

Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejo-
nowego w Świdnicy na kadencje 2012-2015. 
Proszę powiedzieć, jak przebiegało głoso-
wanie tych właśnie uchwał?

– T.P. – Jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie 
Młodzieżowej Rady Miejskiej, była to w rze-
czywistości tak zwana ustawa porządkująca, 
mająca dostosować kadencyjność Rady Mło-
dzieżowej do kadencyjności „dorosłej” Rady 
Miejskiej. Ponieważ wszyscy radni uznali 
słuszność tej decyzji wynik głosowania był jed-
nomyślny. 

Trochę więcej emocji wzbudził projekt 
uchwały dotyczący wyboru ławników do Sądu 
Okręgowego i do Sądu Rejonowego Świdnicy 
na kadencje 2012-2015. Powołany uchwa-
łą Rady Miejskiej pięcioosobowy zespół miał 
zaopiniować zgłoszone kandydatury. Z grona 
ośmiu kandydatek, trzy pozostawił bez dal-
szego biegu, a pięć zaopiniował pozytywnie. 
Te trzy niezweryfikowane kandydatury nie 
spełniały wymogów formalno-prawnych. Po 
wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości przystą-
piono do głosowania. Pięć przedstawionych 
kandydatek (na ławnika nie było zgłoszonego 
ani jednego mężczyzny) w głosowaniu tajnym 
zostało jednogłośnie wybranych na ławników. 
W tym miejscu chciałbym serdecznie podzię-
kować członkom zespołu opiniującego, rad-
nym: Urszuli Ganczarek, Kamili Madej, Marii 
Tomaszewskiej i Norbertowi Gałązce za mery-
toryczną i wnikliwą analizę przedstawionych 
dokumentów.

– M.P. – A co z innymi punktami, któ-
re wpisane były również w porządek obrad 
Sesji?

– T.P. – Po wyczerpaniu punktu dotyczą-
cego rozpatrzenia projektów uchwał i przyję-
ciu sprawozdania z pracy Burmistrza, przed-
stawiłem radnym pisma, które wpłynęły do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej: z Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej i od mieszkańców 
Żarowa. W piśmie z RIO skład orzekający 
Izby wydał pozytywną opinię z wykonania 
przez pana Burmistrza Michalaka budżetu za 
pierwsze półrocze 2011 roku. 

Po przedstawieniu pisma od mieszkańców, 
którzy zwrócili się z prośbą o pomoc w przy-
wróceniu punktu rehabilitacji w Żarowie, 
pan Burmistrz dogłębnie przedstawił radnym 
sytuację związaną z likwidacją tego jakże po-
trzebnego punktu, przywracającego zdolności 
ruchowe wielu mieszkańcom, nie tylko naszej 
gminy. Radni wspólnie z panem Burmistrzem 
doszli do wniosku, że trzeba zrobić wszystko 
celem ponownego uruchomienia tego punktu 
dla ratowania zdrowia naszych mieszkańców. 
Ponieważ wszystkie pomieszczenia przedsta-
wione do zagospodarowania (min. po SPDC 
„Serce”) nie spełniają wymogów nakreślonych 
przez Sanepid, mam gorącą prośbę o wskaza-
nie lokalizacji na terenie miasta do adaptacji 
na punkt (minimalne wymiary lokalu: 120m2 
o wysokości 3,40m.). 

– M.P. – Jak przebiegały obrady ostatniej 
Sesji Rady Miejskiej, czy panowała ogólna 
zgoda, co do większości projektów uchwał?

– T.P. – Wszystkie omawiane projekty 
uchwał zostały przez radnych przyjęte. Mu-
szę powiedzieć, że ostatnia Sesja przebiega-
ła w dosyć zdrowej atmosferze, bez żadnych 
uszczypliwości ani podtekstów, co każe mieć 
nadzieję na coraz lepszą współpracę wszyst-
kich radnych dla dobra mieszkańców gminy. 

– M.P. – Dziękuję za rozmowę
– T.P. – Również dziękuję.

Z Przewodniczącym Rady Miejskiej Ta-
deuszem Pudlikiem rozmawiała Magdalena 
Pawlik. 

Uratowany Krzyż  
Virtuti Militari

W ostatnich dniach do Żarowskiej Izby Historycznej tra-
fił monumentalnej wielkości order Virtuti Militari o rozpięto-
ści ramion krzyża 72,5 cm. Order przekazany został przez 
Wacława Rzeczyckiego, prezesa Miejsko-Gminnego Koła 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
w Żarowie. 

Sporej wielkości order odnaleziony został przez Pana Wacława 
na żarowskim złomowisku w latach 70-tych. Aż do dnia dzisiejsze-
go przeleżał zapomniany w piwnicy. Wedle wstępnych oględzin jest 
to wyrób przedwojenny i poddany przeróbkom po 1945 roku (po-
zbawiony korony orzeł biały z czasów PRL). Po przeprowadzeniu 
renowacji, przekazany order ozdobi jedną ze ścian Żarowskiej Izby 
Historycznej. 

więcej na stronie: www.izba.centrum.zarow.pl 
Bogdan Mucha
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Pracowicie na wioskach

Obecnie wykonywane są także prace 
związane z dalszą częścią budowy chodnika 
w kierunku Łażan. Obie inwestycje są reali-
zowane przy wsparciu finansowym Starostwa 
Powiatowego przez pracowników interwen-
cyjnych zatrudnionych przy Urzędzie Miej-
skim w Żarowie. 

Ponadto, mieszkańcy Krukowa skupieni 
wokół Stowarzyszenia „Nasz Kruków” podję-
li inicjatywę, której efektem jest wylana pły-
ta betonowa na boisku sportowym, na której 
będą się odbywały imprezy taneczne itp. 

Dzięki wsparciu Burmistrza Leszka Mi-

chalaka mieszkańcy wsi otrzymali beton, aby 
następnie samodzielnie przeprowadzić prace 
związane z wylaniem płyty. Krukowska ini-
cjatywa jest godnym naśladowania przykła-
dem zaangażowania lokalnej społeczności 
w życie swojej miejscowości, a zarazem dobrej 
współpracy pomiędzy mieszkańcami a Urzę-
dem Miejskim. Szczególne słowa uznania 
i podziękowania należą się wszystkim, którzy 
poświęcili swój czas i energię na realizację tej 
inicjatywy. 

Gabriela Nastałek 

Miejskie inwestycje
Place zabaw w Żarowie

W ubiegłym tygodniu w okolicy nowo bu-
dowanego sklepu Tesco w Żarowie przy ulicy                   
Bolesława Chrobrego powstał kolejny plac za-
baw w naszym mieście. 

Na mocy porozumienia zawartego po-
między obecnymi władzami miasta, a firmą, 
która kupiła ten teren w 2007 roku całkowity 
koszt zakupu nowych urządzeń pokrył inwe-
stor. Nowy plac wyposażony jest w takie urzą-
dzenia jak: karuzela krzyżowa, zjeżdżalnia, 
sprężynowce, huśtawki tradycyjne, jak i tak 
zwane huśtawki „ważki”. 

Dodatkowymi atrakcjami dla najmłod-
szych mieszkańców naszego miasta są dwa 
zestawy do zabaw i sprawdzenia swoich umie-
jętności na rozmaitych urządzeniach, które 
znalazły zastosowanie na nowym terenie. 
W trosce o bezpieczeństwo dzieci, na placu 
zamontowane zostały cztery ławki, by opie-
kunowie w wygodzie mogli doglądać swoich 
najbliższych.

Do zrealizowania pozostały jeszcze drobne 
prace ziemne, po zakończeniu których nowo 
zagospodarowany teren będzie mógł w pełni 
spełnić swoją funkcję ku uciesze dzieci.

Dodatkowo, gmina dokonała zakupu no-
wej huśtawki, która zamontowana zostanie na 
Placu Wolności w Żarowie. Niestety poprzed-
nie urządzenie stało się celem aktu wandali-

zmu i nie nadawało się do dalszej eksploata-
cji. Z tego miejsca zwracamy się z prośbą do 
wszystkich mieszkańców Żarowa, by zadbali 
o właściwe użytkowanie nowo zainstalowa-
nych urządzeń, a w przypadku zauważenia 
niepokojących zachowań oraz niszczenia do-
bra wspólnego o poinformowanie odpowied-
nich służb do podjęcia adekwatnych kroków, 
mających na celu eliminowanie zachowań 
niepożądanych.

Prace na cmentarzu 
Prace prowadzone na terenie Cmentarza 

Komunalnego w Żarowie zmierzają ku końco-
wi. Zostały wytyczone kolejne alejki na nowej 
części cmentarza, ciężki sprzęt w dalszym cią-
gu usuwa wierzchnią warstwę ziemi pod nowe 
ciągi piesze, które ułatwią poruszanie się po 
niniejszym terenie. Pracownicy interwencyjni 
układają kostkę betonową oraz obrzeża beto-
nowe, zarówno w nowej, jak i na starej części 
cmentarza. Dotychczas ułożono ponad 100 
metrów bieżących kostki betonowej.

Dodatkowo wykonano prace remontowe 
Kaplicy, które mają na celu zabezpieczenie 
wnętrza tego obiektu. Uzupełniono brakujące 
dachówki na nieremontowanej części dachu, 
wykonano szklenie w okiennicach oraz za-
bezpieczono podłogę na poddaszu tak, aby do 
środka Kaplicy nie przedostawały się zanie-
czyszczenia oraz woda.

Miejsca postojowe 
Pracownicy interwencyjni ukończy-

li ostatni etap budowy nowych miejsc po-
stojowych na ulicy Władysława Łokietka 
w Żarowie. Dzięki przeprowadzonej inwesty-
cji mieszkańcy z pewnością odczują poprawę 
warunków parkowania w związku ze zwięk-
szoną ilością miejsc postojowych. Przeprowa-
dzone prace miały także na celu poszerzenie 
dotychczasowego odcinka drogi, tak by wpły-
nęły one na poprawę bezpieczeństwa porusza-
jących się tymże odcinkiem pojazdów. Dzięki 
porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
w Świebodzicach wyłożono kostką betono-
wą powierzchnię ok. 800m2, która ma służyć 
mieszkańcom jako miejsca postojowe. Takie 
prace zostały również wykonane na ulicach: 
Mieszka I oraz Krzywoustego w Żarowie.

Gmina Żarów wystąpiła do Starostwa 
Powiatowego o uzgodnienie wykonania tym-
czasowego zjazdu na wysokości Cmentarza 
Komunalnego od strony ulicy Armii Krajo-
wej. Przeprowadzona inwestycja będzie mia-
ła na celu ułatwienie komunikacji w obrębie 
cmentarza na czas nadchodzących uroczy-
stości przypadających na okres listopadowy. 
W przyszłości Gmina Żarów planuje tymcza-
sowe rozwiązanie wprowadzić do użytku na 
stałe.

Starania o środki  
zewnętrzne.

W związku z planowanymi w przyszłym 
roku inwestycjami Gmina Żarów na poczet 
planowanych zadań stara się pozyskać środki 
zewnętrzne ułatwiające w znacznej części ich 
realizację. W obecnym czasie zostały złożone 
dwa wnioski: pierwszy na dofinansowanie 
budowy sieci kanalizacyjnej, a drugi doty-
czący remontu ul. Dębowej w Żarowie (tzw. 
„Schetynówka”). Do końca roku Gmina Ża-
rów powinna otrzymać opinie w sprawie do-
finansowania powyższych inwestycji, jeżeli 
wnioski zostaną zaopiniowane pozytywnie, 
na początku przyszłego roku rozpoczniemy 
realizację budowy kanalizacji oraz remontu 
ul. Dębowej. W najbliższym czasie zostanie 
złożony trzeci wniosek na projekt unijny bu-
dowy targowiska miejskiego w Żarowie.

Agata Piotrowska
Patryk Wojak 
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Dla niektórych zawodniczek i zawodni-
ków klubu z Imbramowic był to pierwszy tur-
niej judo w życiu, dlatego wszystkim uczestni-
kom należą się brawa za odwagę i umiejętno-
ści sportowe pokazane na macie. 

Nagrody najlepszym judokom wręczała 
dyrektor SP Imbramowice, Krystyna Wali-
szak.

Medale i dyplomy dla judoków ufun-
dowało Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. 

Sparing był sprawdzianem przed II 
Międzynarodowymi Mistrzostwami Judo 
w Żarowie, które odbędą się już w najbliższy 
weekend, 22 października (sobota), w Hali 
Sportowej GCKiS w Żarowie, o godz. 10:00. 
Zapraszamy do kibicowania. Zawody judo 
połączone będą z X-leciem podstrefy Żarów 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wyniki sparingu naszych zawodników 
(Judoka Imbramowice):

Grupa młodsza
21kg dziewczęta
1. Iga Sudoł 
2. Kinga Wojtusiak
3. Emilia Nowak

25kg dziewczęta
1. Wiktoria Stec
2. Karolina Ciastoń
3. Martyna Janaszek
5. Dominika Mierlak

21kg chopcy
1. Tomasz Tyrański

2. Kacper Konikowski
5. Mikołaj Lejba

26kg chopcy
1. Maziarz Igor

28kg chopcy
2. Jan Ziobro
4. Adam Urbaniak

32kg chopcy
3. Traczyński Adrian

Grupa starsza
35kg chopcy
1. Arek Markiewicz

2. Maciej Michalak
3. Adam Rychta
4. Hubert Maziarz

34kg chopcy
1. Szymon Janaszek

36kg chopcy
2. Dawid Czykieta

40kg chopcy
2. Bartosz Ciastoń
3. Adrian Oleksiuk

45kg chopcy
2. Damian Kozieł

61kg chopcy
1. Maciej Trzepla

+52kg dziewczęta
1. Sandra Ciastoń

media

Gimnazjaliści w drugiej rundzie
W ramach współzawodnictwa szkolnego, 12 października uczniowie Gimna-

zjum im. Jana Pawła II wzięli udział w turnieju piłkarskim Coca Cola Cup 2012. 

Reprezentacja chłopców bez większych problemów przeszła pierwszą rundę eliminacyjną 
zwyciężając wszystkie spotkania. Na Stadionie Miejskim w Żarowie, podopieczni Przemysława 
Drąga nie pozwolili strzelić rywalom ani jednej bramki. 

Wyniki:
Gimnazjum Żarów – Gimnazjum Jaroszów 10:0
Gimnazjum Żarów – Gimnazjum nr 1 Strzegom 2:0
Gimnazjum Żarów – Gimnazjum Goczałków 3:0
Skład: Michał Myrta, Piotr Pilski, Robert Myrta, Łukasz Kaczmarczyk, Mateusz Jaros, Pa-

tryk Gaładyk, Mateusz Sołek, Łukasz Wycisk, Krzysztof Wielg.
W tym samym dniu na Orliku w Żarowie rywalizowały dziewczęta. Zdobyte trzecie miejsce 

nie pozwoliło na awans do następnej rundy. Żeńską drużynę prowadził Adam Ciupiński.
Wyniki:
Gimnazjum Żarów – Gimnazjum Nr 1 Jaworzyna Śląska 2:4
Gimnazjum Żarów – Gimnazjum Mietków 0:2
Gimnazjum Żarów – Gimnazjum Jaroszów 3:0
Skład:
Paulina Król, Patrycja Rolska, Aleksandra Darosz, Aleksandra Kaczmarek, Małgorzata 

Przybyłowicz.
Organizatorami byli: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie oraz Gminne Centrum Kul-

tury i Sportu w Żarowie.
media

Sparing Judoków
We wtorek 11 października w sali sportowej w Imbramowicach odbył się spa-

ring judo pomiędzy UKS Judoka Imbramowice i ULKS Błyskawica Mietków. 

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie 

zaprasza na dwa korty tenisowe 
o nawierzchni ziemnej miejsce: 

osiedle Piastów (obok ul. Górni-
czej) godziny otwarcia: codziennie 

od 8:00 do zmroku. Cena biletu: 
10 zł/godz. bez względu na wiek, 

rezerwacja: 795-933-721.
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W IX kolejce (8.10.2011) na własnym 
boisku podejmowaliśmy Stal Świdnicę. Po 
raz kolejny w pierwszych minutach zawiodła 
skuteczność. Po ładnej kombinacyjnej grze, 
dokładne prostopadłe podanie otrzymuje 
M. Klimaszewski, który nie potrafi dopełnić 
formalności. Dwie kolejne groźne sytuacje 
stwarza bardzo dobrze prezentujący się od 
początku sezonu, młodzieżowiec Skrypak. 
Po przejściu z linii obrony i ograniu kilku 
zawodników oddaje bezpośredni strzał. In-
stynktowna obrona nogami pozwala gościom 
wciąż zachować czyste konto. Ten sam zawod-
nik w 19 minucie po rzucie wolnym strzałem 
z głowy trafia w spojenie. W międzyczasie 
goście przeprowadzają groźną kontrę, którą 
pewnym wślizgiem przerywa Drąg. Klima-
szewski rehabilitując się za wcześniejsze nie-
powodzenie obsługuje świetnym podaniem 
Jerutowskiego. Niestety, w 36 minucie po raz 
kolejny nie wykorzystujemy stu procentowej 
sytuacji. Bezbramkowy remis utrzymał się do 
końca pierwszej połowy.

Po zmianie stron do głosu dochodzi Stal, 
czego efektem jest zdobyta bramka w 58 minu-
cie. Chwilę później doprowadzamy do remisu. 
Po raz kolejny w sezonie najwyżej dobitej piłki 
z rzutu rożnego wyskoczył Skrypak, umiesz-
czając futbolówkę w siatce. Tak jak szybko 
zdołaliśmy strzelić gola, tak szybko go traci-
my. Od tego momentu nie umiemy przegrać 
składnej akcji przez linię pomocy, która w tym 
fragmencie gry prezentuje się najsłabiej. W 75 
minucie przed stratą kolejnej bramki ratuje 
nas bramkarz – Hruszowiec. Wynik do końca 
nie ulega zmianie. Zjednoczeni Żarów – Stal 
Świdnica 1:2.

Tydzień później nie wykorzystujemy słab-
szej predyspozycji Gromu Witków (cztery 

mecze bez zwycięstwa), przegrywając mecz 
wyjazdowy 3:1.

Przez pierwszy kwadrans nie pozwala-
my rywalowi wyjść z własnej połowy. W tym 
okresie gry powinniśmy prowadzić różnicą 
dwóch bramek. Od tego momentu oglądali-
śmy wyrównany pojedynek. Pięć minut przed 
końcem pierwszej połowy gospodarze wyko-
nują rzut rożny. Osamotniony P. Kloc na szó-
stym metrze strzela bramkę na 1:0.

Dziesięć minut od gwizdka rozpoczynają-
cego drugą połowę zdobywamy bramkę wy-
równującą. Autorem celnego trafienia został 

Korbecki. W 60 minucie potężny strzał z 16 
metrów, w kierunku bramki Zjednoczonych 
łapie Hruszowiec. Chwilę później Grom prze-
prowadza błyskawiczną kontrę uruchamiając 
prostopadłym podaniem swojego napastnika. 
Zwodem w polu karnym przechodzi Drąga. 
Nasz kapitan ratując sytuację bezpośredniego 
strzału na bramkę wybija piłkę ręką. Pewnie 
wykonana jedenastka wyprowadza gospoda-
rzy na prowadzenie. Kilka minut później po 
złym wybiciu piłki z własnego pola karnego 
tracimy kolejnego gola. Pewny, precyzyjny 
strzał zza linii 16 metra wpada do siatki naszej 
drużyny. Zdobywca bramki za prowokację 
kibiców Zjednoczonych otrzymał drugą żółtą 
kartkę. Pomimo gry w przewadze do końca 
meczu nie zdołaliśmy zmienić rezultatu.

Sytuacja w tabeli po tym meczu nie wy-
gląda dobrze. Po 10 kolejce zgromadziliśmy 
zaledwie 9 punktów! Tym samym zajmujemy 
14 miejsce zagrożone spadkiem. Z dorobkiem 
24 punktów prowadzi Nysa Kłodzko.
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Punkt rezerw, trzy 
juniorów

Drugi zespół seniorów występują-
cy w wałbrzyskiej kl. A, 9 października 
br. doznał dotkliwej porażki. Włókniarz 
Głuszyca jako gospodarz rozbił nasz 
zespół, wygrywając 7:2.

W kolejny weekend na własnym boisku 
gościliśmy Czarnych Wałbrzych. Bardzo 
ważny mecz dla obydwu drużyn zakończył 
się bezbramkowym remisem. Po X kolejkach 
Zjednoczeni II Żarów plasują się na 12 miej-
scu z dorobkiem sześciu punktów. Identyczną 
zdobycz punktową posiadają: Koliber Ucie-
chów, Rawa Boleścin. Cztery punkty zgroma-
dził nasz ostatni rywal – Czarni Wałbrzych. 
Tabelę zamyka Bystrzyca Dolna – 1 punkt. 
Liderem jest niepokonany Górnik PWSZ II 
Wałbrzych. Taką samą ilość punktów posiada 
druga Karolina Jaworzyna Śląska.

9 października juniorzy KS Zjednoczeni 
Żarów (liga okręgowa juniorów) na własnym 
boisku rozbili przedostatnią drużynę w lidze 
- Spartę Ziębice 12:1. Rywal do Żarowa przy-
jechał z dziewięcioma zawodnikami. Bramki 
zdobyli: Jaszczyk 4, Kołodziej 3, Jasiński 2, 
Grochowski, Kaczmarczyk, Dubicki.  

Nie udało się przeskoczyć w ligowej tabeli 
Victorię Świebodzice, z którą zmierzyliśmy się 
16 października. Gospodarze wysoko poko-
nali naszą drużynę, zwyciężając 8:1. Z bilan-
sem 13 punktów zajmujemy 11 miejsce. Lide-
rem jest Piast Nowa Ruda – 31 punktów.
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Kryzys trwa
Pierwszy zespół seniorów KS Zjednoczeni Żarów występujący w klasie okręgowej przegrał dwa kolejne mecze. Wi-

cemistrz poprzedniego sezonu wciąż nie potrafi wykorzystać dogodnych sytuacji z początku meczu, które pozwoliły by 
ułożyć spotkanie.
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