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Magia Świąt w Gminie Żarów
Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnego ciepła, 

którym dzielimy się ze swoimi bliskimi przy wigilijnym stole, 
w cieniu przystrojonej choinki. 

Jest to czas wyjątkowy i dlatego warto go uczcić nie tylko wspaniałymi 
podarkami czy potrawami, ale przede wszystkim wyjątkowym nastrojem.

Magiczny i niepowtarzalny nastrój panował w ostatnich dwóch tygo-
dniach również w naszej gminie. W tym czasie panowała radosna atmos-
fera, zapominano o troskach i kłopotach, radując się wspólnie spędzonymi 
chwilami. 

dokończenie na stronie 8.

W podziękowaniu  
za wóz strażacki

Druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Buko-
wa 16 grudnia 2011 roku oficjalnie podziękowali dyrektorowi 
oraz przedstawicielom zakładu Steel.S Poland z podstrefy Ża-
rów za  sfinansowanie zakupu nowego wozu strażackiego. 

dokończenie na stronie 7.
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Czy był to rok wyzwań, klęsk czy spekta-
kularnych sukcesów? A może, tak jak zwykle, 
zaznaliśmy wszystkiego: radości i goryczy, roz-
czarowań i wzruszeń?

Nie ufaj nikomu
Dla mnie ten rok był pełen wydarzeń, które 

przyniosły wiele zwrotów w moim życiu zmie-
niając je diametralnie. Szczególne piętno odci-
snęło zdarzenie będące następstwem niefraso-
bliwości, a może braku wyobraźni człowieka, 
który miał mnie asekurować. Niestety, nie wy-
starczy – nawet dumne – noszenie munduru, 
szczególnie na imprezach gminnych. Trzeba 
jeszcze mieć poczucie odpowiedzialności. Nie 
miał. Za to ja mam wykreślone kilka miesięcy 
z życiorysu. No i mam kolejną życiową nauczkę 
i mądrość: „Nie ufaj nikomu”.

Niebywałe zakupy
Oczywiście to jedno drobne wydarzenie nie 

może zasłonić ofiarnej i pełnej poświęceń pra-
cy wszystkich druhów działających w ochotni-
czych strażach pożarnych na terenie całej gmi-

ny. Ich ofiarność została doceniona nie tylko 
z okazji tradycyjnego Dnia Strażaka, a przede 
wszystkim poprzez zakupy nowego sprzętu, 
a szczególnie nowych, chociaż używanych, wo-
zów bojowych. Ten rok pod tym względem był 
niebywały w historii gminnych jednostek OSP. 
Gmina dzięki własnym środkom (ponad 50%) 
i sponsorom kupiła aż trzy samochody, a jeden 
strażacy otrzymali od PSP. 

Spokojna praca
Mijający rok, to pierwszy – od wielu lat – rok 

spokojnej pracy Burmistrza i Rady Miejskiej. To 
niewątpliwa zasługa Burmistrza Leszka Michala-
ka, który skupił się na realizacji programu wybor-
czego, ale nie byłoby to możliwe bez dobrej at-
mosfery, jaką cechuje praca radnych Rady Miej-
skiej. Zwycięstwo Wspólnoty Samorządowej, 
która podpisała porozumienie z grupą radnych 
z klubu PSL dała niebywały komfort pracy i moż-
liwość realizacji wielu zadań. Osłabiona opozycja 
nie mogła – tak jak w ciągu minionych trzech lat 
– przeszkadzać w podejmowaniu ważkich decy-
zji, które proponowane były przez Burmistrza. 

To spore osiągnięcie nawet jeżeli – ze wzglę-
du na mizerotę finansową – osiągnięcia na polu 
inwestycyjnym nie są tak bardzo imponujące jak 
chcieliby rządzący. Ale zgrzeszy ten, kto powie, 
że nic w gminie się nie dzieje, co ciekawe zauwa-
żył to – na łamach swojej gazety – opozycyjny 

radny. Co prawda sobie przypisuje te sukcesy, 
chociaż nie kiwnął nawet palcem w tej sprawie. 
To spory postęp, pomimo tego, że w tym samym 
numerze ktoś inny – chyba stracił całkowity 
kontakt z rzeczywistością po przegranych wy-
borach – twierdzi, że w gminie zupełnie nic się 
nie dzieje. No cóż – wypada jedynie wzruszyć 
ramionami, bo o ile rok temu takie wypowiedzi 
budziły irytację, to teraz wyłącznie politowanie. 
Z drugiej strony każdy mieszkaniec widzi to, co 
w gminie się dzieje i potrafi samodzielnie oce-
nić, czy władza działa dobrze, czy nie.

Oczywiście nie jest tak różowo, bo inny opo-
zycyjny radny – będąc przewodniczącym Komisji 
Sportu – skutecznie blokuje wiele przedsięwzięć 
nie zwołując posiedzeń komisji i nie opiniując 
ważnych projektów.  Ale on ma jakąś awersję do 
pracy w radzie, gdyż ma najwięcej opuszczonych 
posiedzeń na sesjach jak i komisjach. 

Dziesięć lat
Aż trudno uwierzyć, że żarowskiej podstre-

fie „stuknęła” okrągła rocznica. Trudno prze-
cenić fakt funkcjonowania firm w podstrefie. 
Mało kto zadaje sobie pytanie: „jak wyglądałby 
Żarów, gdyby nie podstrefa?”. Pomimo tego, że 
jest sporo osób, które na forach i portalach przy-
równują pracę w zakładach strefowych do pra-
cy w obozie, to jednak trudno nie zauważyć, że 
mieszkańcom gminy żyje się zasobniej. Widać 
to chociażby po ilości supermarketów, które ra-
czej nie spowodowały lawinowego bankructwa 
małych sklepów i bezrobocia wśród personelu 
sklepowego, a wręcz przeciwnie. Ale to nie je-

dyny wyznacznik polepszania życia. Widać to 
również po ilości budowanych nowych domów 
w gminie, ruchu w sprzedaży działek budowla-
nych. Można tego nie zauważać, gdyż stopnio-
wo przyzwyczailiśmy się zarówno do kolejnych 
firm, jak i do rosnącego ruchu samochodów 
zmierzających w tamtym kierunku, czy tez ko-
lejnych rozbudów już istniejących firm.

Cicha wieś spokojna?
„Niech na całym świecie wojna,
byle polska wieś zaciszna,
byle polska wieś spokojna.”
Być może Ci, którzy wyprowadzili się z Wro-

cławia i kupili działki na terenie wsi chcieliby, 
aby taka wieś była, a niestety nie jest. A dzieje 
się tak za sprawą samych mieszkańców, którzy 
na wszelkie sposoby sprawiają, że wieś staje się 
coraz nowocześniejsza, coraz przyjaźniejsza do 
zamieszkania. Dzieje się to zarówno za sprawą 

funduszu sołeckiego, który jest przeznaczany na 
wiele celów, jak i dzięki staraniom Urzędu, który 
pozyskuje wszelkie możliwe środki na rozwój te-
renów wiejskich. Mijający rok przyniósł wycze-
kiwany od wielu lat remont świetlicy w Imbra-
mowicach, nowe place zabaw oraz wiele, wiele 
zakupów wyposażenia od stołów i krzeseł aż po 
najdrobniejsze statki potrzebne w kuchni. Ale 
sam fundusz na wiele by się nie zdał, gdyby nie 
zaangażowanie samych mieszkańców. Jest to 
szczególnie widoczne tam, gdzie działają pręż-
ne Koła Gospodyń czy też tam, gdzie powstały 
stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju swo-
jej wsi. Chyba najlepszym przykładem takiego 
działania będzie Kruków, który za sprawą sto-
warzyszenia z gnuśnej i zapyziałej sypialni stał 
się przykładem do naśladowania dzięki wielu 
akcjom podejmowanym przez mieszkańców. 
W mojej ocenie Kruków wysunął się na pozy-
cję lidera przemian i działalności społecznej na 
terenie naszej Gminy, chociaż nadal mieszkańcy 
tej wsi mogą uczyć się skuteczności i inwencji 
od Bukowa, Imbramowic czy Łażan. Oby zapału 
i chęci do pracy starczyło im na kolejne lata. Ale 
nie należy zapominać o przykładnej pracy spo-
łeczności pozostałych miejscowości.

Droga śmierci?
Podsumowując miniony rok nie sposób 

pominąć tego, że dzięki nowej drodze znaczą-
co zmalał ruch samochodów ciężarowych prze-
jeżdżających przez Wierzbną, Bożanów, Żarów 
i Łażany. Wspólne dzieło kilku samorządów to 
powód do chluby, pomimo tego, że wykonawca 
nie wszystko wykonał tak jak trzeba, a powiat 
nie sprawdził się w roli sprawnego koordynatora 
całej inwestycji. Jednakże nie sposób spojrzeć na 
tę drogę również z innej perspektywy. Perspek-
tywy przydrożnych krzyży, które już niebawem 
zaczną wyrastać jak grzyby po deszczu, szcze-
gólnie w jednym miejscu. W tak krótkim czasie 

zdarzyło się na tej drodze więcej wypadków niż 
na starej w przeciągu całego roku. Czy Zarząd-
ca drogi powinien coś z tym zrobić? Czy drogę 
powinien na stałe patrolować radiowóz? A może 
przy każdym wjeździe na drogę powinien stać 
wrak rozbitego samochodu, aby uzmysławiać 
grożące niebezpieczeństwo? 

cdn.
Red

Subiektywne podsumowanie roku
Jaki był ten rok? Każdy z nas już go ocenił lub zrobi to w najbliższych dniach, bo 

zbliżający się Sylwester to czas wszelakich podsumowań. 



3Więcej informacji: gmina.zarow.pl oraz kronika.um.zarow.pl

Komunikat Komisarza Wyborczego 
w Wałbrzychu

Uprzejmie przypominam, że 
zgodnie z art. 84 ust. 2 i 2b ustawy 
z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw (tekst 
jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 
1190 z późn. zm.), pełnomocnicy 
finansowi komitetów uczestniczą-
cych w wyborach uzupełniających 
do Rady Miejskiej w Żarowie, 
zarządzonych na dzień 19 lute-
go 2012  r. zobowiązani są złożyć 
sprawozdania finansowe komite-
tów wyborczych o przychodach, 
wydatkach i zobowiązaniach finan-
sowych.

Sprawozdania należy złożyć 
Komisarzowi Wyborczemu w Wał-
brzychu w nieprzekraczalnym ter-
minie 3 miesięcy od dnia wyborów 
tj. do dnia 19 maja 2012 r.

Sprawozdania winny zostać 
sporządzone według wzorów usta-
lonych rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. 
w sprawie sprawozdań finanso-
wych o przychodach, wydatkach 
i zobowiązaniach finansowych ko-
mitetów wyborczych uczestniczą-
cych w wyborach do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. Nr 134, poz. 1127, zm. 
Dz.U. z 2006 r. Nr 212, poz. 1560).

W przypadku, gdy komitet 
nie pozyskiwał i nie wydatkował 
środków, pełnomocnik finansowy 
komitetu wyborczego może złożyć 
Komisarzowi Wyborczemu sto-
sowne oświadczenie zastępujące 
sprawozdanie finansowe.

Przypominam, że w myśl art. 
202j ust. 1 wyżej przywołanej usta-
wy, pełnomocnik finansowy, który 
nie dopełnia obowiązku sporzą-
dzenia i przedłożenia w terminie 
sprawozdania finansowego, albo 
podaje w tym sprawozdaniu nie-
prawdziwe dane podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2.

Informuję ponadto, że spra-
wozdania finansowe komitetów 
wyborczych udostępniane są do 
wglądu w każdy wtorek i piątek 
w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie 
Komisarza Wyborczego w Wał-
brzychu, ul. Adama Pługa 12.

Komisarz Wyborczy 
w Wałbrzychu

Maciej Ejsmont

Komunikat Komisarza Wyborczego 
w Wałbrzychu

Komunikat Komisarza Wyborczego 
w Wałbrzychu

o miejscu i czasie przyjmowa-
nia zgłoszeń kandydatów do Miej-
skiej Komisji Wyborczej w Żarowie

Komisarz Wyborczy w Wał-
brzychu zwraca się do pełnomoc-
ników komitetów wyborczych, 
utworzonych w celu zgłoszenia 
kandydata na radnego w wyborach 
uzupełniających do Rady Miejskiej 
w Żarowie, zarządzonych na dzień 
19 lutego 2012 r. o zgłoszenie swo-
ich kandydatów do Miejskiej Ko-
misji Wyborczej w Żarowie.

Zgłoszenia przyjmowane będą 
do dnia 2 stycznia 2012 r., w godzi-
nach urzędowania tj. od godz. 7:30 
do godz. 15:30 w siedzibie Delega-
tury Krajowego Biura Wyborczego 
w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12, 

tel. 74- 665-65-10, 74-665-65-15.
Kandydatem do składu komisji 

może być wyborca stale zamiesz-
kały na obszarze gminy Żarów. 
Kandydatem nie może być osoba, 
która pełni funkcję pełnomocnika 
wyborczego komitetu wyborczego, 
pełnomocnika finansowego komi-
tetu wyborczego lub męża zaufania.

Wszelkie informacje dotyczące 
ww zagadnień, jak i obowiązujące 
w tym zakresie druki dostępne są 
na stronie internetowej Państwo-
wej Komisji Wyborczej www.pkw.
gov.pl 

Komisarz Wyborczy 
w Wałbrzychu

 Maciej Ejsmont o miejscu i czasie przyjmowa-
nia zawiadomień o utworzeniu ko-
mitetów wyborczych

Komisarz Wyborczy w Wał-
brzychu informuje wszystkich za-
interesowanych, że zawiadomienia 
o utworzeniu komitetów wybor-
czych dla wyborów uzupełniają-
cych do Rady Miejskiej w Żarowie, 
zarządzonych na dzień 19 lutego 
2012 r. przyjmowane będą do dnia 
2 stycznia 2012r. w godzinach 
urzędowania tj. od godz. 7:30 do 

godz. 15:30 w siedzibie Delegatu-
ry Krajowego Biura Wyborczego 
w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12, 
tel.: 74-665-65-10, 74-665-65-15.

Wszelkie informacje dotyczące 
ww. zagadnień, jak i obowiązujące 
w tym zakresie druki dostępne są 
na stronie internetowej Państwo-
wej Komisji Wyborczej www.pkw.
gov.pl

Komisarz Wyborczy 
w Wałbrzychu

Maciej Ejsmont

Podatki w 2012 roku
30 listopada 2011 roku zostały podjęte uchwały w spra-

wach wysokości podatków na 2012 rok. 
Prezentujemy Państwu ich ro-

dzaje oraz stawki, jakie będą obowią-
zywały w nadchodzącym 2012 roku.

Podatek rolny
W roku 2011 stawka podatku 

dla gospodarstw rolnych z 1 hek-
tara przeliczeniowego wynosiła – 
94,10 zł, natomiast dla pozostałych 
podatników – 188,20 złotych.

Wg komunikatu Prezesa GUS 
cena 1 dt żyta, która służy do 
ustalenia stawki podatku rolne-
go, wzrosła o 36,54 złotych, czyli 
o około 97% w stosunku do ceny 
obowiązującej w roku 2010. 

Wobec powyższego Rada Miej-
ska w Żarowie w dniu 30 listopada 
podjęła uchwałę o obniżeniu ceny 
żyta do naliczenia podatku rolne-
go na 2012 rok z kwoty 74,18 zł do 
kwoty 60,00 zł. Wobec czego rol-
nicy zapłacą w roku 2012 podatek 
rolny w wysokości 150,00 zł od 1 
hektara przeliczeniowego, nato-
miast pozostali podatnicy podatku 
rolnego w wysokości 300,00 zł od 1 
hektara fizycznego. 

Podatek  
od nieruchomości 

W dniu 30 listopada 2011 roku 
Rada Miejska w Żarowie podjęła 
również uchwałę w sprawie wyso-
kości stawek podatku od nierucho-
mości na rok 2012. Stawki podat-
kowe za poszczególne przedmioty 
opodatkowania wzrosły o 4,2 % 
w porównaniu ze stawkami, które 
obowiązują w 2011 roku.

I tak za budynki związane 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej podatnicy zapłacą po-

datek od nieruchomości w wyso-
kości – 21,94 zł od 1 m2, za grunty 
związane z działalnością gospo-
darczą – 0,84 zł od 1 m2. Stawka 
podatkowa za budynki mieszkalne, 
lokale mieszkalne będzie wynosiła 
0,66 zł od 1 m2, za garaże – 7,36 
zł od 1 m2, za komórki, budynki 
gospodarcze – 5,38 zł za 1 m2. Za 
grunty związane z tymi nierucho-
mościami oraz działki budowlane 
stawka podatku będzie wynosiła 
0,43 zł za 1m2. Za budynki związa-
ne z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych stawka podatku od nieru-
chomości będzie wynosiła – 4,45 zł 
od 1m2.

Podatek leśny 
Stawka podatku leśnego w roku 

2012 będzie wynosiła 41,07 zł od  
1 ha fizycznego lasu i wzrośnie 
w porównaniu z rokiem 2011 
o około 18% .

Od dnia 1 stycznia 2012 roku 
będą obowiązywały nowe druki 
formularzy podatkowych: tj. infor-
macje podatkowe dla osób fizycz-
nych oraz deklaracje podatkowe 
dla osób prawnych. Do każdego 
formularza należy dołączyć załącz-
nik „dane o nieruchomościach”. 
Ponadto, podatnicy korzystający 
ze zwolnień będą musieli wypełnić 
załącznik „dane o zwolnieniach 
podatkowych”. 

Podjęte uchwały podatkowe 
oraz wzory formularzy podatko-
wych są dostępne na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej pod adresem http://
bip.um.zarow.pl/ index.php?i-
d=228&id2=170

Teresa Drąg

Zniesienie opłaty od posiadania psa
30 listopada 2011 roku Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę 

nr XVI/111/2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXV/296/2010 Rady 
Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie opłaty od posia-
dania psów wraz z późniejszymi zmianami. 

W związku z powyższym od 1 stycznia 2012 roku opłata od posiada-
nia psa na terenie Gminy Żarów nie będzie pobierana. 

Nie mniej jednak osoby, które posiadają zaległości w opłacie od posia-
dania psa, pochodzące z okresów obowiązywania Uchwały zobowiązane 
są do ich niezwłocznego uregulowania.

Beata Fafuła
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Ogłoszenie Burmistrza Żarowa 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 
Na podstawie art. 17 pkt 9 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 z późniejszymi zmia-
nami), art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. 
z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z póź-
niejszymi zmianami) oraz uchwał 
Rady Miejskiej w Żarowie:
1. Nr XI/59/2011 z dnia 30 

czerwca 2011 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obsza-
ru położonego w obrębie wsi 
Kalno, gm. Żarów,

2. Nr XI/61/2011 z dnia 30 
czerwca 2011 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w obrę-
bie wsi Mielęcin, gm. Żarów, 
zawiadamiam o wyłożeniu 

do publicznego wglądu oraz 
o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją 
projektów miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego, wraz z prognozami 
oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 10 stycznia 2012r. 
do 3 lutego 2012r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów .
Dyskusja publiczna nad przy-

jętymi w projektach planów miej-
scowych rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 27 stycznia 2012r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na pi-
śmie do Burmistrza Miasta Żarowa 
z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
22 lutego 2012r.

Obwieszczenie Burmistrza Żarowa
Stosownie do art. 39 ust. 

1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 
z późniejszymi zmianami) 
podaję do publicznej wiado-
mości, że w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. 
Zamkowa 2, w publicznie 

dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierają-
cych informacje o środowi-
sku i jego ochronie umiesz-
czono informacje o przy-
stąpieniu do opracowania 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
obszaru położonego w obrę-
bie wsi Mrowiny, gm. Żarów, 
sporządzanego na podsta-
wie uchwały Rady Miejskiej 
w Żarowie Nr XVI/114/2011 
z dnia 30 listopada 2011r. 

Zainteresowani mogą 
zgłaszać wnioski z zakresu 
ochrony środowiska dotyczą-
ce w/w planu miejscowego 
w terminie do dnia 3 lutego 
2012r. na piśmie na adres: 
Burmistrz Żarowa, ul. Zam-
kowa 2, 58-130 Żarów.

Wnioski powinny zawie-
rać nazwisko, imię/nazwę 
i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku/uwagi oraz 
oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

Obwieszczenie Burmistrza Żarowa
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia 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 zmiana-
mi) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską w Żarowie uchwały 
Nr XVI/114/2011 z dnia 30 listopa-
da 2011r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru położonego w obrę-
bie wsi Mrowiny, gm. Żarów.

Zainteresowani mogą składać 
wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego. 

Wnioski należy składać na pi-
śmie w Urzędzie Miejskim w Żaro-
wie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, 
w terminie do dnia 3 lutego 2012 r. 

Wniosek powinien zawie-
rać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy.

Nowe stawki czynszu w 2012 roku 
Słowo „podwyżka” wywołuje 

nieprzyjemne uczucia, jednak nie-
wątpliwie dotyka każdego z nas. 
Takie podwyżki, choć niewielkie, 
czekają także mieszkańców gmi-
ny Żarów. Na Sesji Rady Miejskiej 
w dniu 30 listopada 2011 roku rad-
ni ustalili następujące stawki, które 
będą obowiązywały odpowiednio:
1. Z dniem 1 kwietnia 2012r. 

stawka za czynsz na lokale 
mieszkalne w Gminie Żarów 
będzie wynosiła 3,26 zł/m2 

2. Z dniem 1 lutego 2012r. stawki 
czynszu za lokale użytkowe na 
terenie Gminy Żarów kształto-
wać się będą w sposób nastę-
pujący:

•	 sklepy spożywcze, mięsne 
i przemysłowe - 11,32 zł/m2 

•	 sklepy wiejskie - 6,22 zł/m2 
•	 pomieszczenia produkcyjne - 

15,32 zł/m2 
•	 lokale usługowe - 9,63 zł/m2 
•	 mała gastronomia - 10,14 zł/m2
•	 pomieszczenia biurowe - 9,04 

zł/m2 
•	 pomieszczenia zajmowane 

przez organizacje
•	 społeczne, związki zawodowe - 

1,94 zł/m2
•	 partie polityczne - 2,36 zł/m2
•	 lokale składowe - 4,14 zł/m2
•	 pomieszczenia kultury, oświaty 

i sportu - 2,87 zł/m2
•	 stołówki szkolne - 3,89 zł/m2
•	 inne pomieszczenia - 1,66 zł/m2
•	 piwnice - 1,14 zł/m2 
3. Z dniem 1 lutego 2012 roku 

ulegają również zmianie rocz-
ne opłaty za umieszczenie ta-
blic i urządzeń reklamowych 
na budynkach, będących wła-
snością Gminy Żarów. I tak: 
aktualnie pobierane są roczne 
opłaty w wysokości: 

•	 188 zł za tablicę lub urządze-
nie reklamowe o powierzchni 
do 1 m2,

•	 188 zł za każdy następny rozpo-
częty m2 powierzchni tablicy 
lub urządzenia reklamowego. 

4. Od dnia 01 lutego 2012 roku 
nowe stawki opłaty rocznej 
wynosić będą:

•	 202 zł netto za tablicę o po-
wierzchni do 1m2, 

•	 202 zł netto za każdy następny 
rozpoczęty m2 powierzchni 
tablicy lub urządzenia rekla-
mowego.
Do powyższych stawek mu-

simy jeszcze pamiętać, że należy 
doliczyć odpowiednią stawkę VAT, 
która na mieszkania wynosi 0%, 
natomiast na pomieszczenia użyt-
kowe 23%.

Gmina coraz więcej inwestuje 
w remonty, zarówno swojego mie-
nia komunalnego, jak i w budynki 
wspólnotowe. Stan ich poprawia 
się corocznie, jednak potrzeb jest 
znacznie więcej. Dlatego też ko-
nieczne jest podwyższanie stawek. 
Same prace oraz usługi związane 
z bieżącą eksploatacją w ostatnim 
roku znacznie wzrosły i niewątpli-
wie było to spowodowane podwyż-
ką VAT z 22% na 23% oraz wszyst-
kimi innymi podwyżkami mediów: 
prąd, gaz, paliwa i wszystkie inne 
pochodne. 

Systematycznie będziemy dą-
żyć do likwidacji starych nieuży-
wanych toalet zewnętrznych oraz 
komórek o złym stanie budowla-
nym. Z pewnością poprawi to es-
tetykę miasta, ale również stworzy 
możliwość zakupu terenów przez 
mieszkańców naszej gminy pod 
różnego rodzaju potrzeby, chociaż-
by na garaże czy na poszerzenie te-
renu wspólnoty. 

Czekamy również w dalszym 
ciągu na informację, czy nasza 
gmina będzie zaakceptowana do 
programu rewitalizacji, ponieważ 
to również wpłynęłoby na popra-
wę stanu technicznego niejednej 
kamienicy, a naszym mieszkańcom 
na dostrzeżenie słusznie wydatko-
wanych pieniędzy z kasy gminy.

Stanisława Jabłońska

Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie zaprasza do udziału w  XV 
Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, który 
odbędzie się 15 stycznia 2012 roku o godz. 
15.00 w Sali Widowiskowo-Sportowej przy 
ul. Armii Krajowej 60 w Żarowie.

Regulamin konkursu oraz Karta Zgło-
szenia do pobrania na stronie internetowej 
www.centrum.zarow.pl. Ostateczny termin 
nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 4 stycznia 
2012 r.
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Przez działki nr 63/9 i 63/11 
przebiega napowietrzna linia śred-
niego napięcia (w rogu działki).
1. Przetargi odbędą się w dniu 

30 stycznia 2012r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu w  wyso-
kości 10 % ceny wywoławczej 
podanej w tabeli na konto: 
Bank Zachodni WBK I oddz. 
Żarów 65 1090 2369 0000 0006 
0201 9458 najpóźniej do  dnia 
25 stycznia 2012r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środ-
ków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-

targ, zaliczone zostanie na po-
czet ceny nabycia, pozostałym 
uczestnikom wadium zwraca 
się w terminie do 3 dni od dnia 
zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik zaofe-
ruje cenę o  co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wy-
woławczej.

5. Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia aktu nota-
rialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umo-
wy notarialnej, wpłacone wa-
dium ulega przepadkowi na 
rzecz organizatora przetargu. 

6. Oferent nabywający nierucho-
mość zobowiązany będzie do 
uiszczenia podatku VAT w wy-
sokości 23% wylicytowanej 
ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg 
zobowiązany będzie do ponie-
sienia kosztów szacunkowych 
i  geodezyjnych związanych 
z przygotowaniem nierucho-
mości do sprzedaży w kwocie 
902,73 zł za każdą działkę oraz 
kosztów notarialnych. W miej-
scowym planie zagospodaro-
wania działki przeznaczone 
są pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną – symbol 
A.1.MN.

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

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 przetar-
gowej dowodu wpłaty wadium 
oraz dokumentu tożsamości 
przed otwarciem przetargu.  
W przypadku, gdy uczest-
nikiem przetargu jest osoba 
prawna, osoba upoważniona 
do reprezentowania uczest-
nika, powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z Krajo-
wego Rejestru Sądowego. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, koniecz-
ne jest przedłożenie oryginału 
pełnomocnictwa upoważnia-
jącego do działania na każdym 
etapie postępowania przetar-
gowego.

11. Wpłata wadium przez uczest-
nika przetargu jest równo-
znaczna z  potwierdzeniem 
przez niego faktu zapoznania 
się z warunkami przetargu i ich 
akceptacją.

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza 
II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Zastrużu, gmina Żarów pod 

zabudowę jednorodzinną

Nr działki Pow. w m2 Nr KW Forma oddania nieruchomości Cena wywoł. Wys. wadium Godz. 
rozp.

63/4 1836 SW1S/00026760/9 Sprzedaż na własność 38.000 zł 3.800 zł 9:00
63/5 1778 SW1S/00026760/9 Sprzedaż na własność 37.000 zł 3.700 zł 9:05
63/6 1764 SW1S/00026760/9 Sprzedaż na własność 37.000 zł 3.700 zł 9:10
63/7 1753 SW1S/00026760/9 Sprzedaż na własność 37.000 zł 3.700 zł 9:15
63/8 1747 SW1S/00026760/9 Sprzedaż na własność 36.000 zł 3.600 zł 9:20
63/9 1741 SW1S/00026760/9 Sprzedaż na własność 33.000 zł 3.300 zł 9:25
63/11 1732 SW1S/00026760/9 Sprzedaż na własność 33.000 zł 3.300 zł 9:30
63/12 1724 SW1S/00026760/9 Sprzedaż na własność 36.000 zł 3.600 zł 9:35

Podatek od środków transportowych
Stawki podatkowe na 2012 rok w stosun-

ku do roku poprzedniego wzrosły o 4,2% do 
4,33% za poszczególne środki transportowe. Po-
szczególne stawki podatku konsultowane były 
z przedstawicielami firm posiadających środki 
transportowe na terenie Gminy Żarów i zyskały 
ich akceptację.

Jak co roku, deklaracje na podatek od środ-
ków transportowych należy składać w terminie 
do dnia 15 lutego. Pierwsza rata podatku płatna 
jest do 15 lutego, druga do 15 września 2012.

Stawki podatku od środków transporto-
wych na 2012 rok kształtują się następująco:
I. od samochodów ciężarowych o dopuszczal-

nej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i po-
niżej 12 ton: 

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 
779,68 zł,

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 
1 300,71 zł,

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 
560,84  zł.

II. od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 
ton, w zależności od liczby osi: 

1) dwie osie jezdne: 
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton 

– 1 936,04 zł,
b) nie mniej niż 15 ton i powyżej 15 ton – 

1 936,04 zł,
2) trzy osie jezdne: 

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton 
– 1 936,04 zł,

b) nie mniej niż 25 ton i powyżej 25 ton – 
2 978,53 zł.

3) cztery i więcej osi jezdnych: 
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton 

– 2 978,53 zł,
b) nie mniej niż 31 ton i powyżej 31 ton – 

2 978,53 zł.
III. od ciągników siodłowych i balastowych 

przystosowanych do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do 
poniżej 12 ton – 1 820,96 zł

IV. od ciągników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej lub 
wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby 
osi: 

1) dwie osie jezdne: 
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 

– 2 017,31 zł,
b) powyżej 36 ton – 2 319,49 zł,

2) trzy osie jezdne: 
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 

– 2 302,20 zł,
b) powyżej 36 ton – 2 978,53 zł.

V. od przyczep i naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, 

z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podat-
nika podatku rolnego – 1 560,84 zł.

VI. od przyczep i naczep, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczal-
ną masę całkowitą równą lub wyższą niż 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego, w zależności od 
liczby osi: 

1) jedna oś jezdna: 
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 

– 1 820,96 zł,
b) powyżej 36 ton – 2 302,20 zł,

2) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 

– 1 820,96 zł,
b) powyżej 36 ton – 2 302,20 zł.

3) trzy osie jezdne: 
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 

– 1 550,50 zł,
b) powyżej 36 ton – 1 777,65 zł.

VII. od autobusów, o ilości miejsc do sie-
dzenia: 

1) mniejszej niż 30 miejsc – 1 394,20 zł,
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 

2 302,20 zł.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 13.12.2011 r. Nr 259/2011 poz. 4828.

Katarzyna Szpunar
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Bezpieczniej w Pyszczynie
Mieszkańcy Pyszczyna mogą bezpiecznie spacerować po 

swojej miejscowości, a to dzięki nowemu chodnikowi z kostki 
betonowej. 

21 grudnia 2011 roku zakończyły się w Pyszczynie prace i oficjalnie 
odbył się jego odbiór. 

Długość wykonanego chodnika wynosi blisko 400 m, a jego budowa 
możliwa była dzięki przekazanemu przez Służbę Drogową Powiatu Świd-

nickiego materiałowi o wartości 25.000 zł. 
Wszystkie prace wykonali pracownicy interwencyjni zatrudnieni 

przez Urząd Miejski w Żarowie. Wybudowanie chodnika kosztowało nie-
spełna 50.000 zł.

– To kolejny dobry przykład tego, że potrafimy sposobem gospodar-
skim wykonać sporą inwestycję – powiedział Grzegorz Osiecki Zastępca 
Burmistrza Żarowa. – To również dobry przykład wspólnego wykonywa-
na kolejnej inwestycji ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego. Służba 
Drogowa dała materiał, my robociznę i powstał chodnik wzdłuż drogi po-
wiatowej – dodał Grzegorz Osiecki. 

x

Wygodniej i bezpieczniej
Burmistrz Żarowa zlecił wyrównanie przed okresem świą-

tecznym dróg na terenie Żarowa, których tymczasowa na-
wierzchnia wykonana jest z kruszywa granitowego.

Stąd też 15 grudnia 2011 roku na terenie naszego miasta pracowała rów-
niarka, która wyrównywała nawierzchnię dróg gminnych – ulic na terenie 

osiedli domków jednorodzinnych. Wykonanie tych prac przyczyniło się do 
poprawy stanu nawierzchni dróg z kruszywa granitowego, a to powinno 
podnieść komfort poruszania się po nich samochodom, jak i pieszym.

x

Wandalizm
Przykro pisać o tym, ale nie można przejść wobec takich 

zachowań obojętnie. 

W 2010r. przy boisku „Orlik” 
został oddany nowy plac zabaw 
z atrakcyjną zjeżdżalnią linową. 
Już po tygodniu zjeżdżalnia uległa 
uszkodzeniu, ale została szybko na-
prawiona. Teraz niestety ponownie 
została zniszczona i nie może słu-
żyć dzieciom do zabawy, a szkoda. 

Z podobnymi aktami wanda-
lizmu mamy do czynienia w Bo-
żanowie. Często zamalowywano 
przystanki, a ostatnio wybito szyby 
w świetlicy wiejskiej i ukradziono 
piec stalowy. Co jakiś czas wzdłuż 
drogi do tej miejscowości niszczo-
ne są znaki drogowe i wszystko co 

znajduje się w zasięgu wandali.
Pracownicy Urzędu zgłosili na 

Policji kradzież i dewastacje w Bo-
żanowie. Jednocześnie pracownicy 
Urzędu i władze Gminy zwraca-
ją się z prośbą do mieszkańców 
o zgłaszanie takich zdarzeń na po-
licję, bo niszczenie mienia gminne-
go naraża nas wszystkich na stratę, 
a zamiast wykonać kolejne urzą-
dzenia i oznakowanie konieczne 
jest odtworzenie zniszczonego. 

Zadbajmy o gminne mienie 
i nie pozwólmy wandalom na dal-
szą dewastację.

Patryk Wojak
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dokończenie ze strony 1.

W podziękowaniu za wóz strażacki

Strażacy uczestniczący w spotkaniu nie kry-
li radości i zadowolenia z faktu otrzymania no-
wego wozu, dlatego przygotowali dla dyrektora 
fabryki specjalną niespodziankę. Ową niespo-
dzianką była obecność Świętego Mikołaja oraz 
figurka Świętego Floriana, która złożona została 
na ręce pana Daniele Merlino – Dyrektora fa-
bryki Steel.S Poland i listy gratulacyjne, wyraża-
jące wdzięczność za wspaniały prezent. 

W krótkim spotkaniu uczestniczył także Le-
szek Michalak – Burmistrz Miasta Żarów, który 
złożył na ręce dyrektora serdeczne podziękowa-
nie, wyrażając nadzieję, że w rękach strażaków 
z Bukowa samochód ten będzie zawsze spraw-
ny i przygotowany do akcji w każdej chwili, 
a przede wszystkim dobrze będzie im służyć.

Pan Daniele Merlino z firmy Steel. S Poland 
dokonał uroczystego przekazania kluczyków 

strażakom z Bukowa, życząc, aby ów samochód 
sprawował się jak najlepiej, służył mieszkańcom 
całej gminy, niosąc pomoc w momentach za-
grożenia, a przede wszystkim wracał szczęśliwie 
z każdej akcji.

Swoje podziękowania złożyły także Radne 
Wspólnoty Samorządowej panie: Urszula Gan-
czarek oraz Iwona Nieradka, gratulując jedno-
cześnie strażakom tak wymarzonego podarun-
ku. Korzystając z okazji dokonały uroczystego 
i oficjalnego przekazania dokumentów nowego 
wyposażenia  samochodu – akumulatora, sfi-
nansowanego właśnie przez Wspólnotę Samo-
rządową. Uczestnicy spotkania pożegnali się 
w serdecznej atmosferze, życząc sobie wzajem-
nie wszystkiego najlepszego na nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia. 

Przypominjmy tylko, że nowy nabytek dla 
Bukowa to samochód lekki Iveco Daily z napę-
dem 4x2, który zakupiony został już 09 listopa-
da 2011 roku. Mamy nadzieję, że nowoczesność 
wyposażenia i  bardzo dobry stan techniczny 
pojazdu zapewnią jeszcze wiele lat bezawaryj-
nego i mobilnego działania w akcjach ratow-
niczo-gaśniczych oraz zwiększą możliwość 
reagowania podczas zagrożenia potencjalnego 
powodzią. 

Magdalena Pawlik 

Zebranie Zarządu OSP
15 grudnia 2011r. w Pożarzysku odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Oddzia-

łu Miejsko-Gminnego OSP RP w Żarowie. 

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Oddzia-
łu Miejsko-Gminnego OSP Stanisław Pilarczyk, 
który powitał przybyłych strażaków oraz zapro-
szonych gości: Burmistrza Miasta Żarów Lesz-
ka Michalaka, Zastępcę Burmistrza Grzegorza 
Osieckiego, Podinspektora ds. dróg w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie Wojciecha Lesiaka.

W czasie zebrania ustalone zostały terminy 
spotkań sprawozdawczych każdej z jednostek 
OSP z terenu gminy Żarów. Później Burmistrz 
Leszek Michalak zaproponował organizację 2 
cykli szkoleń. Pierwsze z proponowanych szko-
leń zorganizowane będzie z zakresu samoobro-
ny strażaka przed agresją w czasie przeprowa-
dzanych akcji. Kolejne szkolenie dotyczyć ma 
kierowania ruchem drogowym w czasie wypad-
ków drogowych.

Następnie omówiony został wstępny plan 

organizacji zawodów strażackich oraz Dnia 
Strażaka w roku 2012. 

Kolejnym punktem spotkania było zabra-
nie głosu przez Gminnego Skarbnika OSP, któ-
ry przypomniał o konieczności wpłaty składki 
rocznej w wysokości 50 zł od członka OSP.

Po zebraniu prezydium zarządu odbyło się 
spotkanie całego zarządu OSP Gminy Żarów, 
w czasie którego wszyscy członkowie złożyli so-
bie życzenia i przełamali się opłatkiem.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Bur-
mistrz Leszek Michalak, który przedstawił plany 
na rok 2012 związane z poprawą stanu technicz-
nego remiz oraz zakupu nowych wozów strażac-
kich. Podziękowania Burmistrza Zarządowi za 
ich dotychczasową pracę zakończyły strażackie 
spotkanie. 

Wojciech Lesiak

Nowy zarząd HDK 
w Żarowie

16 grudnia 2011 roku w siedzibie Klu-
bu przy ulicy Zamkowej 10 w Żarowie 
odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze, na którym został podsumowany 
mijający rok oraz wybrano nowy zarząd 
na następną kadencję. 

Po naradach wybrano następujących przed-
stawicieli: Czesław Giemza – Prezes, Czesław 
Janaś – Zastępca Prezesa, Mirosław Gwóźdź 
– Skarbnik, Arkadiusz Zdunik – Sekretarz, Ar-
nold Kuszczak – Członek.

Dokonano również wyboru delegata na ze-
branie Okręgowej Rady HDK-PCK we Wrocła-
wiu: delegatem została pani Magdalena Dunicz 
oraz Delegata na zjazd Rejonowy PCK w Świd-
nicy: delegatem został pan Artur Salwowski.

Klub Honorowych Dawców Krwi w Żarowie

Ogłoszenia drobne
•	 Sprzedam działkę budowlaną w Mro-

winach przy ul. Wojska Polskiego 53. 
Działka zabudowana jest stodołą. Tel. 
661 843 977

•	 Do wynajęcia garaż koło gimnazjum 
w cenie 90 zł/m-c. Tel. 604 223 245

•	 Sprzedam luksusowe mieszkanie 
z umeblowaniem w Żarowie na Osie-
dlu Piastów, 3 pokoje, I p., 70 m2. 
Cena 198.000 zł. Tel. 604-223-245
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Magia Świąt w Gminie Żarów
Świętowanie w gminie Żarów 

rozpoczęło się od radosnego spo-
tkania w Krukowie 10 grudnia 
2011 roku. Stowarzyszenie „Nasz 
Kruków” zaprosiło do świetlicy 
wiejskiej nie tylko całą wiejską 
społeczność, ale także włodarzy 
miasta, radnych oraz Księdza Paw-
ła Szajnera. Były tradycyjne wigi-
lijne potrawy, łamanie się opłat-
kiem i najważniejszy gość tego 
wieczoru – Święty Mikołaj, który 

obdarował wszystkie dzieci wspa-
niałymi prezentami. Nie zabrakło 
wspólnego śpiewania kolęd, które 
rozbrzmiewały w całym Krukowie. 
Spotkanie upłynęło w przemiłym 
towarzystwie, zbliżyło wszystkich 
mieszkańców, pozwoliło na pozna-
nie tradycji panujących w każdej 
z rodzin i zaowocowało wspólną 
wymianą przepisów na pyszne 
tradycyjne potrawy. Wigilijny wie-
czór był częścią unijnego projektu 
„Kruków to kultywowanie trady-
cji” realizowanego właśnie przez 
Stowarzyszenie „Nasz Kruków”.

Magicznie i kolorowo było 
także na świątecznym spotkaniu 
w Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie 16 grudnia 
2011 roku. Cała uroczystość roz-
poczęła się od pięknych polskich 
kolęd w wykonaniu dzieci, które 
prezentowały swoje talenty na róż-

nych instrumentach, oczywiście 
pod czujnym okiem swoich na-
uczycieli – Ryszarda Fidlera oraz 
Zbigniewa Furtaka. Przepiękną 
część artystyczną zaprezentowa-
li także uczniowie Zespołu Szkół 
Specjalnych w Świdnicy, którzy 
oczarowali zgromadzoną publicz-
ność. Życzenia Bożonarodzeniowe 
złożyli Burmistrz Leszek Michalak 
oraz Zbigniew Owczarki Przewod-
niczący Żarowskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, wspólnie dzieląc 
się opłatkiem ze zgromadzonymi 
uczestnikami. I to właśnie dzięki 
nim tego wieczoru nie zabrakło ni-
czego, bowiem tradycyjnie każdy, 
w ten szczególny wieczór, wniósł 
„dar” - cząstkę siebie w postaci 
potrawy, wkładu pracy w przygoto-
waniach czy występu na scenie. 

18 grudnia 2011 roku na Ża-
rowskiej Plebanii nie zabrakło dla 
nikogo miejsca przy wigilijnym 
stole. Tego dnia świąteczna atmos-
fera i świąteczny nastrój ogarnął 
wszystkich samotnych mieszkań-
ców naszej gminy. Przy pięknie 
nakrytych stołach, zapalonych 
świecach, pachnącym barszczu, 
jasełkach w wykonaniu dzieci ze 
świetlicy „Cztery Pory Roku” naj-
ważniejsza była wspólna modlitwa, 
opłatek i życzenia płynące prosto 
z serca. Wieczerza wigilijna dla 

samotnych została zorganizowana 
dzięki życzliwości wielu wspania-
łych osób: Księdza Dziekana Piotra 
Ważydrąga, Pań z Odnowy w Du-
chu Świętym, Burmistrza Miasta 
Żarów Leszka Michalaka, wolonta-
riuszy oraz osób, które podarowały 
cząstkę dobroci i miłości wszyst-
kim potrzebującym. 

Radość i wzruszenie zawitały 
także do siedziby Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów w Żaro-
wie 19 grudnia 2011 roku. W świą-
teczny nastrój zaproszonych gości 
wprowadzili śpiewacze z zespołu 
„Żarowianie” wykonując przepięk-
ne kolędy, które uczestnicy słucha-
li w pełnej zadumie. Korzystając 
z okazji Stanisław Wójciuk przed-

stawił gościom tegoroczny dorobek 
seniorów, aby następnie zaprosić 
do wspólnej wieczerzy wigilijnej. 
Było świątecznie, magicznie i nie-
powtarzalnie, a to za sprawą wspa-
niałego duetu w osobach Danuty 
Kwiatkowskiej oraz Stanisława 
Wójciuka, którzy zaprezentowali 
swoje wersje kolęd.

Ów wyjątkowy czas przeżywa-
ły także przedszkolaki z Bajkowego 
Przedszkola w Żarowie. Uroczyste 
spotkanie 20 grudnia 2011 roku 
rozpoczęło się przedstawieniem ja-
sełkowym, w którym dzieci insce-
nizowały scenki związane z Bożym 
Narodzeniem. Były wspólne ży-
czenia oraz wigilijny poczęstunek. 
Wspaniałe życzenia wszystkim 
przedszkolakom złożył Burmistrz 
Michalak – aby Wigilia i Święta Bo-

żego Narodzenia upłynęły spokoj-
nie i radośnie, a przy świątecznym 
stole nie zabrakło światła i ciepła 
rodzinnej atmosfery. Ten jedyny 
dzień w roku, w którym wszystkie 
przedszkolaki zasiadają razem przy 
pięknie nakrytym stole bardzo in-
tegruje ich wszystkich i umacnia 
poczucie polskiej tradycji.

Wspólna modlitwa, Błogosła-
wieństwo, opłatkowy łańcuch do-
brych życzeń i tradycyjne wigilijne 
potrawy towarzyszyły dzieciom 
ze świetlic środowiskowych oraz 
zaproszonym gościom podczas 
Wigilijnej Wieczerzy Integracyjnej 
20 grudnia 2011 roku. Radosne 
uśmiechy nie schodziły z dziecię-
cych twarzyczek i promieniały jesz-

cze bardziej, kiedy otrzymały pre-
zent od Świętego Mikołaja. Uczest-
nicy wieczerzy mocno oklaskiwali 
występ dzieci które pod czujnym 
okiem swojej opiekunki zaprezen-
towały taneczną interpretację świą-
tecznej „Makareny”. 

Okres Świąt Bożego Narodze-
nia przynosi ze sobą zawsze pro-
mienne chwile szczęścia i radości. 
W tym wyjątkowym czasie wśród 
wszystkich Nas zakwita jednako-
wy śmiech i magia. Nasza redakcja 
wszystkim czytelnikom Gazety Ża-
rowskiej składa najserdeczniejsze 
życzenia. Niech pod świąteczną 
choinką znajdzie się radość, szczę-
ście, życzliwość, wzajemne zrozu-
mienie  i spełnienie marzeń w No-
wym Roku.

Magdalena Pawlik 
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W naradzie udział wzięli spe-
cjalnie zaproszeni na tę okazję go-
ście: Podinspektor Izabela Basztura 
– Komendant Komisariatu Policji 
w Żarowie; Nadkomisarz Rafał 
Klimczak, Zastępca Naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowego z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Świd-
nicy, Marek Olesiński – dyrektor 
Służby Drogowej Powiatu Świdnic-
kiego wraz z Markiem Papciakiem, 
Piotr Bizoń z Wydziału Dróg Sta-
rostwa Powiatowego w Świdnicy 
oraz Zastępca Burmistrza Grzegorz 
Osiecki. 

Pierwszą część spotkania zdo-
minował „nośny” temat bezpie-
czeństwa na drogach w miejsco-
wościach naszej Gminy. Niezwykle 
żywiołową dyskusję wywołała kwe-
stia natężonego ruchu tirów po-
ruszona przez Mieczysława Myrtę 

– Przewodniczącego Komisji Rol-
nej. Sołtysi podkreślali zarówno 
problem nadmiernej prędkości, 
nieodpowiednio zabezpieczonych 
ładunków i przekraczania dopusz-
czalnego tonażu. W trakcie dys-
kusji podjęto wniosek dotyczący 
zmiany oznakowania, tak aby ła-
twiej można było określić czy do-
szło do złamania przepisów odno-
śnie tonażu pojazdów.

Przedstawiciele policji zachęca-
li Sołtysów oraz wszystkich miesz-
kańców gminy do współpracy z po-
licją i składania informacji o popeł-
nianych wykroczeniach (nie tylko 
w zakresie ruchu drogowego, ale 
także w innych sprawach). Dysku-
sja o bezpieczeństwie nie przesłoni-
ła również innych tematów drogo-
wych i Sołtysi zgłaszali inne proble-
my dotyczące lokalnych dróg.

Kolejnym ważnym tematem, 
jaki poruszono było zimowe utrzy-
manie dróg. Jak wyjaśnił Marek 
Olesiński droga od Wierzbnej do 
ronda „Orderu Uśmiechu” na ob-
wodnicy do Nowego Roku będzie 
utrzymywana przez Służbę Drogo-
wą, a po Nowym Roku jej utrzyma-
nie przejmie Gmina Żarów. Jedno-
cześnie wyjaśnił, iż wszelkie uwagi 
i zgłoszenia odnośnie utrzymania 
zimowego dróg powiatowych prze-
biegających przez naszą Gminę 
można zgłaszać pod numerem te-
lefonu 74 622 29 20 wew. 25. 

Piotr Weiland – Kierownik 
Referatu Inwestycji i Dróg poin-
formował o tym, że konkurs na zi-
mowe utrzymanie dróg gminnych 
wygrał Zakład Usług Komunal-
nych w Żarowie Sp. z. o.o. Osobami 
z którymi należy się kontaktować 
w tym zakresie są: Tomasz Kuska 
z ZUK Żarów (tel. 694 427 415) 
oraz Wojciech Lesiak (tel. 74 858 
05 91 wew. 305). 

W drugiej części spotkania 
Burmistrz Leszek Michalak zapew-

nił sołtysów, że wobec składanych 
przez różnorodne firmy ofert bu-
dowy turbin wiatrowych na terenie 
naszej Gminy, żadna decyzja nie 
zostanie wydana bez zgody miesz-
kańców danej miejscowości. 

Na prośbę Sołtysa z Pożarzyska 
Łukasza Brańki odnośnie kwestii 
przedłużenia koncesji dla kamie-
niołomu w Pożarzysku, Burmistrz 
Michalak wyjaśnił, iż jest zobligo-
wany do wydania opinii o zgodno-
ści z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego.

Na zakończenie narady Prze-
mysław Sikora z Referatu Oświaty, 
Funduszy Zewnętrznych i promo-
cji omówił wydatkowanie fundu-
szu sołeckiego za 2011 r. Ponadto, 
wszyscy Sołtysi zostali zaproszeni 
do udziału w programie „Dolno-
śląskiej Odnowy Wsi” i otrzymali 
specjalnie sporządzone na ten cel 
informatory. 

Spotkanie zakończyło wspólne 
przełamanie się opłatkiem i złoże-
nie świątecznych życzeń. 

Gabriela Nastałek

Sołtysi radzili
14 grudnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Żarowie odbyło 

się kolejne spotkanie Burmistrza z sołtysami naszej Gminy, 
w czasie którego dyskutowano m.in. o bezpieczeństwie. 

Nie przepłacaj
Przypominamy, iż rozliczanie kosztów wody z użytkowni-

kami lokali dokonuje się wg odczytu wskazań z wodomierzy 
pod warunkiem, że wodomierze posiadają ważną cechę legali-
zacyjną, są sprawne i posiadają nienaruszoną plombę. 

Legalizacji wodomierzy doko-
nuje się raz na 5 lat, co w praktyce 
oznacza ich wymianę na nowy. 

Użytkownicy nie posiadający 
wodomierzy lub, u których wo-
domierze są niesprawne, utraciły 
ważność legalizacji, posiadają na-
ruszoną plombę, rozliczani są wg 
ryczałtowego zużycia wody ustalo-
nego w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 14 
stycznia 2002r. w sprawie okre-
ślenia przeciętnych norm zużycia 
wody (Dz.U. z 2002r. Nr 8 poz. 70). 

Forma rozliczania zużycia 
zimnej wody na zasadach ryczałtu 
jest niestety „mniej sprawiedliwa”. 
Wiąże się często z ponoszeniem 
dodatkowych kosztów wynikają-
cych z różnicy wskazań licznika 

głównego i sumy wskazań liczni-
ków mieszkaniowych. 

W zdecydowanej większości 
przypadków osoby rozliczające 
się „ryczałtem” w półrocznych czy 
rocznych rozliczeniach za wodę 
mają wykazaną niedopłatę. Ob-
ciążani są nie tylko za siebie, ale 
również za odkręcony kran na ko-
rytarzu, cieknącą wodę w wspólnie 
użytkowanej ubikacji, za awarie 
a często również za nielegalny po-
bór wody przez nieuczciwego są-
siada. Dlatego tak ważne jest, aby 
każdy posiadał sprawny i legalny 
wodomierz. 

Montaż wodomierzy wyko-
nuje, zgodnie z zaleceniami jego 
producenta, użytkownik lokalu 
we własnym zakresie i na własny 
koszt. Następnie zamontowany 
licznik trzeba zgłosić Zarządcy do 
protokolarnego odbioru i do za-
plombowania licznika – to ważne 
– protokół i plomba są podstawą 
do rozliczeń wody wg wskazań wo-
domierza. 

Orientacyjny koszt zainstalo-
wania to 100-150 zł, wymiany zaś 
waha się w granicach 70-80 zł.

Warto! To i tak się opłaca.
Anita Juralewicz

Konkurs rozstrzygnięty
Znamy już zwycięzców konkursu fotograficznego, ogło-

szonego przez Młodzieżową Radę Miejską w Żarowie, pn. „Ża-
rów – moje miejsce na ziemi”.

I miejsce – Anna Szpot
II i III miejsce – Naomi Szymczyk
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, a zwycięzcom gratu-

lujemy. 
Zapraszamy również wszystkich mieszkańców Gminy Żarów na 

wystawę zdjęć konkursowych, która dostępna jest w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie. 

Krystian Chęciek
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– Jest to bardzo ważne dla naszych 
mieszkańców, ale przede wszystkim dla 
młodzieży – mówi Burmistrz Leszek Micha-
lak. – Dzisiaj zakłady są, zakłady się rozbu-
dowują, a w tym roku dla przypomnienia aż 
trzy zakłady podlegają rozbudowie, z czego 
największy z nich to fabryka Bridgestone 
Diversified Products Poland. To, co w tej 
chwili wykonuje Zakład Energetyczny za-
pewnia możliwość rozbudowy kolejnych 
zakładów. Z jednej strony bardzo się cieszę 
– zapewnia Burmistrz Michalak – że są sy-
gnały kolejnych fabryk, które w przyszłym 
roku planują swoje rozbudowy.

Energetycy tę inwestycję przeprowadza-
ją w bardzo przemyślany sposób. To jest nie 

tylko układanie kabla, ale przede wszystkim 
składanie kanalizacji, którą w razie potrzeby 
będzie można dociągać kolejne linie magi-
strali energetycznej do terenów budowy za-
kładów. To jest również istotne, zważywszy 
na nowe miejsca pracy dla młodzieży, która 
w tej chwili uczy się, studiuje, a za moment 
będzie poszukującymi pracy.

Jak zapewnia Burmistrz – prace nie po-
trwają długo. Już w tej chwili pierwsze roz-
kopane odcinki są już zasypywane, a w ślad 
za nimi odtwarzane są chodniki. Jeżeli po-
goda pozwoli, wszystkie planowane prace 
mają zakończyć się jeszcze w tym roku. 

Magdalena Pawlik 

Druga część obejmuje 
prezentacje wykorzystania 
Funduszu Sołeckiego w po-
zostałych miejscowościach 
naszej Gminy. 

I tak zgodnie z decyzją 
mieszkańców Bożanowa 
Gmina Żarów zakupiła ele-
menty placu zabaw, któ-
ry zostanie zamontowany 
w przyszłym roku. Wiele 
miejscowości postanowiło 
przeznaczyć część środków 
z funduszu na remonty i za-
kup doposażenia w świetli-
cach wiejskich. Tak stało się 
m. in. w Łażanach (remont 
dachu, wymiana okien 
i drzwi, zakup naczyń), 
Krukowie (zakup naczyń), 
Kalnie (wymiana okien, 

malowanie ścian, zakup 
nagrzewnic), Mielęcinie 
(zakup blachodachówkii 
i innych materiałów budow-
lanych), Mikoszowej (wy-
miana okien), Mrowinach 
(ogólny remont świetlicy) 
i Przyłęgowie (zakup wypo-
sażenia oraz prace remon-
towe).

Ponadto, do Krukowa 
kupiono tablicę ogłoszeń, 
a w Mrowinach część środ-
ków z funduszu została 
przeznaczona na remont 
szaletów oraz płyty betono-
wej na boisku. 

W Pyszczynie znacz-
na część funduszu została 
przeznaczona na wykona-
nie projektów wiaty, która 

będzie pełniła rolę 
miejsca spotkań 
mieszkańców wsi. 
Natomiast zgodnie 
z wolą mieszkań-
ców wsi Wierzbna 
pieniądze zostały 
m. in. przeznaczo-
ne na zagospoda-
rowanie „Skałki” 
wykonanie tabli-
cy informacyjnej 
oraz modernizację 
placu zabaw. Z ko-
lei Zastruże zade-
cydowało o zaku-
pie traktorka do 

koszenia trawy. 
Każda z wymienionych 

miejscowości przeznaczyła 
także część środków z Fun-
duszu na organizację im-
prez cyklicznych, takich jak: 
Mikołajki, Dzień Kobiet, 
Dzień Dziecka itp. 

Rok 2011 r. był pierw-
szym rokiem funkcjono-
wania funduszu sołeckiego 
w naszej Gminie. Przed 
nami kolejne zadania. 
Mamy nadzieję, że podob-
nie jak w tym roku inwesty-
cje z funduszu sołeckiego 
będą służyć wspólnemu do-
bru mieszkańców wsi. 

Gabriela Nastałek

Wydatkowanie funduszu  
sołeckiego w 2011 r. cz. II 

W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy pierwszą część zestawienia 
dotyczącego wydatkowania funduszu sołeckiego w 2011 r., obejmującą miej-
scowości Buków, Pożarzysko, Gołaszyce, Imbramowice, Marcinowiczki i Sie-
dlimowice. 

Więcej mocy
Ostatnim czasem mieszkańcy Żarowa czy też po prostu przypadkowi 

przechodnie mogli zauważyć trwające na ulicach i chodnikach prace ener-
getyczne. Są one związane z rozbudową zakładu na terenie podstrefy Żarów. 

Powstaną kopalnie?
Zaledwie pół roku temu Rada Miejska w Ża-

rowie przyjęła w drodze uchwały Studium Za-
gospodarowania Przestrzennego dla Gminy 
Żarów, w którym w sposób precyzyjny okre-
ślono tereny, na których możliwe jest wydoby-
cie kopalin. 

Odbyło się to po wielomiesięcznych uzgodnieniach 
z istniejącymi firmami oraz mieszkańcami okolicznych 
miejscowości. Wydawało się, że zawarty został swoisty 
pokój poparty licznymi działaniami firm wydobyw-
czych na rzecz społeczności lokalnych. Naprawiano 
i budowano drogi w oparciu o kamień przekazywany 
z kopalni. Jednakże ten spokój może zostać naruszo-
ny, gdyż 5 sierpnia 2011 r., czyli już po zatwierdzeniu 
Studium, w Dzienniku Urzędowym ukazała się ustawa 
„Prawo geologiczne i górnicze”, które niemalże całko-
wicie zmienia zasady udzielania firmom koncesji na 
wydobycie kopalin. O komentarz o to, jak ta zmiana 
prawa może wpłynąć na funkcjonowanie kopalni na 
terenie naszej gminy, poprosiłem Leszka Michalaka – 
Burmistrza Żarowa.

– Panie Burmistrzu, czy mieszkańcy powinni się 
bać tej zmiany? Na czym ona polega?

– Leszek Michalak – Trudno prorokować to, jakie 
zmiany wprowadzi nowa ustawa, bo po prostu zacznie 
obowiązywać po nowym roku. Uważam, że chociaż 
gmina straciła możliwość wpływania na to, czy kopalnia 
powstanie, czy też nie, to jednak wciąż mamy możliwość 
zablokowania takich projektów, które zagrażałyby inte-
resowi gminy, czy też mieszkańców. Musimy jednak zdać 
sobie sprawę z tego, że prawo geologiczne i górnicze stoi 
ponad prawem stanowionym przez gminy. To oznacza, 
że gmina ma obowiązek wprowadzenia do istniejących 
Studiów Zagospodarowania Przestrzennego wszelkich 
złóż istniejących na tym terenie, a jeżeli tego nie zrobi, 
to Wojewoda  zrobi to z mocy prawa samodzielnie i to 
na koszt gminy. I wcale nie ma znaczenia to jakim ko-
lorem złoże zostało oznaczone w studium zagospodaro-
wania. Nowe prawo faworyzuje firmy wydobywcze, bo 
to zapewne ułatwi rządowi wywiązanie się z obietnicy 
budowy nowych dróg, a już na pewno pozwoli na zapeł-
nienie dziury budżetowej, bo wpływy z koncesji zasilą 
budżet państwa.

– Czyli powstaną kopalnie tuż przy zabudowa-
niach mieszkalnych?

– Leszek Michalak – Takiej obawy nie ma, bo cho-
ciaż prawo zmieniło się na korzyść firm wydobywczych, 
to nadal istnieją obwarowania uniemożliwiające uru-
chomienie wydobycia jeżeli takie działanie będzie prze-
ciwne interesowi publicznemu czy też ochroną środo-
wiska. Art. 29 nowego prawa mówi wprost, że koncesja 
nie zostanie udzielona jeśli wydobycie kopalin będzie 
uniemożliwiało wykorzystanie nieruchomości zgodnie 
z ich przeznaczeniem określonym przez miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. 

Ale musimy mieć świadomość, że to na gminie 
(mieszkańcach) ciążyć będzie obowiązek udowodnienia 
takiej okoliczności. O ile będzie to możliwe w przypadku 
złóż leżących w pobliżu naszych ujęć wodnych czy w po-
bliżu istniejącej zabudowy, to praktycznie niemożliwe 
będzie zablokowanie wydobycia w pobliżu Bukowa, czy 
przy skrzyżowaniu obok Krukowa. Mogę zapewnić, że 
każdy taki przypadek będziemy rozpatrywali indywidu-
alnie i z należytą troską tak aby nie naruszyć interesu 
żadnej ze stron.

– Dziękuję za wyjaśnienia.
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O zakresie tych prac i skuteczności pracowników rozmawiam z Grze-
gorzem Osieckim, Zastępcą Burmistrza Żarowa

– Panie Burmistrzu, ilu pracowników zatrudniła Gmina w tym 
roku?

– Grzegorz Osiecki – W mijającym roku, z uwagi – na niski budżet 
Urzędu Pracy, Gmina zatrudniła zdecydowanie mniej osób niż w latach 
ubiegłych. Pracowało tylko 16 osób. Jednak dzięki nim wykonano wiele po-
żytecznych prac.

– Czy tak jak w latach ubiegłych budowano i remontowano chodniki?
– Grzegorz Osiecki – Jak co roku, prace zaczęto od uzupełniania ubyt-

ków w nawierzchni drogowej, wymieniano i naprawiano znaki drogowe 
oraz tabliczki z nazwami ulic. Wykonano z kostki betonowej nową na-
wierzchnię chodników. W sumie ułożono łącznie ponad kilometr chodnika 
w Pyszczynie i wzdłuż drogi z Żarowa do Łażan. Wykonano również 100 
metrów chodnika z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym w Ża-
rowie oraz wytyczono obrzeżami ponad 150 metrów alejek w jego nowej 
części.

– Opozycyjny radny chwalił za miejsca parkingowe. Nawet dokład-
nie je policzył.

– Grzegorz Osiecki – To miłe, że w końcu zamiast nieustannie kryty-
kować, opozycyjni radni zaczęli zauważać wykonywane od wielu lat prace, 
a jest ich przecież sporo w tym zakresie. Na żarowskim osiedlu z kostki beto-
nowej wykonano wiele miejsc parkingowych, ale to nie wszystko.

Kostka kupiona przez Szkołę Podstawową w Żarowie posłużyła do wy-

konania nowej nawierzchni przy sali sportowo-widowiskowej przy ulicy 
Armii Krajowej 58-60. Takie same prace wykonali przy Szkole Podstawowej 
w Zastrużu. 

– Ale chodniki i parkingi to nie jedyne prace budowlane, jakie wy-

konali pracownicy interwencyjni. 
– Grzegorz Osiecki – Osoby zatrudnione w ramach prac interwencyj-

nych wykonywały również prace remontowe i wykończeniowe. Niezbędna 
była ich pomoc w Imbramowicach przy odnawianiu terenu wokół boiska 
sportowego i świetlicy wiejskiej. W pomieszczeniach sanitarnych w OPS 
i Urzędzie wyłożyli ściany z płytek ceramicznych pozyskanych od firmy 
Cersanit. Za pomocą kamienia pozyskanego z kopalni w Siedlimowicach 
wykonali umocnienie brzegów stawu przy ul. Wyspiańskiego.

– Zamieniali się również w ogrodników?

– Grzegorz Osiecki – Niezupełnie w ogrodników, ale przez cały rok 
wykonywali liczne cięcia korekcyjne drzew wzdłuż dróg i na obszarach 
zielonych na terenie Gminy Żarów, a ostatnio prace związane z wycinką 
krzaków i samosiejek w pasie drogowym z Żarowa do Kalna i z Kalna do 
Bożanowa. Również, jak co roku kilku pracowników wykonywało prace 
melioracyjne.

– Czy można pokusić się o jednozdaniową ocenę ich pracy?
– Grzegorz Osiecki – Jednym zdaniem? Skuteczni i pracowici, chociaż 

czasami... no może pomińmy niewielkie wyskoki, które wcale nie zmieniają 
ich oceny. Dlatego chciałbym wszystkim pracownikom interwencyjnym po-
dziękować za ogrom pracy i zaangażowanie, jakie włożyli przez cały 2011r. 
I oby rok przyszły był dla nas wszystkich zdecydowanie lepszy.

Skuteczni i pracowici
Od 2008r. Gmina Żarów za pośrednictwem Urzędu Pracy, 

w ramach prac interwencyjnych zatrudnia osoby bezrobotne 
z naszej gminy, które wykonują liczne prace na terenie całej 
gminy. 
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W 2011 r., korzystając z różnych źródeł dofinansowania wykonano 
następujące przedsięwzięcia: w Kalnie i Łażnach, dzięki dofinansowaniu 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zostały zakupione krzesła 
i stoły na świetlicę wiejską, które kosztowały ponad 16 tysięcy, z czego 
dofinansowanie wyniosło 9.240,00 zł. 

Jedną z największych inwestycji wykonaną w 2011 r. na terenach wiej-
skich był niewątpliwie remont świetlicy wiejskiej w Imbramowicach, która 
od kilku lat nie mogła być użytkowana ze względu na zagrożenie, jakie 
stwarzał uszkodzony przez warunki pogodowe strop. 

Remont odbywał się w dwóch etapach. Pierwszy polegał na wymianie 
więźby dachowej i blachodachówki, drugi zaś na remoncie wnętrza świe-
tlicy (wymiana okien, oświetlenia drzwi, wykonanie ścian z płyt regipso-
wych i ich malowanie). Całkowity koszt remontu, wraz z dokumentacją 
projektową, wyniósł ponad 220 tysięcy złotych. Część inwestycji została 
dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2013, z którego Gmina Żarów pozyskała ponad 51 tysięcy złotych.

W tym roku Gmina Żarów pozyskała środki z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych na remont dróg transportu rolnego w Siedlimowicach 

i Imbramowicach (łącznie były to odcinki o długości 500 m). Dzięki po-
mocy Kopalni Granitu z Siedlimowic oraz dotacji z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych w wysokości 60 tysięcy zł, Gmina Żarów poniosła kosz-
ty w wysokości ok. 50 % wartości całej inwestycji, która wyniosła ponad 
183 tysiące zł. 

Nie zabrakło także działań z myślą o najmłodszych mieszkańcach 
naszych miejscowości – dzięki wnioskom złożonym do Urzędu Marszał-
kowskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, w wysoko-
ści 50% dofinansowane zostały place zabaw w Gołaszycach, Mikoszowej 
i Przyłęgowie. Całkowity koszt operacji wyniósł 32.841 zł, dotacja z Urzę-
du Marszałkowskiego wyniosła natomiast 16.419 zł. W przyszłym roku 
planowane jest złożenie wniosków na budowę placów zabaw w kolejnych 
miejscowościach lub modernizację już istniejących. 

Ogółem w 2011 r. Urząd Miejski przeprowadził inwestycje wynoszące 

ponad 436 tysięcy zł, na które łącznie otrzymał dofinansowania w wyso-
kości blisko 137 tysięcy złotych. 

Warto także zaznaczyć, że w tym roku zostały złożone kolejne zna-
czące wnioski – pierwszy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w 2011 r., w ramach działania „Podstawowe Usługi dla ludności 
wiejskiej”, obejmujące budowę kanalizacji w Bożanowie i Wierzbnej oraz 
modernizację wodociągu w Bożanowie. Ponadto, złożony został następny 

wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu od-
cinków dróg transportu rolnego w Pyszczynie, Marcinowiczkach, Kruko-
wie i Gołaszycach z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Kolejny znaczący wniosek został złożony również na modernizację tar-
gowiska w Żarowie, który mamy nadzieję uzyska unijne dofinansowanie.

Jeżeli wnioski te otrzymają odpowiednią ilość punktów, w przyszłym 
roku ruszą kolejne prace. 

Gabriela Nastałek

Inwestycje ze środków zewnętrznych na obszarach wiejskich w 2011 r. 
Obok funduszu sołeckiego, który zwłaszcza w mniejszych miejscowościach nie wystarcza na realizację dużych inwestycji, 

głównym środkiem służącym aktywnemu rozwojowi obszarów wiejskich są środki zewnętrzne, aktywnie pozyskiwane przez 
Gminę Żarów. 
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Sukces młodzieżowych Radnych
16 grudnia 2011 roku, w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu, odbyła się uro-

czysta konferencja, podsumowująca projekt „Rozwój mechanizmów partycypacji 
i rzecznictwa interesów młodzieży na Dolnym Śląsku”.

Konferencja została zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Semper Avanti z Wrocławia 
przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego. 

Podczas obrad młodzieżowi radni zaprezento-
wali swoje dotychczasowe działania, jak również 
swoje plany na przyszłość. 

Jednakże najbardziej emocjonującym punk-
tem spotkania, było rozstrzygnięcie konkursów 
dla gmin i Młodzieżowych Rad działających na 
terenie województwa dolnośląskiego. 

Niezmiernie miło jest odnotować, że Mło-
dzieżowa Rada Miejska w Żarowie została doce-
niona za swoją dotychczasową pracę i zdobyła II 
miejsce w konkursie „Młodzież przyjazna gmi-
nie” – na najlepiej działającą Młodzieżową Radę 
na Dolnym Śląsku w 2011 roku. 

– W imieniu własnym, jak również rad-
nych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie 
serdecznie dziękuję tym, na których wsparcie 
zawsze mogliśmy i wciąż możemy liczyć w na-
szej samorządowej działalności – powiedział po 
uroczystości Krystian Chęciek, Burmistrz MRM 
w Żarowie.

– Szczególne podziękowania kierujemy 
w stronę włodarzy Żarowa, współpracujących 
z nami instytucji oraz sponsorów – kontynuował 
młodzieżowy burmistrz. – Dziękujemy również 
Iwonie Nieradce i Kazimierzowi Kozłowskiemu 
– opiekunom naszej Rady, jednocześnie Rad-
nym Rady Miejskiej w Żarowie z klubu Żarow-
skiej Wspólnoty Samorządowej – za niesioną 
pomoc i przekazywaną nam wiedzę.

– Nasza chęć i determinacja w działaniu oraz 
Wasza pomoc i doświadczenie przyczyniają się 
do tworzenia nowej, lepszej historii Gminy Ża-
rów – dodał na zakończenie Krystian Chęciek. 

Konkurs rozstrzygnięty
W dniu 19 grudnia br. w Bibliotece Publicznej w Żarowie 

nastąpiło uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień w konkursie 
plastycznym pn. Bożonarodzeniowe ozdoby choinkowe. 

Biblioteka już od wielu lat or-
ganizuje konkursy, których celem 
jest kultywowanie starych, pol-
skich tradycji świątecznych. Jedną 
z takich tradycji jest wykonywanie 
własnoręcznie ozdób choinko-
wych. 

Ogółem w kon-
kursie wzięło udział 
128 uczestników 
z terenu miasta i gmi-
ny Żarów. Wykonali 
oni bajecznie kolo-
rowe prace, skrzące 
brokatem i złotem. 
Były to m.in. bomb-
ki, gwiazdki, szyszki, 
bałwanki, łańcuchy, 
szopki, a nawet pach-
nące pierniki. 

Jury w składzie: 
przewodnicząca Anna 
Nocoń-Kurzeja oraz 
członkowie: Barbara 
Cholewa i Stanisła-
wa Biernacka, mia-
ło trudny wybór, ale 
musiało wyłonić zwy-
cięzców. Nagrodzono 
w sumie 15 prac oraz 
przyznano 10 wyróż-
nień, w czterech kate-

goriach wiekowych. 
Wszystkie prace wyekspono-

wane zostały na wystawie pokon-
kursowej, która będzie trwać do 
końca stycznia 2012 r. 

Składamy serdeczne podzięko-

wania uczestnikom konkursu, ich 
rodzicom i opiekunom. Przy tak 
dużym zaangażowaniu, nigdy nie 
zaniknie staropolska tradycja wy-
konywania własnoręcznie ozdób 
choinkowych. 

Oto lista nagrodzonych dzieci: 
Kategoria wiekowa 4-6 latki: 

I miejsce Gracjan Łuczak SP Mro-
winy kl. 0, II miejsce Paulina Pituła 
SP Żarów kl. 0, III miejsce Karolina 
Łuczak SP Żarów kl. 0. Wyróżnie-
nia: Karol Pawlonka lat 5 Bajkowe 
Przedszkole w Żarowie, Iga Sudoł 
SP w Żarowie kl. 0, Kamil Skowro-
nek lat 4.

Kategoria wiekowa kl. I-III: 
I miejsce Alicja Kania SP Żarów 
kl. II, Dominika Mierlak SP Żarów 
kl. I, II miejsce Konstanty Roubo 
SP Mrowiny kl. I, Nadia Lipińska 
SP Zastruże kl. III, III miejsce Ra-
dosław Bezegłów SP Żarów kl. III, 

Zuzanna Dąbrowska SP Żarów kl. 
II. Wyróżnienia: Monika Mucha SP 
Żarów kl. I, Michał Wójcikowski 
SP Żarów kl. II, Weronika Malesza 
SP Żarów kl. III, Hubert Pajor SP 
Zastruże kl I. 

Kategoria wiekowa kl. IV-VI: 
I miejsce Alicja Galicka SP Żarów 
kl. V, II miejsce Mateusz Stańczyk 
SP Imbramowice kl. IV, Mateusz 
Juralewicz SP Żarów kl. IV, III 
miejsce Bartosz Rzeszowski SP Ża-
rów kl. V. Wyróżnienia: Wiktoria 
Legiejew SP Żarów kl. VI. 

Kategoria wiekowa gimna-
zjum: I miejsce Ewa Mach kl. I, II 
miejsce Natalia Skowronek kl. I. 
Wyróżnienia zdobyły również Pla-
cówka Wsparcia Dziennego „Czte-
ry Pory Roku”oraz Koło Plastyczne 
ze SP w Żarowie. 

Stanisława Biernacka



14 27/2011

WIP’2011 zakończony
22 grudnia 2011 r. o godz. 13.00 w kawiarni Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu w Żarowie odbyło się uroczyste za-
kończenie projektu systemowego „WIP – Wiara w Integrację 
Pokoleniową”. 

W spotkaniu podsumowu-
jącym realizację projektu udział 
wzięli: Leszek Michalak Burmistrz 
Miasta Żarów, Grzegorz Osiec-
ki Zastępca Burmistrza, Sylwia 
Pawlik Sekretarz Gminy, Tade-
usz Pudlik Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie, Artur Ada-
mek dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu, Stanisława 
Biernacka dyrektor Biblioteki Pu-
blicznej, przedstawiciele Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Marlena Jasińska i Krystian Chę-
ciek przedstawiciele Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Żarowie oraz 
uczestnicy trzeciej edycji projektu. 

Grudzień to taki magiczny 
miesiąc wyczekiwania narodzin 
Dzieciątka Jezus, stąd też uroczy-
stość rozpoczęto nietypowo – od 
poczęstunku wigilijnego. W świą-
teczny nastrój zebranych wprowa-
dzili: Martyna Proniewicz i Wiktor 
Dąbrowa przepięknie wyśpiewując 
„Kolędę dla nieobecnych”. Po tak 
przyjemnym wstępie, nastąpiła 
najważniejsza dla uczestników pro-
jektu część – prezentacja multime-
dialna podsumowująca działania 
projektowe. 

Na zakończenie części oficjal-

nej głos zabrał Leszek Michalak, 
który złożył życzenia z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia oraz pogra-
tulował uczestnictwa w projekcie, 
wręczając certyfikaty potwierdza-
jące ukończenie udziału w nim. Do 
gratulacji oraz podziękowań dołą-
czyła się Anita Denes-Ziemkiewicz 
– Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

Dla podtrzymania świąteczne-
go nastroju Danuta Kwiatkowska 
i Stanisław Wójciuk, na zakończe-
nie uroczystości, zaśpiewali bożo-
narodzeniowe kolędy.

Projekt realizowany był przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ża-

rowie w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu 
VII Promocja integracji społecz-
nej, Działania 7.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej. 
Celem realizowanego projektu 
„WIP – Wiara w Integrację Poko-
leniową” było zwiększenie aktyw-
ności zawodowej i kompetencji 
społecznych kobiet i mężczyzn 
z terenu Gminy Żarów, w tym osób 
niepełnosprawnych.

Skatepark w Żarowie?
Na temat Żarowskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej można 

napisać wiele superlatywów. Służą pomocą i wszechstronną 
radą w każdym momencie. 

Są zawsze w odpowiednim 
miejscu i w odpowiednim czasie, 
szerząc dobre i pozytywne inicja-
tywy. W poprzednim numerze 
Gazety Żarowskiej można było 
zapoznać się z artykułem, w któ-
rym podsumowany został udział 
właśnie Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w projekcie pod nazwą: „Roz-
wój mechanizmów partycypacji 
i rzecznictwa interesów młodzieży 
na Dolnym Śląsku”. Jednym z po-
stulatów podejmowanych podczas 
debat młodzieżowych radnych 
było powstanie w Żarowie skate-
parku. Nie spodziewaliśmy się, że 
ów temat wywoła dużą reakcję. 

Na adres Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, a konkretnie do Burmi-
strza Leszka Michalaka przyszedł 
list napisany przez młodego miesz-
kańca Żarowa, którego fragment 
prezentujemy powyżej:

Na ów list Burmistrz Leszek 
Michalak odpowiedział następu-
jąco:

„W ostatnich latach obserwu-
jemy bardzo dynamiczny rozwój 
sportów ekstremalnych, w tym 
jazdy na deskorolce, rolkach i ro-
werach BMX. Sporty te przyciąga-
ją coraz szersze rzesze młodzieży, 
a do uprawiania tego typu dyscy-
plin niezbędne są specjalanie przy-
gotowane place – skateparki, które 
umożliwiłyby wielu młodym, ak-
tywnym ludziom uprawianie swo-
jego ulubionego sportu. 

Ostatnim czasem, 24 listopa-
da 2011 roku w Gminnym Cen-
trum Kultury i Sportu 
w Żarowie odbyła się 
specjalna konferencja 
Żarowskiej Młodzie-
żowej Rady Miejskiej, 
podczas której oma-
wiano kwestię po-
wstania skateparku. 

D y s k u t o w a n a 
była jego lokalizacja 
oraz możliwość pozy-

skania sponsorów. (…). 
Twój pomysł, a i zarazem pro-

jekt skateparku – posłuży nie tylko 
nam Włodarzom Miasta, ale także 
chętnym przedsiębiorcom, które 
zechcą się włączyć w akcję dofinan-
sowania takiego miejsca. Bardzo 
cieszy mnie, że są w naszej gminie 
tacy pasjonaci – jak ty Kubo. Z ta-
kimi marzeniami i pomysłami na 
stworzenie czegoś nowego. Dlatego 
tym bardziej jestem pod wraże-
niem tak genialnego projektu i to 
tak w młodym wieku. Twój projekt 
jest naprawdę fascynujący i myślę, 
że powinieneś w tej sprawie zostać 
naszym gminnym doradcą. Jako 
Burmistrz Miasta Żarów również 
sądzę, że skatepark byłby idealnym 
miejscem do jazdy na deskorolce, 
rolkach czy rowerach BMX oraz 
rozwijania swoich umiejętności. 
Z pewnością tuż po nowym roku 
będziemy organizować spotkanie 
w sprawie utworzenia w Żarowie 
takiego skateparku. To jednak wią-
że się z pozyskaniem pieniędzy, ale 
jestem dobrej myśli. Z takim świet-
nym projektem i twoimi wska-
zówkami musi się udać. Dziękuję 
za podpowiedź trafnego pomysłu, 
wspólnymi siłami na pewno uczy-
nimy wszystko, by taki skatepark 
w Żarowie funkcjonował. Z mojej 
strony obiecuję kontrolować sprawę 
i rzetelnie się nią zająć”. 

Pomysł świetny i do pogratulo-
wania. Trzymamy mocno kciuki za 
jego pełną realizację.

Magdalena Pawlik 

Agencja Pracy Pollux Sp. z o.o. 
(certyfikat nr 3171)

prowadzi rekrutację do pracy na terenie 
WSSE w Żarowie oraz do Biskupic Podgór-

nych z zorganizowanym dojazdem.
Zapraszamy!

Tel: 74 85 66 080; 513 122 392
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Piękna rocznica
Aż trudno w to uwierzyć, ale tuż przed Świętami Bożego 

Narodzenia Zespół Szkół w Żarowie obchodził 65. Rocznicę 
istnienia .

20 grudnia br sala gimnastycz-
na, pięknie przystrojona, po raz 
kolejny przeobraziła swoje oblicze 
i stała się miejscem wspomnień dla 

byłych i obecnych pracowników 
szkoły. Gości powitała Krystyna 
Jasztal – dyrektor szkoły, która za-
prosiła na niecodzienną przejażdż-
kę po historii szkoły pełną wspo-
mnień, wypływaływprost z ekranu, 
ze starych zdjęć. Zdjęć przypomi-
nających nauczycieli, uczniów i co 

najważniejsze przypominających 
wiele wydarzeń, które stanowiły 
o wyjątkowości Tej szkoły.

Nastrój zadumy, powagi i no-
stalgii budowały również występy 
uczniów, którzy deklamowali wier-
sze, wspominali tych, którzy już 

odeszli. 
Ale spotkanie było nie tylko 

okazją do wspomnień. Było rów-
nież przedświątecznym spotka-

niem z kolędami i pastorałkami, 
które zaśpiewał szkolny chór „Do-
minanta” działający przy Szkole 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie. Jednakże najwspanial-
szym akcentem była okazja do 
przełamania się opłatkiem i złoże-
nia życzeń.

To był wspaniały wieczór, który 
wzniecił wspomnień czar i wpro-
wadził w świąteczną atmosferę.

Dziękuję wszystkim, którzy 
przygotowali to spotkanie. Było 
wzruszające.

x

Wspólnotowe podsumowanie
Podsumowanie całorocznej pracy oraz omówienie planów 

na rok następny to dwa tematy, które zdominowały spotkanie 
członków żarowskiego koła Wspólnoty Samorządowej, które 
odbyło się w poniedziałkowy wieczór 19 grudnia br., w sali klu-
bowej Restauracji Żarmed.

W spotkaniu uczestniczył Woj-
ciech Murdzek – Prezes Wspólnoty 
Samorządowej Ziemi Świdnickiej, 
który przedstawił zebranym zakres 

prac, jakie podjął Zarząd Wspól-
noty w zakresie zmiany statutu, 
opracowania kodeksu wyborczego.

Z kolei Leszek Michalak Z-ca 

Przewodniczącego Koła przed-
stawił Prezesowi oraz wszystkim 
obecnym krótkie podsumowanie 
działań podejmowanych w mija-
jącym roku przez Wspólnotę wraz 
ze swoimi partnerami. A działo 
się sporo, szczególnie na polu wy-
poczynku dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Leszek Michalak do 
sukcesów zaliczył również roczną, 
spokojną pracę, która jest możliwa 
dzięki umowie koalicyjnej Wspól-
noty i PSL. Daje to efekty w postaci 
braku konfliktów na forum Rady 
oraz możliwość spokojnego reali-

zowania programu wyborczego.
Korzystając z okazji, Leszek 

Michalak podkreślił również, że 
dzięki partnerskiej współpracy, 

w przypadku jakiejkolwiek róż-
nicy zdań pomiędzy Wspólnotą 
a klubem PSL obie strony siadają 
do rozmów i ustalają wspólne sta-

nowisko, które jest później realizo-
wane.

W dyskusji omawiano przy-
szłoroczne plany funkcjonowania 
Wspólnoty na forum powiatowym, 
jak i gminnym. 

Na zakończenie spotkania, 
z racji okresu przedświątecznego 
Wojciech Murdzek złożył zebra-
nym życzenia z okazji zbliżającego 
się Bożego Narodzenia i Nowego 
roku, a później nadszedł czas łama-
nia się opłatkiem i indywidualnych 
życzeń.

x
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Wszelkie sprawy związa-
ne z przyjmowaniem reklam 
i ogłoszeń prowadzi Wydawca 
Gazety Żarowskiej.

Wszelkie prawa zastrzeżo-
ne (łącznie z tłumaczeniem na 
języki obce). Żaden fragment 
nie może być: wykorzystany 
w jakiejkolwiek formie: foto-
kopii, mikrofilmu czy innych 
reprodukcji ani przekładany 
na język mechaniczny lub pi-
semny, bez zgody wydawcy.

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

Powiat najlepszy
Zwycięstwem Powiatu Świdnickiego zakończyły się XII 

Dolnośląskie Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi. Swój wkład 
w końcowy sukces miała gmina Żarów, która wśród 91 Dolno-
śląskich gmin zajęła 12 miejsce.

15 grudnia w sali Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Świdnicy zebrali się działacze sportowi, przedstawiciele władz samo-
rządowych i administracyjnych, aby podsumować tegoroczną sportową 
rywalizację. Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak odebrał puchar, 
który wręczany był najlepszej dwudziestce gmin w województwie Dolno-
śląskim. Dzięki zwycięstwu drużyny z Marcinowic w ostatnim już w tym 
roku Finale Dolnośląskim – halowej piłki nożnej do lat 15 oraz zajęcie 
końcowych miejsc przez prowadzące do tej pory powiaty spowodowało, 
że Igrzyska udało się wygrać różnicą jednego punktu!

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy to łącznie 2700 członków in-
dywidualnych zrzeszonych w klubach sportowych oraz strukturach gmin-
nych, do których należy Gminne Zrzeszenie LZS w Żarowie, skupiające 
wiele klubów różnych dyscyplin działających na terenie naszej gminy.

media

Faworyci zwyciężają
Zwycięstwami faworytów zakończyła się 10 kolejka Świdnickiej Amatorskiej Ligi Koszyko-

wej Seniorów.

Chemik Żarów nie zdołał pokonać trzeciej siły rozgrywek Bel.Agras-am, przegrywając 74-32. Pierwsze miej-
sce zajmuje Heltovs. Wciąż na siódmej lokacie znajdują się koszykarze Chemika Żarów. Stawkę zamyka II LO, 
które nie posmakowało w tym sezonie jeszcze wygranej. Wśród najlepiej punktujących na czwartym miejscu ze 
średnią 15,80 pkt. na mecz znajduje się reprezentant Chemika, Łukasz Banach.

Chemik Żarów: Łukasz Banach, Przemysław Lisiecki, Marcin Kłok, Roman Burdzyński, Mateusz Broński, 
Michał Szpot, Paweł Fajdek, Piotr Pudlik, Patryk Malik, Damian Dawlewicz.

media

Zmiany liderów
Po ostatniej kolejce, rozegranej 18 grudnia nastąpiły zmiany liderów w obu ligach Żarow-

skiej Ligi Futsalu Electrolux Cup.

Mam Talent pokonał dotych-
czasowego lidera II Ligi Electrolux 
Cup FC Method Men 5:1. Drużynę 
do zwycięstwa poprowadził Sła-
womir Marmajewski, który został 
wybrany najlepszym zawodnikiem 
kolejki. Ten wynik wykorzystał 
Zryw Łażany zwyciężając w bez-
pośrednim pojedynku PKS Złoty 
Kłos 8:2. Nocy Team pokonując 
U18 Żarów 3:2, włączył się do wal-
ki o zwycięstwo II Ligi. Wynikiem 
4:2 zakończyło się spotkanie FC 

Wczorajsi-Drink Team Świdnica. 
Po raz kolejny kunszt bramkarski 
pokazał Tomasz Pater z FC Wczo-
rajszych, zostając drugi raz z rzędu 
najlepszym bramkarzem kolejki.

Po usunięciu z rozgrywek dru-
żyny Galacticos Osiek nowym li-
derem I Ligi Electrolux Cup został 
ubiegłoroczny triumfator Wektor 
Świdnica. Świdniczanie okazali się 
minimalnie lepsi od zdziesiątko-
wanych Cannabis, których osta-
tecznie pokonali 5:3. Jeden punkt 

mniej posiadają KKZ Zaskoczeni 
Żarów oraz Czarny Lotos. Od stre-
fy spadkowej oddalili się zawodni-
cy Carvalet Sypko Delta Jaroszów. 
W bezpośrednim pojedynku po-
konali PCO Oldboys 4:1. Bliska 
zdobycia pierwszych punktów była 
Wierzbianka Wierzbna. W koń-
cówce spotkania dobrze spisujący 
się w rozgrywkach Czarny Lotos 
nie dał sobie wyrwać zwycięstwa, 
pokonując rywali 4:1. Najlepszym 
zawodnikiem 6 kolejki pierwszo-
ligowców został Patryk Chrapek 
– KKZ Zaskoczeni Żarów. Tytuł 
najlepszego bramkarza kolejki dla 
Macieja Jędrzejewskiego z Wektor 
Świdnica.

Sponsorem głównym rozgry-
wek jest firma Electrolux z siedzibą 
zakładu w Żarowie. Nagrody dla 
najlepszych zawodników kolejki 
I Ligi Electrolux Cup ufundował 
Tomasz Mojsa, właściciel firmy 
JAKO w Świdnicy. Organizatorem 
rozgrywek jest Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 

media

Piłka ręczna
Miłym akcentem zakoń-

czył się rok 2011 dla UKS 
„Głęboka Purpura”. 

W dniu 16 grudnia odbył się 
Turniej Towarzyski Piłki Ręcznej 
Dziewcząt, w którym zagrały po 
dwa zespoły z Żarowa i SP Jawo-
rzyna Śląska. Zawody zakończyły 
się zwycięstwem drugiego składu 
„Głębokiej Purpury”, który w de-
cydującym meczu pokonał „GP I” 
2:0 (bramki: Oliwia Kaźmierczak 
i Jagoda Dydyńska). 

Drugie miejsce przypadło 
„Purpurze I”. Królem strzelców zo-
stała Ewa Hołota z 5 golami („GP 
I”).  Zawody rozegrano systemem 
każdy z każdym 2 x 10 minut. Sę-
dziował arbiter z Dolnośląskiego 
Związku Piłki Ręcznej p. Karol 
Zając. „Głęboka Purpura” wystąpi-
ła w składzie: Jagoda Dydyńska (1 
gol), Ewa Hołota (5), Oliwia Kaź-
mierczak (kapitan „GP II”, 4 bram-
ki), Natalia Krężelewska, Paulina 
Król (1), Aleksandra Leśniowska, 
Katarzyna Pszonka (kapitan „GP I”, 
1 bramka), Małgorzata Przybyło-
wicz (bramka, pole; 2), Natalia Sa-
wicka, Klara Skrzypek (3), Klaudia 
Stankowska, Paulina Walus (pole, 
bramka; 2) i Paulina Zywer. 

W barwach „GP” debiutowały: 
Natalia Krężelewska (III kl. szkoły 
podstawowej!) oraz Paulina Król, 
która  uświetniła swój występ zdo-
bytą bramką. 

Ekipy z Żarowa prowadzili 
Marta Kaśków (była zawodniczka 
„Purpury”; z 132 bramkami, Król 
Strzelców Dol. Ligii Młodziczek se-
zonu 2002/03) oraz Piotr Jaskólski. 

Zespoły z Jaworzyny prowa-
dziła Aneta Kiszczyszyn. Stolik 
sędziowski i tablicę wyników ob-
sługiwali: Agnieszka Olszak, Paweł 
Łagoda i Bartłomiej Szewczak. 

Organizator zawodów dzięku-
je wszystkim zaangażowanym za 
udział w zawodach i pomoc w przy-
gotowaniu Turnieju. 

Piotr Jaskólski


