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Będzie nowa
świetlca

Stabilna koalicja
to nasz sukces

Wykup mieszkanie
już dziś

Świetlica wiejska w Bożanowie nie ulegnie
likwidacji. Władze Żarowa zdecydowały się
na sprzedaż starego, sypiącego się budynku.
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Rozmowa o perspektywach dla rozwoju gminy
z przewodniczącym Rady Miejskiej Żarowa
Tadeuszem Pudlikiem .
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Od początku września 2012 roku
zmienią się zasady wykupu lokali
mieszkalnych.
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Nielegalna
wywózka
odpadów
wstrzymana
P

rokuratura Rejonowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnego składowania odpadów przez firmę AGMAR na terenie byłych zakładów chemicznych w Żarowie.

ттCzytaj więcej na str. 6

Gazeta
w nowej odsłonie
O

ddajemy w Państwa ręce drugi już numer Gazety Żarowskiej w zupełnie nowej odsłonie. Gazeta, podobnie jak wcześniejsze wydania, jest
zupełnie bezpłatnym lokalnym periodykiem, który będzie się ukazywał
co dwa tygodnie.
Wychodząc na przeciw
Państwa oczekiwaniom, postanowiliśmy jednak zmienić
i udoskonalić nieco samą formułę gazety. Gazeta Żarowska
będzie ukazywała się zawsze
w kolorze, w większym for-

macie, zmieni się także treść
poruszanych problemów.
Chcemy tworzyć gazetę dla
Państwa, pisać o problemach
mieszkańców, pokazywać ich
bolączki, ale także sukcesy.
Zapraszamy Państwa do

współpracy. Dyżury dziennikarskie odbywać się będą
w każdy wtorek i czwartek
od godziny 10.00 do 14.00
pod numerem telefonu 74 85
80 591 wew. 329.
»» Agnieszka Gryc

Czarny Lotos zwycięzcą
Electrolux Cup
Z roku na rok poziom piłkarski ligi jest coraz wyższy.
Po raz drugi o zdobyciu tytułu
mistrzowskiego decydowała
ostatnia kolejka. Po pełnym
dramaturgii spotkaniu Czarny
Lotos zremisował z Cannabis
zostając zwycięzcą IV edycji
Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup.
Tytuł wicemistrzowski
przypadł piłkarzom KKZ

P

o trzymiesięcznej rywalizacji zakończyły się zmagania w najbardziej prestiżowych rozgrywkach
piłki halowej w powiecie świdnickim, Żarowskiej Lidze Futsalu Electrolux Cup.
Zaskoczeni Żarów. Trzecia
lokata dla Cannabis. Wśród
II ligowców zwyciężyli zawodnicy FC Method Men wyprzedzając Zryw Łażany oraz
Nocny Team. Te trzy drużyny
awansują do I ligi. Pierwszą

ligę opuszczają piłkarze Carvalet Sypko Delta Jaroszów
oraz Wierzbianka Wierzbna.
W sobotę 25 marca odbyło się
uroczyste zakończenie rozgrywek połączone z dwoma
spotkaniami.

2

» A k t ua l ności

www.um.zarow.pl

Awaryjna ta zima
P

odczas tegorocznej
zimy w gminie Żarów było zdecydowanie
więcej awarii niż w latach ubiegłych. Koszty
napraw uszkodzonych
rur i instalacji również
przewyższają te z lat
wcześniejszych.

Uczniowie żarowskich szkół zostali już wyposażeni w najnowszy Kalendarz Ucznia. 1300 egzemplarzy trafiło do uczniów
szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy Żarów.

Będzie nowa świetlica
Ś

wietlica wiejska w Bożanowie nie ulegnie likwidacji. Władze Żarowa zdecydowały się na sprzedaż starego, sypiącego się budynku. W jego miejsce we
wsi powstanie zupełnie nowa świetlica.
- Koszty remontu świetlicy wiejskiej w Bożanowie
znacznie przewyższyłyby
koszt budowy nowej. Dlatego w porozumieniu z mieszkańcami zdecydowaliśmy się
na sprzedaż budynku – wyjaśnia Przemysław Sikora,
kierownik Referatu Oświaty, Funduszy Zewnętrznych
i Promocji Urzędu Miejskiego w Żarowie. W czerwcu do
Urzędu Miejskiego w Żarowie wpłynęło w tej sprawie
pismo mieszkańców Bożanowa. Za likwidacją obecnej
świetlicy i budową nowej opowiedziało się 51 na 108 pełnoletnich mieszkańców wsi.
Jednocześnie do urzędu nie
wpłynął ani jeden głos sprze-

ciwu w tej sprawie. Świetlica wiejska w Bożanowie jest
obiektem o bardzo dużej kubaturze. Ze względu na stan
techniczny praktycznie nie
była użytkowana. Koszty jej
utrzymania sprowadzały się
do ponoszenia opłat z tytułu
dystrybucji i zużycia energii
eklektycznej oraz niezbędnych remontów (tj. zniszczenia spowodowane warunkami
atmosferycznymi, dewastacją
nieużywanego pomieszczenia). - Jej powierzchnia nie
była w pełni wykorzystywana,
co przy złym stanie technicznym generuje bardzo wysokie
koszty remontu. Wymagany
remont byłby zbyt kosztowny, w zestawieniu z kosztami

budowy nowego – mniejszego obiektu, a wyremontowana
świetlica dalej generowałaby wysokie koszty utrzymania, zwłaszcza ogrzewania ze
względu na swoją kubaturę.
Co więcej w świetlicy brak
wody bieżącej i nie posiada
ona zaplecza sanitarno–kuchennego (co uniemożliwiało
wykorzystywanie jej na organizację spotkań okolicznościowych, imprez itp.), należałoby
to zaplecze stworzyć od podstaw. Ponadto świetlica jest
integralnie połączona z budynkiem mieszkalnym, którego właścicielem jest osoba
prywatna – dodaje Przemysła Sikora.
»» Agnieszka Gryc

Kronika Policyjna
„Miłośnicy
zabytków”

Drewniane, zabytkowe
schody padły łupem dwóch
mieszkańców Żarowa. Jak
informuje komendant żarowskiego komisariatu policji Izabela Basztura, 9 lutego
funkcjonariusze KP Żarów
zostali powiadomieni o tym,
że na terenie budynku, będącego zabytkiem chronionym przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków,
dwóch mężczyzn dokonało
wycięcia elementów schodów drewnianych. Mieszkańcy Żarowa, 56-latek
i 61-latek, zostali zatrzymani do wyjaśnienia. Budynek
należy do firmy Dator De-

velopment SA w Poznaniu.
Trwa szacowanie strat.

Z „marychą”
z przepustki

Jeden z podopiecznych
Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Mrowinach z przepustki wrócił
z „niespodzianką”. O całej
sprawie policję powiadomił
wychowawca ośrodka. – W
niedzielę 12 lutego funkcjonariusze komisariatu policji
w Żarowie zostali powiadomieni o tym, że wychowawca Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Mrowinach ujawnił u jednego z wychowanków, który powrócił
z przepustki, susz roślinny

– informuje komendant Izabela Basztura. Po zbadaniu
okazało się, że chłopak przyniósł do ośrodka 0,39 g marihuany.

Na gazie

Po raz kolejny policjanci zatrzymali pijanego kierowcę. Do zdarzenia doszło
w czwartek 9 lutego. Żarowscy funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 44-letniego
mężczyznę. Jak się okazało, samochodem kierował
w stanie nietrzeźwym. W
wydychanym powietrzu
u mężczyzny ujawniono
1,84 promila alkoholu. Kierowca został zatrzymany do
wyjaśnienia.
Ag

- Łącznie w czasie długotrwałych mrozów w tym roku odnotowaliśmy w gminie
Żarów 25 awarii. Naprawy
kosztowały blisko sześćdziesiąt tysięcy złotych.

W mojej ocenie ten rok
był wyjątkowy, zima była
sroga i czasami nie mieliśmy wpływu na powstające
uszkodzenia. Długotrwały
brak śniegu, jak również
utrzymujące się siarczyste mrozy spowodowały
mnóstwo awarii w całej
gminie – mówi Waldemar
Baranowski, prezes Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Żarowie. Zapobieganie
takim sytuacjom często jednak zależy od nas samych.
Od naszej czujności i dba-

łości o własne mienie. - W
tym roku było dużo ciężkich
przypadków spowodowanych jednak nie przez warunki pogodowe, ale przez
niedbałość ludzi. Apelujemy do mieszkańców, żeby
zwracali uwagę na swoje
budynki, zabezpieczali je,
ochraniali okna i instalacje podczas niesprzyjającej aury. Nie zawsze da się
uniknąć awarii, ale może je
ograniczyć – dodaje prezes
Baranowski.
»» Magdalena Pawlik

Rusza nabór na ławników
D

o 20 marca można
zgłaszać kandydatury na ławników sądowych. W wyborach
uzupełniających na kadencję 2012-2015 Rada
Miejska w Żarowie wybierze dwie osoby.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika oraz lista osób
zgłaszających kandydaturę dostępna jest w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego
w Żarowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Żarowie www.um.zarow.

pl. Wypełnione dokumenty
dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Żarowie
przy ul. Zamkowej 2, w godzinach pracy urzędu.
»» Magdalena Pawlik

Pracownicy
interwencyjni na start
R

usza nabór do prac
interwencyjnych,
społecznie-użytecznych
oraz robót publicznych
w Urzędzie Miejskim
w Żarowie. Decyzja o rozpoczęciu pracy uzależniona jest jednak od
Powiatowego Urzędu
Pracy w Świdnicy.

- Złożyliśmy już wnioski
o nabór pracowników w zawodzie pracownik gospodarczy oraz meliorant, którzy
zatrudnieni są zwykle na pół
roku. Musimy jednak czekać na decyzję Powiatowego
Urzędu Pracy ze Świdnicy.
Jedyne co jest pewne to fakt,
iż planowany termin rozpo-

częcia pracy to 1 kwietnia
– wyjaśnia Katarzyna Michalczyk-Zielińska z Urzędu
Miejskiego w Żarowie i dodaje – Pracownicy społecznie-użyteczni z kolei będą
zatrudnieni na okres 9 miesięcy i zapotrzebowanie również zostało zgłoszone.
»» Magdalena Pawlik

Na cmentarz bez kaloszy
A

lejki żarowskiego
cmentarza nie będą
już straszyć. Prawdopodobnie jeszcze w marcu,
jeśli pogoda na to pozwoli, rozpoczną się prace remontowe, a alejki zostaną
wyłożone betonową kostką.
Łącznie planuje się wyłożenie kostką betonową
1000 m2 cmentarnych alejek. - Prace wykonane zostaną systemem gospodarczym,
przez pracowników interwencyjnych. Jest to konty-

nuacja robót rozpoczętych
w latach ubiegłych – wyjaśnia Krystian Chęciak z Referatu Inwestycji i Dróg
Urzędu Miejskiego w Żarowie. Ponadto w ramach
prac interwencyjnych wykonano już cięcia korekcyjne
koron drzew na cmentarzu
komunalnych w Żarowie,
przy drodze MikoszowaPrzyłęgów oraz naprawiono
studzienki kanalizacji deszczowej na ulicy Mieszka I
w Żarowie.

Wydawca i Redakcja: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Żarów im. ks. Jana Twardowskiego, 58-130 Żarów,
ul. Piastowska 10, www.biblioteka.zarow.pl,
biblioteka@um.zarow.pl
Redaguje zespół:
Agnieszka Gryc, Magdalena Pawlik, Krzysztof Dutkiewicz
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Jest pozytywna
opinia marszałka
Ż

arowska podstrefa ma szansę na rozbudowę. Marszałek Województwa Dolnośląskiego pozytywnie
zaopiniował wniosek gminy Żarów o włączenie do
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest
Park” terenów położonych w gminie Żarów.
Teren żarowskiej podstrefy
jest zagospodarowany w stu
procentach, jednak gmina prowadzi kolejne rozmowy z inwestorami. W związku z tym
rozpoczęła starania o włączenie nowych terenów do strefy.
– Gmina negocjuje z potencjalnym inwestorem realizację
inwestycji na jednym z proponowanych terenów do włączenia do strefy. Szacuje się, że
w wyniku nowych inwestycji
może powstać 200-300 nowych
miejsc pracy. Inwestycjami na
planowanych do włączenia terenach są zainteresowani zarówno
polscy, jak i zagraniczni inwe-

storzy m.in. z branży ceramicznej, motoryzacyjnej, produkcji
materiałów budowlanych i obróbki metali. Mając na uwadze
znaczącą rolę SSE jako czynnika przyciągającego lokalizację
nowych inwestycji, a co za tym
idzie jej wpływu na podniesienie
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, proponuje się pozytywne zaopiniowanie
wniosku gminy Żarów - czytamy w uzasadnieniu zarządu Województwa Dolnośląskiego.
Teraz gmina czeka na pozytywną opinię rządu w tej sprawie.
»» Agnieszka Gryc

Informacje prosto
na komórkę
B

lisko trzysta osób korzysta już z Samorządowego Informatora SMS. Ty też możesz być na bieżąco i dostawać
bezpłatne sms-y z ważnymi informacjami z gminy.
Już od roku mieszkańcy dostają na swoje telefony komórkowe informacje
dotyczące najważniejszych
wydarzeń w gminie Żarów,
powiadomienia o nadchodzących zagrożeniach i awariach
oraz zaproszenia na ważne
wydarzenia. - Samorządowy Informator SMS uruchomiliśmy z myślą o naszych
mieszkańcach. Dzięki temu
mogą ekspresowo otrzymywać informacje z gminy – wyjaśnia burmistrz

Żarowa Leszek Michalak.
Ci, którzy jeszcze takich informacji nie dostają wciąż
mogą włączyć się do systemu. Wystarczy wysłać sms
o treści: TAK.DSW08 pod
numer 661 000 112 pod numer 71 750 47 00. W odpowiedzi zostanie wysłany sms
z potwierdzeniem rejestracji
w systemie. Od tej pory na
bieżąco będzie można odbierać bezpłatne smsy z informacjami z gminy Żarów.
»» Ag

Kolejny bal
charytatywny za nami

P

onad pięć tysięcy złotych zasili fundusze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie. Kwotę udało się
zebrać podczas drugiej już edycji balu charytatywnego. Pieniądze zostaną przekazane na zakup rolet dla placówki.
Zebrana kwota 5 tysięcy 180
złotych pochodzi z biletów na
bal oraz licytacji przedmiotów wystawionych na aukcję.
Wśród nich znalazły się m.in.
Tryptyk Kwitnąca Tarnina Weroniki Przewoźnej, zakupiony
przez Izabelę i Grzegorza Osieckich za kwotę 650 złotych,
czy dwa kosze pełne jadła i napojów wylicytowane za kwotę 1 tysiąca 500 złotych przez
Wiktora Siemiochina oraz Sebastiana Owczarskiego. Ponadto 1100 złotych udało się

pozyskać ze sprzedaży nagród
licytowanych dla wszystkich
uczestniczących w balu pań
w ramach walczyka walentynkowego. A to jeszcze nie koniec balowych atrakcji. Wśród
uczestników wylosowano dwie
główne nagrody. I tak biżuteria firmy Apart trafiła do Katarzyny Rybarczyk, a arkusz
złota do Renaty Dawlewicz.
Bal zorganizowano w sobotę 11 lutego w hotelu Żarmed
w Żarowie.
»» Magdalena Pawlik

To właśnie Paulina Dominik zajmie w Młodzieżowej Radzie Miejskiej
miejsce Wiktora Zaleńskiego, który z powodów osobistych musiał zrezygnować
z mandatu. Paulina Dominik jest uczennicą II klasy
Gimnazjum im. Jana Pawła
w Żarowie. - Od dłuższego
czasu obserwowałam pracę
Młodzieżowej Rady Miejskiej i chciałam się znaleźć
w gronie radnych, dlatego
kiedy nadarzyła się okazja
i ogłoszono wybory uzupełniające, zgłosiłam swoją kandydaturę – wyjaśnia Paulina
Dominik. Do „walki” o fotel radnego w okręgu numer
3 stanęły trzy kandydatki:
Jolanta Kurzac, Ewa Hołota oraz Paulina Dominik. W
czwartek 9 lutego komisja
skrutacyjna Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Żarowie
wyłoniła zwycięzcę wyborów. Największą liczbę głosów wśród uczniów
gimnazjum zdobyła Paulina. - Na razie czekam z niecierpliwością na pierwszą
dla mnie sesję Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Żarowie,
na której złożę ślubowanie
i będę mogła już w pełni zacząć działalność. Nie mogę
się doczekać, gdyż bardzo

3

Nowa radna
wybrana
M

łodzieżowa Rada Miejska w Żarowie ma nową radną. W uzupełniających
wyborach Paulina Dominik zdeklasowała Jolantę Kurzac i Ewę Hołotę.

podobają mi się inicjatywy
MRM, takie jak organizowanie imprez dla mieszkańców Żarowa (maratony
filmowe, festyny, wakacje
uśmiechu, pomoc przy orga-

nizacji obchodów Dnia Żarowa) czy też tych bardziej
związanych z młodzieżą (np.
szkolenie i warsztaty oraz
wyjazdy integracyjne młodzieżowych rad miejskich)

– dodaje Paulina Dominik.
Zaprzysiężenie nowej radnej
nastąpi podczas najbliższej
sesji rady.
»» Agnieszka Gryc

Pisanki, kraszanki
i wypieki wielkanocne
już wkrótce
– W tym roku wprowadziliśmy pewne novum –
wyjaśnia Elżbieta Kulas
z Gminnego Centrum Kultury i Sportu. – Oprócz
tradycyjnych zmagań na
najładniejsze pisanki i kraszanki, palmy i wypieki wielkanocne, zorganizowaliśmy
również konkurs na innowacyjne wykonanie serwety
bądź serwetki wielkanocnej.
Mam nadzieję, że ta nowość
uatrakcyjni konkurs, sprawi wiele radości mieszkańcom, pobudzi wyobraźnię,
a przede wszystkim przybliży zwyczaje i tradycje Świąt
Wielkanocnych.

J

ak co roku Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaprasza do udziału
w konkursie „Tradycje Wielkanocne”, który adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu miasta i gminy Żarów.
Wszystkie prace organizator konkursu przyjmuje
w swojej siedzibie przy ul.
Piastowskiej 10 w Żarowie
w terminie do 22 marca 2012
roku. Wystawa pokonkursowa
oraz wręczenie nagród odbędzie się 1 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie. Regulamin, karty
zgłoszenia oraz dodatkowe
informacje znajdują się na
stronie internetowej www.
centrum.zarow.pl.
»» Magdalena Pawlik

Zbiórka na sztandar
Społeczność Szkoły Podstawowej w Zastrużu zwraca się z prośbą do wszystkich darczyńców
o wsparcie finansowe na rzecz zakupienia sztandaru. Uhonorowaniem darczyńców, jak zapewnia dyrektor szkoły Krystyna Wardach, będą imienne tabliczki na drzewcu ufundowanego sztandaru.
- Za każdą, nawet najmniejszą pomoc będziemy ogromnie wdzięczni. Wszelkie środki finansowe prosimy
wpłacać na konto: Stowarzyszenie „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła” Zastruże 19A 58-130 Żarów BZWBK\ oddział nr 1 w Żarowie na rachunek 52 1090 2369 0000 0001 0344 4057 – dodaje dyrektor w Zastrużu.
Szkoła w Zastrużu otrzyma imię Astrid Lindgren podczas uroczystości, połączonej z I Zjazdem Absolwentów Szkoły Podstawowej w Zastrużu, którą zaplanowano na 1 czerwca 2012 roku.
»» Magdalena Pawlik
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Stabilna koalicja
to nasz sukces

TABLICA OGŁOSZEŃ
URZĘDU MIEJSKIEGO

nastrojach panujących w żarowskiej Radzie Miejskiej, konfliktowych
sytuacjach i perspektywach dla rozwoju gminy z przewodniczącym Rady Miejskiej Żarowa Tadeuszem Pudlikiem rozmawia Agnieszka Gryc.

Burmistrz Miasta Żarów informuje

O

тт Funkcję
Przewodniczącego
Rady Miejskiej pełni pan
pierwszą kadencję. Jak
układa się współpraca
w obecnej Radzie
Miejskiej?
- Byłem już radnym w kadencji 1998-2002. W obecnej
kadencji mam zaszczyt pełnić
funkcję przewodniczącego rady. I muszę przyznać, że nie
spodziewałem się, że przewodniczący może mieć tyle pracy.
Staram się więc być w Urzędzie Miejskim parę razy w tygodniu, nie tylko we wtorki,
kiedy pełnię dyżur. Współpraca
w radzie układa się coraz lepiej. Podczas pierwszych sesji tej kadencji niektórzy radni
chcieli, aby ta rada była kontynuacją poprzedniej, kontynuacją sporów i powrotów do
historycznych już niemal zdarzeń. Nie mogę pozwolić na to,
by rada funkcjonowała tak, jak
poprzednia, tzn. w sposób nieprzychylny panu burmistrzowi.
Moim zdaniem, żeby radni mieli możliwość konstruktywnego
działania, dla dobra mieszkańców gminy potrzebna jest pełna
współpraca.
тт Opozycja, mimo że
stanowi zdecydowaną
mniejszość Rady
Miejskiej, jest bardzo
aktywna. Trudno panu
zapanować nad obradami
rady?
- W sensie merytorycznym
zaczynamy przykładać wagę
do tego, jakie uchwały podejmujemy. Ale moim zdaniem,

żeby rada dobrze funkcjonowała, ktoś musi koalicji patrzeć
na ręce. I to jest właśnie rola
opozycji. Bez niej bylibyśmy
w uśpieniu. Musimy zrobić
wszystko, by wyjść z kryzysu
i w tym temacie jak najwięcej
pomagać panu burmistrzowi.
Nie możemy mu rzucać kłód
pod nogi. Takie sytuacje powodują działanie na szkodę gminy
i jej mieszkańców. Najczęściej
właśnie, nazwę to - „ostra wymiana zdań” występuje na tle
finansowym. Opozycja widzi
jedyną opcję w wybrnięciu
z sytuacji finansowej w zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego. Musimy jednak pamiętać,
że to kredyt komercyjny i nikt
nam nie da go za darmo. Gdybyśmy zdecydowali się na takie rozwiązanie, musielibyśmy
mocno zacisnąć pasa, a co za
tym idzie zrezygnować z organizacji życia społecznego w naszej gminie. Na to nie możemy
sobie pozwolić.
тт Sytuacja finansowa
gminy Żarów od wielu
lat jest trudna. Przed
nową Radą Miejską

wiele wyzwań. Jakie
są największe bolączki
obecnej Rady Miejskiej?
- Największą naszą bolączką
od dłuższego czasu jest sytuacja finansowa gminy. A przede
wszystkim obciążenia, które
nas czekają z tytułu spłaty budowy obwodnicy . Gdyby nie
było tego obciążenia, nasza sytuacja finansowa wyglądałaby
zupełnie inaczej. Natomiast nie
można zapominać o tym, jak
ważna to była inwestycja dla
naszej gminy. Już teraz widzimy znaczne odciążenie w ruchu
drogowym, co spowodowało
wzrost bezpieczeństwa na naszych drogach. A po za tym nasze drogi są mniej niszczone
przez ciężki transport.
тт Na swoim koncie
macie już pewnie jakieś
sukcesy?
- Myślę, że po pierwsze i na
razie najważniejsze sukcesem
tej rady jest utworzenie stabilnej koalicji, która pomaga burmistrzowi w rozwiązywaniu
nie tylko bieżących, ale i zaległych problemów gminy. Bo
trzeba pamiętać, że obejmując
to stanowisko burmistrz przejął
urząd z całym dobrodziejstwem,
a więc i zaległymi sprawami.
Powoli gmina zaczyna wychodzić z dołka finansowego, jest
trudno, ale małymi kroczkami
wychodzimy z kryzysu. Dlatego mam głęboką nadzieję, że
na koniec kadencji będziemy
mieli się czym pochwalić, czego sobie i mieszkańcom naszej
gminy serdecznie życzę.
тт Dziękuję za rozmowę.

Żarów spłaci obwodnicę

J

eszcze w tym roku gmina Żarów spłaci powiatowi
budowę obwodnicy. Do budżetu Starostwa Powiatowego w Świdnicy wpłyną z tego tytułu prawie dwa
miliony złotych.
Żeby jednak móc zakończyć
spłatę inwestycji, gmina musi
przełożyć spłatę zadłużeń długoterminowych. Na ostatniej
sesji Rady Miejskiej w Żarowie, 14 lutego, radni podjęli
pakiet uchwał budżetowych,
związanych ze spłatą tej inwestycji i rozłożeniem spłaty zaciągniętych kredytów. - Pakiet
dzisiejszych czterech uchwał
związany jest z zakończeniem
budowy. Kiedy obejmowaliśmy
stanowisko radnych i burmi-

strza, zastaliśmy tę inwestycję
w toku. Niestety, jednak naszej
gminy nie stać na to, by jednocześnie spłacać długoterminowe
zadłużenia i nową drogę. Spłacenie w ciągu roku prawie dwóch
milionów złotych jest dla nas
bardzo dużym wysiłkiem. Dlatego od nowa musimy poukładać
kwestie spłaty naszych zadłużeń
– wyjaśniał na j sesji Rady Miejskiej burmistrz Żarowa Leszek
Michalak. Przełożenie terminu
spłaty zadłużeń długotermino-

wych dotyczy dwóch kredytów.
W znacznej części dotyczyły
one dokończenia budowy hali
sportowej i rozliczenia dwumilionowej dotacji z Totalizatora
Sportowego przyznanej na jej
budowę.
Jak wyjaśnia burmistrz Żarowa Leszek Michalak, sytuacja
była niezwykle trudna. Zdecydowano się jednak w pierwszej
kolejności na spłatę inwestycji budowy obwodnicy z uwagi na to, że do czerwca gmina
może to zrobić bez naliczenia
odsetek. Taką umowę podpisano ze Starostwem Powiatowym
w Świdnicy.
»» Agnieszka Gryc

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste w oparciu o Zarządzenie Burmistrza
Miasta Żarów Nr 23/2012 z dnia 15.02.2012r.
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 24/2012 z dnia
15.02.2012 roku.

Zmiany w wykupie lokali mieszkalnych
Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej przypomina, że w dniu 03 września 2012r. wchodzi w życie uchwała Rady Miejskiej w Żarowie dotycząca zmiany
bonifikaty udzielanej przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
Zmiana stawki oznacza, że przy wykupie najemcy zapłacą 25% lub 21% wartości
mieszkania. Z bonifikaty 79% będą mogli skorzystać lokatorzy danego budynku, jeżeli zdecydują się na wykup mieszkań i złożą wnioski w tym samym terminie oraz
lokatorzy, których mieszkanie jest ostatnim niewykupionym lokalem w budynku.
Wszyscy wówczas zapłacą 21% wartości swoich mieszkań. W przeciwnym razie
za mieszkanie trzeba będzie zapłacić 25% jego wartości.
Możliwość wykupu mieszkania z bardzo dużą bonifikatą 95% lub 99% istnieje od
dnia wejścia w życie uchwały z dnia 30.04.2008r. Obowiązujące przepisy dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych zapewniają wykup lokali mieszkalnych na bardzo
preferencyjnych warunkach za 5% lub 1% wartości lokalu, aby skorzystać z tak dużej bonifikaty należy złożyć wniosek o wykup lokalu mieszkalnego do końca czerwca 2012r.
Zachęcamy wszystkich najemców lokali mieszkalnych do skorzystania z nadal
istniejącej możliwości wykupienia lokalu mieszkalnego na preferencyjnych zasadach. Wnioski o wykup lokalu są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie lub na stronie internetowej www.um.zarow.pl.

Terminy płatności podatków i innych należności
Przypominamy o terminach płatności podatków i innych należności obowiązujących w 2012 roku. Niżej prezentujemy dokładne terminy płatności podatków i opłat
oraz innych należności niepodatkowych w 2012 roku:
1) Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:
I rata - termin płatności do 15 marca 2012 r.
II rata - termin płatności do 15 maja 2012 r.
III rata - termin płatności do 15 września 2012 r.
IV rata – termin płatności do 15 listopada 2012 r.
2) Podatek od środków transportowych:
I rata - termin płatności upłynął - 15 lutego 2012 r.
II rata – termin płatności do 15 września 2012 r.
Informujemy, że 15 lutego 2012 r. upłynął termin składania
deklaracji na podatek od środków transportowych na 2012 r.
3) Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów
– termin płatności do 31 marca 2012 r.
4) Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media
- płatne do 10 każdego miesiąca
5) Czynsze dzierżawne:
- miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca
- roczne - termin płatności do 30 czerwca 2012 roku
Od dnia 1 lutego do 29 lutego 2012 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej - wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 roku do dnia 31 stycznia 2012 roku.
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Maturzyści na start!
T

egoroczni maturzyści
Zespołu Szkół Zawodowych w Żarowie rozpoczęli już przygotowania
do najważniejszego egzaminu, jaki czeka ich
w maju.
Tylko dwa miesiące pozostały na przygotowanie się
do matury. W lutym ostatecznie zdeklarowali, jakie
przedmioty chcą zdawać na
egzaminach. Teraz pozostała
im nauka. – W naszej szkole największą popularnością
wśród przedmiotów dodatkowych cieszy się wiedza
o społeczeństwie, geografia i język niemiecki – mówi Dorota Jasztal, dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych

W

w Żarowie. Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja tradycyjnie od pisemnego
egzaminu z języka polskiego.
W żarowskim Zespole Szkół
matury ostatecznie zakończą się 17 maja. W czerwcu młodzież czekają jeszcze
egzaminy zawodowe. – Od
kilku lat Zespół Szkół Zawodowych w Żarowie odnotowuje znaczne sukcesy
w zdawalności egzaminów
maturalnych i zawodowych.
Przez ostatnie trzy lata ta zdawalność była stuprocentowa – dodaje Dorota Jasztal.
Szkoła wypada bardzo dobrze na tle innych powiatowych jednostek. Wyniki
mówią same za siebie. Przy-

kładowo w roku ubiegłym
maturzyści Zespołu Szkół
Zawodowych w Żarowie
w części pisemnej z języka
angielskiego uzyskali najlepszy w powiecie wynik wśród
szkół zawodowych, uzyskując 71,4 procent. Podobnie
sytuacja wyglądała w przypadku innych przedmiotów,
jak choćby z matematyki. W
części pisemnej uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych
w Żarowie w ubiegłym roku
z matematyki uzyskali największy w powiecie wynik
56,8 procent. Za tegorocznych maturzystów trzymamy
kciuki i życzymy połamania piór.
»» Agnieszka Gryc

Radosne
nauczanie w Zastrużu
B

lisko 200 tysięcy złotych przeznaczono na realizację projektu „Szkoła Sukcesu” w Szkole Podstawowej w Zastrużu. Koordynatorem projektu wspófinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego była
Firma Szkoleniowo-Doradcza Anny Szywały ze Świdnicy.
Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie mogli skorzystać z bogatej i atrakcyjnej
oferty dodatkowych zajęć.
Zajęcia w ramach projektu
rozpoczęły się 19 września
2010 roku i prowadzone były w pięciu szkołach województwa dolnośląskiego,
wśród nich także w Szkole
Podstawowej w Zastrużu. Dzieci miały okazję poznać
innowacyjne metody nauczania, a te o specjalnych

Burmistrz Żarowa Leszek
Michalak zaprasza mieszkańców gminy Żarów na
cykl spotkań. Władze Żarowa w marcu odwiedzą wszystkie miejscowości w gminie.
Spotkania będą poświęcone

potrzebach edukacyjnych
skorzystać z zajęć wspierających z języka polskiego,
angielskiego oraz matematyki. Istotnymi założeniami
projektu było międzyszkolne rozwijanie i doskonalenie
kompetencji nauczycieli oraz
doposażenie szkół w materiały szkolne i dydaktyczne.
Cieszy mnie również fakt, że
naszym uczniom zapewniono bezpłatny transport oraz
catering – mówi dyrektor

szkoły Krystyna Wardach.
Choć projekt oficjalnie zakończy się pod koniec lutego
już dziś mamy nadzieję, że
liczne zajęcia pozalekcyjne,
które odbyły się w ramach
projektu „Szkoła Sukcesu”
pozwolą uczniom ze Szkoły Podstawowej z Zatruża
zwiększyć swoje kompetencje i aktywnie uczestniczyć
we wszystkich szkolnych
zajęciach.
»» Magdalena Pawlik

Bezrobotni do Świdnicy

Mieszkańcy mają głos

marcu mieszkańcy
gminy Żarów będą
mieli okazję przedstawić
swoje problemy władzom
gminy. Rusza cykl spotkań burmistrza Żarowa
z mieszkańcami.

5

bieżącym problemom mieszkańców, planowanym inwestycjom i remontom. Jako
pierwsi 6 marca o godzinie
17.00 z burmistrzem Żarowa
z burmistrzem spotkają się
mieszkańcy Siedlimowic.

Do rady
dołączy kobieta

O

d marca bezrobotni z gminy Żarów będą musieli urzędowe sprawy załatwiać
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy. Żarowski Punkt Przyjęć Osób
Bezrobotnych zostanie zlikwidowany.
Do tej pory bezrobotni
mieszkańcy Żarowa zamiast
jeździć do Świdnicy, mogli
dwa razy w tygodniu korzystać z Żarowskiego Punktu
Obsługi Klienta. Od 1 marca
takiej możliwości nie będzie.
– Na taką decyzję złożyło
się kilka czynników. Przede
wszystkim jednak decyzja ta
spowodowana jest trudną sytuacją finansową Starostwa

Powiatowego w Świdnicy,
w wyniku której musiałem
zwolnić 8 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
z czego 3 z nich to pośrednicy pracy. W tej sytuacji stanęliśmy przed koniecznością
przeorganizowania pracy –
wyjaśnia Tadeusz Kotlarski,
dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Świdnicy. Likwidacji ulegną dwa Punkty Ob-

sługi Klienta. Ten w Żarowie
i w Jaworzynie Śląskiej. W
powiecie świdnickim wciąż
działać będzie filia Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzicach i w Strzegomiu.
– Ze swojej strony postaramy się zorganizować to tak,
by mieszkańcy nie odczuli
żadnych utrudnień – dodaje
Tadeusz Kotlarski.
»» Agnieszka Gryc

Zakochani na zabój
P

oznali się prawie trzy
lata temu i od tej pory
są niemalże nierozłączni.
Mowa o Inez Stawskiej (17
lat) i Piotrze Mazurze (21
lat), zwycięzcach konkursu na najlepszą parę w całym Żarowie.

Szczegółowe wyniki wyborów:
Agnieszka Szybalska-Góra - 72
Adam Ciupiński – 60
Anna Żurek - 38
Renata Wilk - 6
Adam Rakoczy – 2

A

gnieszka Szybalska
-Góra została nowa
radną żarowskiej Rady
Miejskiej. W wyborach
uzupełniających zdobyła największą liczbę - 72
głosów, pokonując pozostałych czterech kandydatów.
Agnieszka SzybalskaGóra zastąpi w żarowskiej
Radzie Miejskiej Norberta

Gałązkę, który z funkcji zrezygnował z powodów osobistych. Nowa radna ma 34
lata i jest kierownikiem żarowskiego sklepu należącego do sieci EKO. Wybory
uzupełniające przeprowadzono w okręgu wyborczym

nr 3 w Żarowie. Łącznie do
głosowania uprawnionych
było 685 osób, z czego do
urn wyborczych wyruszyło
jedynie 180 wyborców. Frekwencja w wyborach wyniosła 26 procent.

Codzienne informacje z Twojej gminy na

www.um.zarow.pl

»» Ag

Inez i Piotrek poznali się
trzy lata temu na przystanku w Żarowie. Wiedzą o sobie niemalże wszystko, co
pokazali w niedzielę 12 lutego startując w konkursie
„Najlepsza para w Żarowie”,
organizowanym w ramach
Walentynkowego Festynu
przez Młodzieżową Radę
Miejską w Żarowie. I zdobyli tytuł „Najlepszej pary”.
W ramach turnieju przeprowadzono pięć konkurencji,
m.in. sprawdzono wiedzę
partnerów na temat walentynek oraz wiedzę na temat
partnerów. – Konkurs był
fajną i wesołą zabawą. By-

ło bardzo sympatycznie. Za
rok na pewno też wystartujemy – mówią zgodnie Inez
i Piotrek. Konkurs przeprowadzono w ramach festynu
walentynkowego zorganizowanego przez Młodzie-

żową Radę Miejską. Dzień
wcześniej w Qultura Caffe
w ramach walentynkowego weekendu zorganizowano Walentynkowy Maraton
Filmowy.
»» Ag
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www.um.zarow.pl

Nielegalna wywózka
odpadów wstrzymana
P

rokuratura Rejonowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnego składowania odpadów przez firmę AGMAR na terenie byłych zakładów chemicznych w Żarowie.
Nawet do pięciu lat pozbawienia wolności może
grozić właścicielom firmy
AGMAR, która od kilku
miesięcy nielegalnie składuje odpady na terenie
byłych zakładów chemicznych w Żarowie. Prokuratura Rejonowa w Świdnicy
20 lutego wszczęła śledztwo w sprawie składowania przez firmę AGMAR,
wbrew przepisom ustawy
w okresie od grudnia 2011
roku, odpadów oraz innych
substancji w sposób mogący
zagrozić życiu lub zdrowiu
wielu osób lub spowodować
zniszczenie w świecie roślin
lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Za czyn
ten grozi od 3 miesięcy do
5 lat pozbawienia wolności.
Tymczasem firma AGMAR
zaprzestała swojej działalności. Przynajmniej do czasu,
aż zakończy się wobec niej
prokuratorskie postępowanie

i otrzyma stosowne pozwolenie do prowadzenia tego typu
działalności. Taką deklarację
prezes firmy Mariusz Ferski,
złożył podczas posiedzenia
komisji ds. bezpieczeństwa
i ochrony środowiska w piątek 17 lutego. I póki co słowa dotrzymuje. Od ponad
tygodnia na terenie zakładu
nie zaobserwowano żadnych
ruchów. Zniknął sprzęt, zniknęli ludzie, nie ma też wjeżdżających i wyjeżdzających
samochodów. Ale zanim do
tego doszło, gmina Żarów
wspólnie z mieszkańcami
musiała stoczyć prawdziwe
boje. W ostateczności musiało dojść do powiadomienia
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska, policji, sanepidu i prokuratury,
zanim przedstawiciele firmy
AGMAR, nielegalnie składującej odpady na terenie byłych zakładów chemicznych
w Żarowie, zdecydowali się

podjąć dialog i spotkać się
z przedstawicielami gminy
Żarów i jej mieszkańcami.
– W normalnej sytuacji najpierw przeprowadza się plany środowiskowe i gromadzi
wszelkiego rodzaju zezwolenia. W tym przypadku sprawy potoczyły się zupełnie
inaczej. Firma gromadzi
duże ilości niewiadomego
pochodzenia odpadów. Dlatego musieliśmy podjąć radykalne kroki i zawiadomić
o sprawie odpowiednie organy tj. sanepid, Inspekcję
Pracy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
policję i prokuraturę – mówił
podczas posiedzenia komisji burmistrz Żarowa Leszek
Michalak. Od dłuższego
czasu mieszkańcy Żarowa,
a zwłaszcza terenów przylegających do byłych zakładów chemicznych, ze zgrozą
obserwują wjazd każdego
samochodu na teren firmy.

Poczuj magię
odległych czasów

Uczą się zasad
bezpieczeństwa

P

ierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Imbramowicach otrzymali odznaczenie „Bezpieczny
pieszy”.
„Bezpieczny Dom, Szkoła
i Środowisko” to społeczna
akcja mająca na celu edukację najmłodszych w tematyce
zagrożeń i bezpieczeństwa.
Najmłodsi uczestnicy ruchu
drogowego wyposażeni zostali w odpowiednią wiedzę,
którą wykorzystali podczas
konkursu w środę 22 lutego. Rozmowy takie są bardzo potrzebne już od najmłodszych
lat. Dziecko musi nauczyć się
rzeczy podstawowych, np.
na co zwracać uwagę przechodząc przez jezdnię, kiedy wolno mu poruszać się
jezdnią, czy chodnik zawsze
jest bezpiecznym miejscem
dla pieszych? Sytuacje na
drogach zmieniają się dynamicznie i w drodze do szkoły wiele się dzieje. Aby tę

drogę bezpiecznie pokonać,
dziecko musi prawidłowo
reagować. Jest to niezwykle
ważne dla jego bezpieczeństwa - zdrowia, a nawet życia! - mówi dyrektor szkoły
Krystyna Waliszak. Kształtowanie u dzieci właściwych
nawyków to żmudna praca,
ale opłaca się ją wykonać,
bo nawyki te zostają na całe życie. W środę 22 lutego
pierwszoklasiści otrzymali od
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żarowie odblaski i kalendarz ucznia, który propaguje
wiedzę o zagrożeniach i bezpieczeństwie. Najważniejsze
jednak, że otrzymali cenne
wskazówki, które w przyszłości zaprocentują odpowiednim zachowaniem.
»» Magdalena Pawlik

– Mieszkam tuż obok, moje
okna wychodzą na przeciw
zakładu. Mój 19-letni syn
uskarża się na bóle głowy.
Nie chcę już tego smrodu
wąchać. Nie chcę się więcej truć. I nie zgadzam się
na obecność tego typu firmy
na terenie gminy. Dziesięć
lat był spokój. Zakłady chemiczne zamknięto i wreszcie
mogliśmy odetchnąć. Nie zabierajcie nam tego – oburzała
się jedna z obecnych na spotkaniu mieszkanek Żarowa.
Jakiego typu odpady firma
AGMAR składuje na swoim terenie i jakie ma plany
inwestycyjne? Tego do tej
pory nie wiedział nikt. Mimo
usilnych prób mieszkańców,
władz gminy oraz przedstawicieli Rady Miejskiej Żarowa, wcześniej nie udało
się ani spotkać z przedstawicielami firmy, ani też wejść
na jej teren. – Rozumiem
Państwa niektóre obiekcje.
Chcę na tym terenie docelowo utworzyć sortownię odpadów pobudowlanych. Z
uwagi na to, że jest to teren
byłych zakładów chemicznych najpierw chcę przeprowadzić rekultywację terenu

będziemy ich w tym jak najbardziej wspierać – zapewnia
burmistrz Żarowa. Burmistrz
Żarowa podkreśla także, że
nieoceniona w tym temacie
okazała się pomoc starosty
powiatu świdnickiego Zygmunta Worsy. – Nie dysponujemy specjalistami ds.
ochrony środowiska. Dzięki współpracy z powiatem
i pomocy starosty, taką pomoc otrzymaliśmy – wyjaśnia Leszek Michalak.
Firma AGMAR nie posiada stosownych zezwoleń do
uruchomienia tego typu działalności. Choć kpiąc sobie
z mieszkańców, do tej pory, robiła to, nie zważając,
na ich protesty. Podczas posiedzenia komisji prezes firmy zadeklarował, że od tej
pory, dopóki firma nie uzyska stosownych pozwoleń,
na jej teren nie wjadą żadne odpady. Przedstawiciele
gminy będą też informowani
na bieżąco o każdym wjeżdżającym i wyjeżdzającym
z firmy samochodzie, z możliwością kontroli, co w nim
się znajduje. Póki co słowa
dotrzymuje.
»» Agnieszka Gryc

Pierwszaki na start

Ż

arowska Izba Historyczna zaprasza na wystawę „Poprzez
średniowiecze”. Zbroje, kolczugi, tarcze, miecze, włócznie,
replika średniowiecznej hakownicy i inny oręż, średniowieczne stroje i suknie, rękodzieło, przedmioty codziennego użytku,
znaleziska średniowieczne z obszaru gminy Żarów już można
oglądać. W Żarowskiej Izbie Historycznej w niedzielę 26 lutego
otwarto wystawę „Poprzez średniowiecze”. Wystawa czynna
w każdą środę od godziny 10.00 do 17.00 oraz niedzielę od
godziny 11.00 do 14.00 do 25 marca. Wstęp bezpłatny.
»» Ag

S

i utylizację odpadów – wyjaśniał Mariusz Ferski. Tyle
tylko, że prezes firmy starania o wybudowanie sortowni i uprzątnięcie terenu
rozpoczął bez otrzymania
zgody na prowadzenie tego
typu działalności. - Chcę
ten teren na własny koszt
zrekultywować, zrobić porządek. Dopiero później po
uzyskaniu pozwoleń zbudować sortownię, która będzie
pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska i sanepidu. To
nie są rzeczy, które zagrażają środowisku. Widzę w tym
same plusy, minusem byłoby
zostawić te tereny, żebyście
dalej mieszkali na bombie
ekologicznej – tłumaczył Mariusz Ferski. Na to nie chcą
się jednak zgodzić mieszkańcy gminy. – Nie chcemy, żeby z powrotem ktoś ruszał ten
teren. Przekopywanie ziemi
uwalnia tylko toksyny w niej
się znajdujące. To trucie nas
wszystkich – mówili mieszkańcy. Popiera ich burmistrz
miasta. – Jeśli mieszkańcy
nie będą chcieli, by tego
typu działalność była prowadzona na terenie miasta,

Zastruże zaprasza
nowych uczniów

zkoła Podstawowa w Zastrużu rozpoczyna nabór
do oddziału przedszkolnego, zerówki oraz szkoły
na rok szkolny 2012/2013.
- Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. Miła kadra
nauczycielska, przyjazna atmosfera i dużo dobrej zabawy
połączonej z nauką – to wszystko czeka na dzieci, które
uczęszczać będą do placówki w Zastrużu. Zachęcam i gorąco
polecam – mówi Krystyna Wardach, dyrektor szkoły.
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr
tel. 74 8 580 808 lub 605 519 534.
»» Magdalena Pawlik

R

ozpoczęły się zapisy do oddziałów
przedszkolnych i klas
pierwszych Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie na rok
szkolny 2012/2013. Zapisy trwać będą do 31 marca 2012 roku.
- Do klasy pierwszej
przyjmowane będą wszystkie dzieci urodzone w 2005
roku oraz dzieci sześcioletnie na wniosek rodziców
i za zgodą dyrektora szkoły – mówi dyrektor Urszula Rurarz.
Z kolei do oddziału przedszkolnego, czyli tzw. zerówki przyjmujemy dzieci
urodzone w 2006 i 2007 roOgłoszenie drobne

ku. Zapraszamy do naszej
placówki, jest miła atmosfera, ciekawe innowacyjne
zajęcia i przyjazne grono pedagogiczne. Serdecznie zachęcam i zapraszam.
Zapisy prowadzone są
w sekretariacie szkoły przy
ul. 1 Maja 2 w godz. 8.0015.00 bądź telefonicznie
pod nr tel. 74 8-580-482
i 74 8-580-382.
Dla dzieci zamieszkałych
w obwodzie szkoły, których
droga od miejscowości zamieszkania do Żarowa przekracza 3 kilometry gmina
zorganizuje bezpłatny transport.
»» Magdalena Pawlik

тт Sprzedam działkę budowlaną w Żarowie w pełni uzbrojoną o pow.
500 m2. Tel. 796 051 202

Roz ma itości «
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Zagadkowy detal architektury
folwarku w Gołaszycach
D

o ciekawszych obiektów oraz miejsc we wsi Gołaszyce należą stojący przy głównej drodze kamienny krzyż pojednania, dawny dworek von Salischów – obecnie budynek mieszkalny oraz stary cmentarz, na którym zachowały się jeszcze nagrobki sprzed 1945 roku. Mało kto natomiast zwraca
uwagę na opuszczone i częściowo zrujnowane zabudowania dawnego folwarku.
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Wspomnienie
o śp. Józefie Fita
N

ajważniejszą cechą, jaką powinien się odznaczać
dobry sołtys, jest otwartość na innych ludzi oraz
gotowość do poświęcenia oraz bezinteresownej pracy
społecznej. Takim sołtysem był śp. Józef Fita.
Odszedł przedwcześnie 23 lutego 2012 roku, społecznik
zaangażowany w życie wsi i problemy mieszkańców. Długoletni sołtys, swoją funkcję piastował od 1998 roku. Tak
wspominają go mieszkańcy gminy Żarów.
Leszek Michalak
burmistrz Żarowa

W jego skład wchodzą dwie obory,
spichlerz – obecnie budynek mieszkalny, stodoła oraz pozostające w ruinie
(mury bez dachu) dwie stodoły, w tym
jedna połączona ze stajnią. Widok niezbyt interesujący, nawet w sytuacji gdy
na jednej ze ścian widnieją spore cyfry
tworzące datę 1854, która informuje
o powstaniu całego kompleksu. W zupełne osłupienie odziewającego folwark
wprawić może dopiero wejście do jednego z budynków, które w górnej części
wzmocnione zostało kamiennym detalem (belkom), na którym widnieje data 1588, a po środku znajdują się herby
rodów von Schindel i von Mühlheim.
W jaki sposób w budynku gospodarczym z połowy XIX wieku znalazł się
rzeźbiony, renesansowy detal z 2 połowy XVI wieku, który nie pasuje do
całości zarówno pod względem chronologicznym jak i architektonicznym.
Co więcej von Schindelowie oraz von
Mühlheimowie, których tarcze herbowe ozdabiają kamienną belkę, nigdy nie
byli właścicielami Gołaszyc, ich części
oraz nigdy nie pobierali tutaj czynszów.
Spróbujmy zgłębić tą zagadkę. Wiemy,
że rycerski ród von Mühlheimów władał w latach 1460- 1594 majętnościami
w Łażanach, Żarowie (1480-1594), Mro-

winach (1480-ok.1550), Przyłęgowie
(1521-po 1660), Pożarzysku (1523-1628)
oraz w latach 1403-ok.1550 był właścicielem części Mikoszowej. Członkowie
rodu von Schindel byli z kolei właścicielami Krukowa (1532-po 1602), Siedlimowic (ok.1568-po 1632) oraz Zastruża
(1532-po 1803). Jak widać w żadnej
miejscowości rody te nie dziedziczyły
po sobie majętności oraz nie przeprowadzały transakcji ich zakupu. Ich drogi
zeszły się natomiast w zupełnie innych
okolicznościach, a mianowicie po 1476
roku Hans von Mühlheim z Łażan pojął
za żonę Rosę von Schindel (córka Jona
von Schindel; zmarła w 1495 r.). Ponadto w 1480 roku Hans von Mühlheim
sprzedał Burgmanowi i Petschowi von
Schindel czynsz z Łażan (nie wiadomo
do kiedy byli właścicielami). Synami
Hansa i Rosy von Mühlheim (z domu
von Schindel) byli kolejni przedstawiciele rodu – Hans i Christoph Busche.
Następne pokolenie Panów na Łażanach
z pewnością podkreślało związek Mühlheimów i Schindelów oraz pielęgnowało
pamięć przodków pochodzących z obu
rycerskich rodów. Pod koniec XVI wieku, kiedy właścicielem Łażan był Sigmund von Mühlheim (zmarł w 1594 r.),
przebudowano tamtejszą siedzibę rodu

(pałac) w stylu renesansowym, dodając
m.in. kamienne portale i obramowania otworów wejściowych. Dla przypomnienia kamienny detal z budynku
gospodarczego w Gołaszycach zawiera datę 1588, która odpowiada czasowo
przebudowie pałacu łażańskiego w stylu renesansowym. Kolejni właściciele
tego pałacu von Burghaussowie rozbudowywali go w latach 50-tych XVIII
oraz w XIX wieku nadając mu wystrój
barokowy, przy zachowaniu niektórych
elementów renesansowych. Czy w 1854
roku ówczesny właściciel Gołaszyc Georg Gustav Rudolf von Salisch, wznosząc nowe zabudowania folwarczne,
korzystał dla oszczędności z materiału rozbiórkowego pałacu w Łażanach?
Wytłumaczenie to wydaje się dzisiaj być
zasadne, gdyż trudno wyjaśnić w inny
logiczny sposób obecność obok siebie
dwóch pozornie nie mających nic ze sobą wspólnego herbów rodowych (von
Mühlheim i von Schindel) oraz renesansowy kamień o 266 lat starszy od
budynku, w którym w ogóle nie powinien się znajdować
»» Specjalista d/s zbiorów muzealnych
archeolog Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie

Wykup mieszkanie już dziś
O

d początku września 2012 roku zmienią się zasady wykupu lokali mieszkalnych. Wraz z nią wejdzie w życie także uchwała Rady Miejskiej w Żarowie
dotycząca zmiany bonifikaty udzielanej przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
-Zmiany zapoczątkowane
zostaną 3 września i polegać będą głównie na tym,
że przy wykupie najemcy
zapłacą 25% lub 21% wartości mieszkania. Będzie
można skorzystać również
z bonifikaty 79%. Korzystać
z niej będą mogli lokatorzy
danego budynku pod wa-

runkiem wykupu mieszkań
i złożenia wniosków w tym
samym terminie oraz ci lokatorzy, których mieszkanie
jest ostatnim niewykupionym lokalem w budynku.
W takich przypadkach lokatorzy poniosą koszty 21%
wartości swoich mieszkań.
Ci, którzy nie zdecydują

się na takie kroki, za wykup mieszkania zmuszeni będą zapłacić 25% jego
wartości – wyjaśnia Katarzyna Banasik z Referatu
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej.
Do końca czerwca jednak
istnieje możliwość wykupu
lokalu mieszkalnego z bardzo dużą bonifikatą 95% lub
99%. - Taka ewentualność
wykupu mieszkań na bardzo
preferencyjnych warunkach
za 5% lub 1% wartości lokalu możliwa jest od 30 kwiet-

- Józef był społecznikiem z prawdziwego zdarzenia. Jego biografia to bogactwo oddania sprawom swojej wsi,
otwartość i wrażliwość na potrzeby jej
mieszkańców, a także wskazywanie
ich samorządowi gminy. Nie tak często
spotyka się ludzi tak mocno zaangażowanych w sprawy innych ludzi. Józef
nie tylko przybiegał z problemem, ale
również uczestniczył w jego rozwiązywaniu. Był człowiekiem pomocnym, godnym zaufania, pełnym pogody ducha.
Wszystkie prace, inwestycje i liczne przedsięwzięcia, które
miały miejsce w Imbramowicach nadzorował i dokładnie
pilnował. Zawsze służył dobrą radą. Mieliśmy to szczęście,
że mogliśmy go poznać i zaufać. Był przyjacielem ludzi,
ludzi mieszkających w Imbramowicach.

Paulina Trafas
radna Rady Miejskiej Żarowa
z Imbramowic

- W imieniu wszystkich członkiń Koła Gospodyń Wiejskich chcę
powiedzieć, że bardzo będzie nam
brakowało naszego sołtysa. Jego
mądrych rad, ale również dobrych
żartów. Współpraca sołtysa z Kołem Gospodyń była bardzo owocna.
Józef zawsze znalazł czas na nasze
spotkania. Przychodził z wielką przyjemnością i szukał
najlepszego rozwiązania zaistniałego problemu. Czy to
podczas kwestii związanej z ubiegłorocznymi dożynkami,
czy remontem świetlicy wiejskiej. Nigdy nie odmówił pomocy i czasu, choć innych obowiązków z gospodarstwem
i sołectwem miał wiele. Niespodziewana śmierć przerwała
to wszystko. Długo pozostanie w naszej pamięci. Żegnamy
Cię Sołtysie: Radna Paulina Trafas, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Rada Sołecka w Imbramowicach.

Krzysztof Michnowicz
Prezes OPS
Imbramowice

Wnioski o wykup lokalu
na preferencyjnych zasadach
można pobrać w Biurze
Obsługi Klienta w Żarowie bądź na stronie internetowej pod adresem www.
um.zarow.pl

-Druh Józef Fita od 1970 roku był
aktywnym członkiem Straży Pożarnej w Imbramowicach. Za swoją pracę i społeczne zaangażowanie dla
jednostki OSP otrzymał liczne odznaczenia: „wzorowy strażak” oraz
za zasługi dla pożarnictwa brązowy
medal. Jako strażak brał czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP RP
w Żarowie oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Świdnicy. Wspierał także jednostkę w zakupy
specjalistycznego sprzętu. Nam strażakom będzie go bardzo brakowało. Cześć jego pamięci.

»» Magdalena Pawlik

»» Magdalena Pawlik

nia 2008 roku. Zachęcam do
skorzystania z tej oferty. Jest
naprawdę bardzo korzystna
dla lokatorów z naszej gminy – dodaje kierownik referatu Anna Kołodziej.
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Szczęśliwa trzynastka
P

P

o raz czwarty samorządowcy, sportowcy
oraz przedstawiciele mediów zmagali się w Amatorskim Turnieju Kręgli.
Po raz pierwszy w turnieju wzięli udział także
przedstawiciele gminy
Żarów.
Drużna w składzie: zastępca burmistrza Grzegorz
Osiecki, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Artur Adamek (uzyskał
najwięcej punktów w drużynie), radny żarowskiej Rady
Miejskiej Mariusz Borowiec
oraz kierownik Referatu Promocji żarowskiego Urzędu
Miejskiego Przemysław Sikora w turniejowych zmaganiach zajęli szczęśliwe 13.
miejsce. W sumie w rozegranym w piątek 24 lutego
na świebodzickiej kręgielni
Amatorskim Turnieju Kręgli
wzięło udział 19 drużyn. Naj-

o trzymiesięcznej rywalizacji zakończyły się zmagania w najbardziej prestiżowych rozgrywkach piłki halowej w powiecie świdnickim, Żarowskiej
Lidze Futsalu Electrolux Cup. Z roku na rok poziom piłkarski ligi jest coraz wyższy. Po raz drugi o zdobyciu tytułu mistrzowskiego decydowała ostatnia kolejka.
Po pełnym dramaturgii spotkaniu Czarny Lotos zremisował z Cannabis zostając
zwycięzcą IV edycji Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup.

lepsza okazała się drużyna
MKS Świdnica, drugie miejsce zajął OSiR Świebodzice,
trzecie natomiast reprezentacja Starostwa Powiatowego
w Świdnicy. – To była naprawdę super zabawa. Mam
nadzieję, że za rok pójdzie

nam jeszcze lepiej. Składamy wielkie podziękowania
dla LZS za organizację tej
imprezy – mówi zastępca
burmistrza Żarowa Grzegorz Osiecki.
»» Agnieszka Gryc

Szkółka Piłkarska w grze

P

iłkarze Szkółki Piłkarskiej działającej przy
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
po raz kolejny byli gospodarzami Zimowego
Turnieju Orlika Żarów
Cup’2012. Zawody otworzył burmistrz Żarowa
Leszek Michalak, życząc
młodym sportowcom niezapomnianych wrażeń.

25 lutego w hali sportowej
GCKiS w Żarowie zwyciężyli piłkarze FC Academy
Wrocław wyprzedzając Gryf
2002 Świdnica oraz Szkółkę
Piłkarską I Żarów. Na siódmej pozycji znalazła się
druga drużyna Szkółki Piłkarskiej Żarów.
Szkółka Piłkarska I Żarów: Filip
Kamiński, Szymon Dominik,
Dawid Marzec, Bartłomiej Stopa,

Maksymilian Mięki, Magdalena
Razik, Hubert Zaremba, Michał
Pawlik, Michał Maksanty,
Szymon Pilski.
Szkółka Piłkarska II Żarów:
Jakub Dulemba, Aleksander
Lisiecki, Karol Włudyka, Szymon
Janaszek, Michał Wójcikowski,
Jan Ziobro, Maciej Wiciński,
Maciej Pasternak, Oliwer
Pławecki.
Trenerami drużyn są Krzysztof
Dutkiewicz, Adam Ciupiński.
»» KD

PZW Koło Żarów zaprasza
C
złonkowie Polskiego Związku Wędkarskiego w
Żarowie zapraszają wszystkich chętnych do działalności w szkółce wędkarskiej „Kroczki”.
Spotykają się raz w miesiącu, by szczegółowo omówić
tematy związane z zagospodarowaniem zbiorników wodnych podległych pod PZW
Koło Żarów, organizacją
zawodów wędkarskich oraz
bieżącą działalnością szkółki wędkarskiej „Kroczki”.
W każdy pierwszy czwartek
miesiąca natomiast o godzinie 17.30 spotyka się zarząd
koła. - Koło ma swoją siedzibę w budynku na pierwszym
piętrze przy ul. Armii Krajowej 54 i czynne jest w każdy czwartek w godzinach
14:00 – 17:00. Informujemy
również, że roczna składka

Czarny Lotos
zwycięzcą Electrolux Cup

członkowska uprawniająca
do wędkowania na wodach
nizinnych z brzegu i łodzi (na
wyznaczonych łowiskach)
oraz na wodach górskich
w okręgu Wałbrzych plus
porozumienia wynosi 215
zł. - informuje Marcin Łuczak z Koła Związku Wędkarskiego w Żarowie.
W celu zapoznania się
ze szczegółowymi opłatami i porozumieniami międzyokręgowymi zapraszamy
wszystkich zainteresowanych
na stronę www.pzw.org.pl
http://www.pzw.org.pl/zgpzw/cms/480/porozumienia_pzw (w opłacie zawarte

jest ubezpieczenie NW).
Jednocześnie informujemy, że egzamin na Kartę
Wędkarską odbędzie się 15
marca 2012 roku w czwartek
w godzinach otwarcia Koła.
Opłata za egzamin wynosi
30 zł, młodzież szkolna uiszcza opłatę w kwocie 15 zł
(http://www.kartawedkarska.pl/). Zapraszamy również do odwiedzenia naszej
strony internetowej http://
www.zarow.pzw.org.pl/,
zabierania głosu na forum
http://www.zarow.pzw.
org.pl/forum i przesyłania
zdjęć ze swoimi wędkarskimi
sukcesami, które umieścimy
w galerii na stronach www
oraz w Gazecie Żarowskiej –
dodaje Marcin Łuczak
»» Magdalena Pawlik

Tytuł wicemistrzowski
przypadł piłkarzom KKZ
Zaskoczeni Żarów. Trzecia
lokata dla Cannabis. Wśród
II ligowców zwyciężyli zawodnicy FC Method Men
wyprzedzając Zryw Łażany
oraz Nocny Team. Te trzy
drużyny awansują do I Ligi. Pierwszą ligę opuszczają piłkarze Carvalet Sypko
Delta Jaroszów oraz Wierzbianka Wierzbna. W sobotę
25 marca odbyło się uroczyste zakończenie rozgrywek
połączone z dwoma spotkaniami. W pierwszym reprezentacja pierwszoligowców
zmierzyła się z drugą ligą.
Po regulaminowym czasie
gry lepsi okazali się drugoligowcy zwyciężając 3:1. W
kolejnym spotkaniu na parkiet wybiegła Reprezentacja
Żarowskiej Ligi Futsalu, która zmierzyła się z przedstawicielami Świdnickiej Piłki

Halowej. Górą wyszli świdniczanie zwyciężając 5:2. Po
sportowej część obchodów
związanych z zakończeniem
przyszedł czas na uroczystą
ceremonię wręczania nagród.
Nagrody wszystkim drużynom biorącym udział w rozgrywkach wręczał sponsor
główny rozgrywek dyrektor
zakładu Electrolux w Żarowie Ireneusz Kret wraz z
burmistrzem Żarowa Leszkiem Michalakiem.
Organizator Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie pragnie serdecznie
podziękować sponsorowi
głównemu dyrektorowi Zakładu Electrolux w Żarowie
Ireneuszowi Kretowi za objęcie honorowym patronatem rozgrywek. Sponsorom
strategicznym: firma JAKO
w Świdnicy oraz firma Pleucom w Żarowie.
KD

Laureaci nagród
indywidualnych:
I Liga Electrolux Cup:
najlepszy bramkarz - Paweł
Pojasek (Czarny Lotos)
najlepszy zawodnik - Mariusz
Baziak (Czarny Lotos)
naljepszy strzelec - Marcin
Buryło (Carvalet Sypko Delta
Jaroszów)
II Liga Electrolux Cup:
najlepszy bramkarz - Mateusz
Wojnowski (FC Method Men)
najlepszy zawodnik - Wojciech
Furmankiewicz (FC Method Men)
najlepszy strzelec - Mateusz
Kołodziej (U18 Żarów)
Skład zwycięzców I Ligi
Electrolux Cup – Czarny
Lotos: Paweł Pojasek, Mariusz
Baziak, Daniel Dąbrowski,
Krystian Dopieralski, Krzysztof
Gesing, Piotr Kaśków, Michał
Kołodziejczyk, Grzegorz
Pietruszka, Mariusz Pietruszka,
Mariusz Rymsza, Eliasz
Skrzyniarz, Damian Uszczyk.
Kierownik drużyny: Krzysztof
Hanc.

Finał tym razem nie dla nas
N
a półfinale strefy wałbrzyskiej zakończyła
się przygoda żarowskich
gimnazjalistów biorących udział w rozgrywkach międzyszkolnych
w konkurencji piłka siatkowa.

Awans do finału wśród
chłopców zdobyły reprezentacje Gimnazjum Jedlina Zdrój oraz Gimnazjum
nr 9 w Wałbrzychu. Wśród
dziewcząt do dalszej fazy rozgrywek awansowały
zwyciężczynie Gimnazjum
nr 1 Świdnica oraz drugie
w turnieju gimnazjalistki
z Głuszycy.

Wyróżnienia
Turniej dziewcząt:
Gimnazjum nr 1 w Świdnicy –
Aleksandra Całka
Gimnazjum w Głuszycy –
Justyna Kaczmarczyk
Gimnazjum nr 12 w Wałbrzychu
– Aleksandra Rajewska

Turniej chłopców:
Gimnazjum w Jedlinie Zdrój –
Jacek Nyczewski
Gimnazjum nr 9 w Wałbrzychu –
Mateusz Pilarczyk
Gimnazjum w Żarowie –
Przemysław Borowski

Reprezentacja żarowskiego
gimnazjum na co dzień trenuje w UKS Harcek Żarów.
Półroczne treningi pozwoliły
osiągnąć półfinał strefy wałbrzyskiej. Mamy nadzieję, że

w roku następnym żarowscy
siatkarze dojdą znacznie wyżej. Do większego zgrania
zespołu przyczyni się udział
w Powiatowej Lidze TKKF,
do której drużyna przystąpi w nowym sezonie. Obok
LKS Chemik Żarów oraz
TKKF Chemik Żarów będzie to trzecia drużyna z Żarowa biorąca udział w tych
rozgrywkach.
Gimnazjum w Żarowie:
Przemysław Borowski, Damian Daniel, Bartosz Nowak,
Michał Myrta, Dorian Kowalczyk, Piotr Darowski, Mateusz
Jagła, Marcin Sawicki. Trenerem jest Krzysztof Wierzbicki.
»» KD

