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Wspólnie
dla dzieci

Co, gdzie,
kiedy?

Paweł Fajdek
nadzieją olimpijską

Najmłodsi mieszkańcy Gołaszyc będą
całkowicie bezpieczni podczas zabawy na
zamontowanym nowoczesnym placu zabaw.
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Zaplanuj swój wolny czas
z Gazetą Żarowską!
Kalendarz imprez w regionie.

Od 3 sierpnia oczy całego sportowego świata
zwrócone będą na Londyn. Gdzie odbędą się
30. Letnie Igrzyska Olimpijskie.
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Electrolux się rozbudowuje
Rozbudowa hali produkcyjnej oraz budowa parkingu dla samochodów ciężarowych to
inwestycje, które do początku 2013 roku planuje przeprowadzić spółka Electrolux Poland
w żarowskiej fabryce zmywarek.

Więcej na str. 3

Biblioteka ciągle w grze
Tegoroczny Tydzień Bibliotek, przypadający
w dniach 8-15 maja, odbywać się będzie pod hasłem
„Biblioteka ciągle w grze”.
To aluzja i nawiązanie do
piłkarskiego turnieju Euro
2012. - Hasło, które przyświeca tej okazji nie tylko
nawiązuje do zbliżającego
się Euro, ale pozwala także w różnych formach pokazać pozytywne zmiany,

które zachodzą w bibliotekach. Biblioteka im. ks. Jana
Twardowskiego w Żarowie
w związku z Tygodniem Bibliotek przygotowała szereg
różnych inicjatyw. Rozpoczniemy 8 maja dniem bibliotekarza i bibliotek, dzień
później odbędzie się spotkanie autorskie z Krzysztofem
Petkiem – autorem powieści
sensacyjno-przygodowych
dla młodzieży. Będą konkur-

sy, zajęcia plastyczno-edukacyjne dla najmłodszych,
wystawa czasopism, głośne
czytanie bajek dla dzieci,
nauka komputera i Internetu dla początkujących i wiele
innych przedsięwzięć. Serdecznie zapraszamy – mówi
dyrektor biblioteki w Żarowie Stanisława Biernacka.
Szczegółowy program akcji
znajduje się na stronie internetowej www.biblioteka.zarow.pl. Informacje udzielane
są pod numerami telefonu
74 8 580-540, 74 8 570-435
i 74 8 570-596.
»» Magdalena Pawlik

U

roczysta sesja Rady Miejskiej, wręczenie statuetek
„Złotych Dębów”, występy artystyczne, wspólna
zabawa i występ gwiazd. Moc atrakcji czeka na żarowian podczas tegorocznych Dni Żarowa.

Fot. Wikipedia

P

romocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, ich
pracy oraz osiągnięć to cele ogólnopolskiej akcji
społecznej, która organizowana jest już tradycyjnie
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Papa D dla Żarowa

Na zdjęciu zespół PAPA D podczas benefisu Adama Małysza

Tradycyjnie już Dni Żarowa zainauguruje sesja Rady
Miejskiej wraz z uroczystym
otwarciem Alei Złotych Dębów przy żarowskim Gimnazjum. Aleja będzie miejscem
upamiętniającym osoby uhonorowane statuetką Złotych
Dębów, nagrodą za szczególne zasługi dla gminy Żarów.
Całość uroczystości rozpocznie się w piątek 25 maja
o godzinie 12.00 przed żarowskim Gimnazjum. Później
będzie czas na zabawę. Start
o godzinie 16.00 w żarowskim Parku Miejskim.
тт Więcej na stronie 7.
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Dębowa w remoncie
N

owa nawierzchnia z kostki betonowej została
wyłożona na ulicy Dębowej w Żarowie. Droga
pozytywnie została zakwalifikowana do rządowego
programu „schetynówek”.
Jednak z uwagi na brak
środków znalazła się na liście rezerwowej. Nie wiadomo, kiedy gmina Żarów
otrzymałaby pieniądze na jej
remont. Dlatego gmina drogę
postanowiła wyremontować.

- Z uwagi na zbyt długi okres
oczekiwania zdecydowaliśmy,
że jest to na tyle ważna inwestycja, że nie możemy dłużej czekać. W związku z tym
przystąpiliśmy do wykonania
remontu tej drogi w ramach

własnych środków finansowych – wyjaśnia zastępca
burmistrza Żarowa Grzegorz Osiecki. Pierwszy etap
remontu drogi został wykonany jeszcze w roku ubiegłym. Na początku maja do
użytku została oddana nowa
nawierzchni z kostki betonowej, aż do ulicy Jarzębinowej. W chwili obecnej trwają
prace przy budowie chodni-

Podziękowania

ka. Remont ulicy Dębowej
w Żarowie gmina wykonuje
własnymi środkami. Na miejscu pracują pracownicy interwencyjni oraz pracownicy
robót publicznych. Jeśli tylko w budżecie gminy znajdą
się środki, gmina planuje kolejny remont ulicy Dębowej.
Tym razem od skrzyżowania
z ulicą Jarzębinową.
»» Ag

Naprawiają murawę na Orliku
Murawa na boisku
sportowym Orlik
w Żarowie została już
naprawiona. W piątek,
4 maja przedstawiciele
wrocławskiej firmy
Sport Halls usuwali
zniszczenia na murawie
boiska sportowego Orlik
w Żarowie. Zniszczenia
powstały w wyniku
nieprzemyślanej
zabawy z zimnymi
ogniami pod koniec
grudnia 2011 roku.

S

erdeczne podziękowania dla firmy LIBET S.A.
za przekazanie darowizny w postaci ozdobnej
kostki brukowej Kravento Alto oraz innych materiałów budowlanych, które zostaną wykorzystane
do upiększenia aranżacji zieleni miejskiej w gminie
oraz dalszych prac na cmentarzu miejskim w Żarowie. Szczególne podziękowania należą się panu
Krzysztofowi Lubienieckiemu z mietkowskiego
oddziału firmy za fachową pomoc, koordynację
i sprawną realizację przedmiotowej sprawy.

S

D

ziękujemy również państwu Urszuli i Waldemarowi Ganczarek za bezpłatny przewóz
kory drzewnej.

P

odziękowanie dla kopalni w Siedlimowicach
za bezpłatne użyczenie mieszanki niesortu,
piasku oraz kolorowych kamyczków służących
do wykonywania prac przy ul. Dębowej, Alei Złotych Dębów oraz boiska Orlik w Żarowie.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŻAROWA

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) podaje
się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono
informacje o przystąpieniu do opracowania projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
sporządzanych na podstawie następujących uchwał Rady
Miejskiej w Żarowie:

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony
środowiska dotyczące w/w planów miejscowych
w terminie do dnia 31 maja 2012r., na piśmie na adres:
Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.

Podziękowania

erdeczne podziękowania dla producenta domów z bali firmy MARUX (właściciel Krzysztof Burzyński) za nieodpłatne przekazanie kory
drzewnej.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŻAROWA

Nr XXII/159/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w obrębie wsi Mrowiny, gm. Żarów.
Nr XXII/160/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Mrowiny, gm. Żarów.
Nr XXII/161/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Bożanów, gm. Żarów.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Bukowa
za ofiarowane datki rzeczowe i finansowe na loterię fantową.
Zarząd OSP Buków

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717
z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Żarowie następujących uchwał:
Nr XXII/159/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w obrębie wsi Mrowiny, gm. Żarów.
Nr XXII/160/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Mrowiny, gm. Żarów.
Nr XXII/161/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Bożanów, gm. Żarów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej
wymienionych planów miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do
dnia 31 maja 2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

INFORMACJA
Burmistrz Miasta Żarów w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603
z późniejszymi zmianami) o d w o ł u j e ogłoszony na
dzień 21 maja 2012 r. na godz. 900 I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej w Mielęcinie, obejmującej
działkę nr 43/3 i 204/2, Nr KW SW1S/00048355/7
i SW1S/00019300/5 , z przeznaczeniem w planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Mrowiny na
cele rolne i zalesienia. Cena wywoławcza wynosiła
1.900 zł, natomiast wadium 190 zł.
Odwołanie przetargu spowodowane
zostało rezygnacją Gminy Żarów
ze sprzedaży działki nr 204/2
Warunkami przetargu było:
Wpłacenie na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie
najpóźniej do dnia 16 maja 2012r. wadium
w wysokości 10 % ceny wywoławczej.
Zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia.
Utrata wadium w przypadku uchylania się przez osobę,
która wygra przetarg od zawarcia umowy sprzedaży.
4. Ważność przetargu w przypadku zaoferowania ceny o co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Poniesienie przez nabywcę kosztów szacunkowych
i geodezyjnych związanych przygotowaniem nieruchomości
do sprzedaży oraz kosztów notarialnych.
Wszystkich zainteresowanych tą nieruchomością
przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Gm i na «
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Electrolux się rozbudowuje
R

ozbudowa hali produkcyjnej oraz budowa parkingu dla samochodów ciężarowych to inwestycje,
które do początku 2013 roku planuje przeprowadzić
spółka Electrolux Poland w żarowskiej fabryce zmywarek.
O kolejne 5 tysięcy metrów
kwadratowych powiększy się
żarowska fabryka zmywarek
Electrolux. Pod koniec kwietnia spółka Electrolux Poland
otrzymała kolejne zezwolenia na prowadzenia działalności w żarowskiej podstrefie
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zdecydowała zainwestować właśnie
w Żarowie. Dlaczego? - Ta
fabryka i jej załoga ma duży
potencjał do dalszego rozwoju. Projekt ten daje szansę na
wzrost mocy produkcyjnych
oraz zwiększenie stabilności zatrudnienia dla pracowników. Jestem przekonany,
że wykorzystamy tę szansę
– tłumaczy Ireneusz Kret,
dyrektor żarowskiej fabryki
Electrolux. - Rozbudowana
zostanie hala produkcyj-

na o kolejne 5 tys. metrów
kwadratowych. Celowo używam słowa „kolejnych”, ponieważ będzie to już trzecia
rozbudowa hali produkcyjnej
w ostatnich 5 latach. Każda
wcześniejsza rozbudowa powiększała powierzchnię hali produkcyjnej o właśnie 5
tys. metrów kwadratowych.
Po zakończeniu tego projektu łączna powierzchnia hali
będzie wynosiła 30 tys. metrów kwadratowych. Będzie
zatem dwukrotnie większa od
tej, która została oddana do
użytku w 2005 roku. A dlaczego rozbudowujemy? Ma
to związek z planowanym,
na koniec 2013 roku, uruchomieniem produkcji zmywarek o szerokości 45 cm.
Potrzebujemy zatem dodatkowej powierzchni na nowe

urządzenia technologiczne,
jak również na zwiększenie
obszaru składowania komponentów produkcyjnych. Fabryka po rozbudowie planuje
zatrudnić kolejne 70 osób,
głównie na stanowiska
pracowników linii montażowych, magazynu z uprawnieniami na wózki widłowe
oraz obszaru technologicznego. Rekrutacja rozpocznie
się już na przełomie czerwca
i lipca 2012 roku. Dodatkowo
spółka planuje także budowę parkingu przed fabryką.
- Przede wszystkim zbudujemy parking dla samochodów
ciężarowych. Powstanie 20
stanowisk przeznaczonych
wyłącznie dla nich. Z naszych analiz wynika, że jest
to wystarczająca liczba, aby
zapewnić miejsce dla każdego samochodu ciężarowego,
który przyjeżdża do naszej
fabryki. Powiększymy również powierzchnię parkingu
dla samochodów osobowych,
z którego korzystają nasi pra-

cownicy. Przybędzie kilkadziesiąt nowych stanowisk,
co znacząco zwiększy dostępność parkingu dla wszystkich
pracowników przyjeżdżających do pracy własnymi
samochodami – dodaje Ireneusz Kret. Póki co nie są
znane całkowite koszty inwestycji. Wiadomo jednak,
że rozbudowa fabryki rozpocznie się w drugiej połowie
lipca 2012 roku i zakończy
się na początku 2013 roku. –
To bardzo dobra wiadomość
dla mnie osobiście oraz dla
wszystkich mieszkańców.
Rozbudowa kolejnej fabryki w żarowskiej podstrefie
ekonomicznej to kolejne
miejsca pracy dla naszych
mieszkańców, to kolejna
szansa na rozwój naszej
gminy – dodaje burmistrz
Żarowa Leszek Michalak.
Zadowolenia nie ukrywają
także mieszkańcy Żarowa.
– Kolejne miejsca pracy to
duży plus dla mieszkańców.
Od początku istnienia strefy

dostrzegam różnicę w życiu
naszego miasta i w jego wyglądzie. Widać, że naprawdę coś się dzieje, a wśród
mieszkańców nie ma już
tak dużego bezrobocia, jak
kiedyś – mówi Stanisława,
mieszkanka Żarowa. Fabryka zmywarek w Żarowie jest

pierwszym zakładem, który
spółka wybudowała w Polsce od podstaw. Produkcję
w niej rozpoczęto w grudniu
2005 roku. Fabryka zatrudnia około 750 pracowników,
głównie z Żarowa i okolic.
»» Agnieszka Gryc

Wandale zniszczyli kosze

Uwaga rolnicy!
Apelujemy do wszystkich rolników, poszkodowanych w wyniku
wymarznięć upraw o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Żarowie
w celu jak najszybszego złożenia oświadczenia o areale przesianych
upraw rolnych. Oświadczenia te rolnicy winni złożyć po podpisaniu przez członków Komisji Klęskowej w ARiMR w Świdnicy.

Z

ostały zamontowane niespełna dwa tygodnie temu, a żarowianie długo się nimi nie nacieszyli. Nowo postawione na terenie Żarowa kosze miały miasto
zdobić, tymczasem szpecą. Nieznani, póki co, wandale zdewastowali siedem nowych koszy.

Co w powiecie piszczy?
Lekarskie kontrakty
w prokuraturze
Świdnicka Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo
w sprawie kontraktów dla lekarzy szpitala Latawiec, długu
jednostki za 2011 rok i nieprawidłowości finansowo-rachunkowych. O zbadanie sprawy
zwrócił się zarząd powiatu
świdnickiego. Chodzi o kontrakty podpisane przez byłego
dyrektora szpitala Jacka Domejko. - Zachodzi obawa, że
mogło dojść do narażenia szpitala na nieuzasadnione koszty
– wyjaśnia starosta powiatu
świdnickiego Zygmunt Worsa.
Chodzi o prawie 2 miliony złotych. Na mocy umów cywilnoprawnych dwóm ordynatorom
zostały wypłacone prowizje za
2,5 roku. Jedna sięgnęła ponad 300 tysięcy złotych, druga
przekroczyła milion sto tysięcy złotych.

„Nie” dla
łączenia szkół
Radni powiatu świdnickiego
opowiedzieli się przeciwko łączeniu szkół. A na pewno nie na
takich warunkach, jakie zaproponowała Świdnica w uchwale intencyjnej Rady Miejskiej.
Uchwała, zdaniem jej autorów,
miała rozpocząć dyskusję nad
przejęciem przez miasto I Liceum Ogólnokształcącego i połączenia z Gimnazjum nr 3. Zarząd
powiatu odpisał, że „nie widzi
możliwości utworzenia tych
zespołów szkół w zaproponowanych formach.” Odmowa
dotyczy także połączenia II LO
i Gimnazjum nr 4, dla których
organem prowadzącym miałby
być powiat. Zarząd powiatu powołuje się na konsultacje, przeprowadzone z klubami radnych
i radami pedagogicznymi. Zarząd
powiatu nie wyklucza dalszych
rozmów w tej sprawie.

Strzegomskie
hamburgery
19 kwietnia 2012 r.
w Strzegomiu wmurowano
kamień węgielny pod budowę zakładu produkcyjnego
międzynarodowego holdingu
Fresh Start Bakeries - lidera
w produkcji pieczywa hamburgerowego, należącego do
grupy Aryzta.
Jest to druga inwestycja
tej firmy w Polsce, a siódma w Europie. Strzegomska
piekarnia o wartości ponad
110 mln zł będzie gotowa na
początku 2013 roku.
Budowa nowego zakładu produkcyjnego, mającego umożliwić lepszą
obsługę istniejących klientów oraz wejście na nowe
rynki, rozpocznie się jeszcze w kwietniu 2012 roku
w Strzegomiu.

»» Źródło: Swidnica24.pl

»» Źródło: Swidnica24.pl

»» Źródło: UM Strzegom

Białe bohomazy zostały wymalowane białą farbą
w spray’u na czerwonych
ozdobnych koszach miejskich.
Zniszczeniu uległo kilka koszy przy ulicy Armii Krajowej
oraz na osiedlu Piastów. Kosze
zostały zamontowane dopiero
trzy tygodnie temu oraz w piątek 27 kwietnia. Teraz będą
musiały zostać ponownie pomalowane. – Nowo zamontowane kosze na śmieci zostały

zamówione przez Urząd Miejski w Żarowie w firmie „Raz,
dwa, trzy”. Kosze w ilości pięćdziesięciu sztuk zostały specjalnie wykonane w barwach
naszego miasta. Na ich cel
zostały wydatkowane środki
z budżetu miasta, pochodzące
również z pieniędzy podatników. Niestety, teraz ponownie
będziemy musieli sięgnąć po
środki, żeby naprawić szkody wyrządzone przez wanda-

li i odmalować kosze, które
mają być przecież także ozdobą naszego miasta – wyjaśnia
zastępca burmistrza Żarowa
Grzegorz Osiecki. – Wielokrotnie zgłaszałem już, że każdy,
kto będzie chciał wymalować
swoje sensowne graffiti, może
się do nas zgłosić. Urząd Miejski po zapoznaniu się z projektem wskaże miejsce oraz
zakupi farbę na takie graffiti.
Ale nie będziemy tolerować
aktów wandalizmu, dewastacji
i „upiększenia miasta”.
Sprawa została już zgłoszona
na policję, która zajmie się szukaniem sprawców. – Zwracam
się do mieszkańców naszego
miasta o pomoc w ustaleniu
osób lub osoby, która dokonała tego wandalizmu – apeluje
zastępca burmistrza Grzegorz
Osiecki. – Dla osoby, która
wskaże sprawcę przewidzieliśmy nagrodę i zapewnienie
pełnej anonimowości. Apeluję
również do sprawcy aby dobrowolnie zgłosił się do nas.
Wówczas w ramach rekompensaty odmaluje to co zniszczył, a gmina wycofa sprawę
z policji.

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

»» Ag

4

» A k t ua l ności

www.um.zarow.pl

Wspólnie dla dzieci
N

ajmłodsi mieszkańcy Gołaszyc będą całkowicie bezpieczni podczas zabawy
na zamontowanym w ubiegłym roku nowoczesnym placu zabaw. Zakończyła się instalacja ogrodzenia zabezpieczającego plac.
A wszystko dzięki dobrej
współpracy burmistrza Żarowa, sołtysa wsi oraz przedstawicieli kopalni Cemex
w Gołaszycach, przy której działa fundacja „Cemex
Budujemy Przyszłość”. W
czwartek 26 kwietnia w Gołaszycach zakończył się montaż
ogrodzenia zabezpieczającego plac. Pieniądze w kwocie 7,5 tysiąca złotych na
zakup materiałów przekazała fundacja „Cemex Budujemy Przyszłość”, prace
natomiast wykonali wolontariusze fundacji. - Wspólnie
z przedstawicielami kopalni,
burmistrzem Żarowa, fundacją „Budujemy przyszłość”
oraz sołtysem wsi jesteśmy
zgodni, że nowy plac zabaw,
żeby spełniał swoją funkcję,

powinien zostać ogrodzony.
Do tej pory nie spełniał swojej roli, ponieważ rodzice bali
się o bezpieczeństwo swoich
dzieci. Teren nie był ogrodzony, a plac znajduje się
w pobliżu jezdni. Połączyliśmy więc siły i tak mali
mieszkańcy Gołaszyc będą
mogli bezpiecznie korzystać
z nowoczesnego placu zabaw,
który będzie teraz w pełni zabezpieczony – mówi wolontariusz fundacji „Budujemy
przyszłość” Grzegorz Felusiak. Ogrodzenie o wysokości
110 centymetrów wykonane
zostało z bezpiecznej siatki
panelowej przeznaczonej do
tego typu zabudowań. – Jesteśmy bardzo zadowoleni
z efektów. Natomiast należy
pamiętać, że to zostało przy-

gotowane dla mieszkańców
i to oni mają być zadowoleni. Wszyscy zdajemy sobie
sprawę z tego, że kopalnia
czasami musi być w jakiś
sposób uciążliwa. Na szczęście współpraca z mieszkańcami Gołaszyc układa się
dobrze, co zresztą widać
po tym przykładzie – mówi
Jakub Madej, Cemex Polska, dyrektor pionu kruszyw,
członek zarządu. Z nowego
ogrodzenia cieszą się mieszkańcy Gołaszyc. - Jesteśmy
bardzo zadowoleni z nowego
ogrodzenia. Zapewni bezpieczeństwo naszym dzieciom.
Tym bardziej, że w pobliżu
jest rzeka i jezdnia – cieszy
się Kołodziej Irena, babcia
trzyletniego Igorka.
»» Ag

Tablica ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Żarowa
Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa
2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 48/2012 z dnia
18.04.2012r.
Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2,
został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
i oddania w użytkowanie wieczyste w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr
53/2012 z dnia 24.04.2012r.
Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Żarowie informuje:
o terminach płatności podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych
w 2012 roku:
1) Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:
I rata - termin płatności upłynął -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.

- 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 warunkiem 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 prefe-

Wykup
mieszkanie
jeszcze dziś
O

d początku września 2012 roku zmienią się zasady wykupu lokali mieszkalnych. Wraz z nimi
wejdzie w życie także uchwała Rady Miejskiej w Żarowie, dotycząca zmiany bonifikaty udzielanej przy
sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Do końca czerwca
jednak istnieje
możliwość wykupu
lokalu mieszkalnego
z bardzo dużą
bonifikatą
95% lub 99%.
rencyjnych warunkach za
5% lub 1% wartości lokalu
możliwa jest od 30 kwiet-

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

Wielkie sprzątanie w Mrowinach

M

iejsca wspólne służące wszystkim
mieszkańcom powinny mieć właściwy wygląd. Dlatego po zimie
o skwery postanowili
także zadbać mieszkańcy Mrowin.
W słoneczny poranek 14
kwietnia 2012 roku mieszkańcy Mrowin stawili się na
wspólne sprzątanie. - Jak na
tak wczesną sobotnią porę
przyszła dość liczna grupa
mieszkańców oraz chłopcy
wraz z wychowawcą z naszego Ośrodka Wychowawczego. Po zakończeniu prac

organizatorzy przygotowali
ognisko z pieczeniem kiełbasek – mówi Krystyna Popek, sołtys wsi. -Wszystkim
osobom, które wzięły udział
w wiosennych porządkach

gorąco dziękujemy. Dziękujemy za worki na śmieci
i rękawice, które otrzymaliśmy nieodpłatnie z Urzędu
Miejskiego w Żarowie.

MATURZYŚCI 2012

3) Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów
– termin płatności upłynął - 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
Opłata od posiadania psa nie jest dla gminy obligatoryjna, co oznacza, że jej
wprowadzenie zależy od Rady Miejskiej. Dnia 30 listopada 2011 roku radni Rady
Miejskiej Żarowa podjęli 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 posiadania psów wraz z późniejszymi zmianami. W związku z powyższym
od 01 stycznia 2012 roku opłata od posiadania psa na terenie Gminy Żarów nie
jest pobierana. Niemniej jednak osoby, które posiadają zaległości w opłacie od
posiadania psa, pochodzące z okresów obowiązywania Uchwały zobowiązane są
do ich niezwłocznego uregulowania.

Na zdjęciu tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół w Żarowie. W górnym rzędzie od lewej: Samuel Feszter, Michał
Dydyński, Bartosz Wojciechowski, Adam Rurarz, Wojciech Szegda, Radosław Wojnowski, Piotr Mularski.
W dolnym Patrycja Baran, Karol Kregel, Katarzyna Chmiel, Piotr Głód, Monika Gładyś i Grzegorz Więckowiak.
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Porozumienie z kopalnią podpisane
P
ełen system zraszania, ogrodzenie kopalni, analiza
akustyczna, system monitoringu we wsi Kruków
oraz ograniczenie pracy w soboty. Kopalnia Lapis będzie przyjaźniejsza dla okolicznych mieszkańców.
Po trwających blisko
rok negocjacjach udało się wreszcie dojść do
porozumienia w sprawie
uciążliwości, jakie odczuwają mieszkańcy Krukowa
w związku z działalnością
kopalni Lapis. W poniedziałek 16 kwietnia w Urzędzie

Miejskim w Żarowie prezes stowarzyszenia „Nasz
Kruków” Arkadiusz Wądrzyk, burmistrz Żarowa
Leszek Michalak oraz prezes kopalni Lapis Paweł
Rink podpisali porozumienie. – Cieszę się, że udało nam się doprowadzić

do podpisania tego dokumentu. Rozmowy trwały
długo, ale myślę, że udało
nam się dojść do porozumienia. Kopalnia podejmie
stosowne działania zmierzające w kierunku zminimalizowania uciążliwości
związanych z pracą kopalni,
a mieszkańcy Krukowa będą
mogli żyć spokojnie – mówi
Leszek Michalak. Z takiego
rozwoju sytuacji zadowoleni
są także mieszkańcy wsi. –

Od blisko roku staraliśmy się
osiągnąć nasz cel. Nie mogliśmy dojść do porozumienia
z poprzednim zarządem kopalni, wreszcie dziś po zmianach nam się udało. Kopalnia
zgodziła się na wszystkie nasze warunki. Teraz wypada
nam tylko czekać aż wszystkie obietnice zostaną zrealizowane – mówi Arkadiusz
Wądrzyk, prezes Stowarzyszenia „Nasz Kruków”.
»» Ag

Wierzbna na drodze do KSRG

5

Zdaniem mieszkańców

Z

apytaliśmy mieszkańców Żarowa o zagospodarowanie terenu, który znajduje się
w pobliżu supermarketu Tesco w Żarowie,
przy ul. Armii Krajowej 11a. Na początku kwietnia na tym terenie został zburzony budynek.
Mieszkańcy odpowiadają, co ich zdaniem powinno powstać w tym miejscu.
Piotr Mazur
- Sądzę, że w Żarowie brakuje miejsca,
w którym młodzi ludzie
mogliby spędzać swój
wolny czas. Co prawda, w Żarowie znajdują
się bary czy małe restauracje, ale nie są to
miejsce, które młodzież
chętnie odwiedza. Brakuje miejsc, gdzie odbywałyby się różnego rodzaju gry, jak chociażby bilard.
Cieszyłbym się również, żeby w naszym mieście
pojawił Mc Donald's, KFC czy Empik. Myślę, że
te bary rozrywkowe, jeśli można je tak nazwać znalazłyby swoich zwolenników.
Lucyna Stark
- Bardzo dobrze
znam tamte okolice. Praktycznie mogę
powiedzieć, że moje
dzieci się tam wychowywały. A skoro jest to
miejsce na widoku, dobrze by było, aby postawić tam kawiarenkę.
Byłoby to miejsce, które
z całą pewnością cieszyłoby się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza dla naszej lokalnej młodzieży.
Miejsce jest przyjemne i dlatego powinno zostać
dobrze zagospodarowane.

Na zdjęciu od lewej: burmistrz Żarowa Leszek Michalak, komendant PSP Tomasz Szuszwalak, senator RP Wiesław Kilian, prezes OPS Wierzbna Stanisław
Pilarczyk, komendant miejsko-gminnego Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej Ireneusz Zadylak, Jerzy Łuckoś z OSP Wierzbna. Z tyłu: zastępca burmistrza
Żarowa Grzegorz Osiecki oraz Ryszard Kabat z biura senatora

O

chotnicza Straż Pożarna w Wierzbnej ma szansę
jeszcze w tym roku zostać włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W żarowskim
Urzędzie Miejskim podpisano w tej sprawie porozumienie.
Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, do końca
2012 roku Ochotnicza Straż
Pożarna w Wierzbnej zostanie włączona do Krajowego Sytemu jako czwarta
jednostka w gminie Żarów.
Starania o wpis trwają już
od blisko dziesięciu lat,
ale dopiero teraz nabrały
rozpędu. W poniedziałek
7 maja w Urzędzie Miejskim w Żarowie burmistrz
Żarowa Leszek Michalak.
senator RP Wiesław Kilian, komendant Powiatowej Straży Pożarnej Tomasz
Szuszwalak oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wierzbnej pod-

pisali wstępne porozumienie w sprawie włączenia
jednostki do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. – To pierwszy
krok do sukcesu. Włączenie jednostki do systemu to olbrzymia szansa
na doposażenie jednostki, już nie tylko ze środków gminnych, z pieniędzy
sponsorów, ale ze środków
systemu. To zwiększenie
liczby wyjazdów, a więc
poczucie strażaka, że jest
bardziej potrzebny. To również profesjonalne szkolenia dla naszych druhów
– mówi Leszek Michalak. Żeby jednak jednost-

ka mogła zostać włączona
do takiego systemu, musi
spełniać szereg wymagań.
– Straże Pożarne, które są
włączane do Krajowego
Systemu, to te, które mają
najlepszych ludzi i najlepszy sprzęt. Z jednej strony to nobilitacja, z drugiej
strony dla jednostki o wiele większa odpowiedzialność i potrzeba o wiele
większego zaangażowania.
Dzisiaj jednostka z Wierzbnej jest już przygotowana
w 90 procentach do włączenia i myślę, że jesteśmy
w stanie z panem burmistrzem i panem senatorem
tak wspólnie zadziałać, by
brakujące elementy mogły
zostać do jesieni zrealizowane – wyjaśnia komendant
Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy Tomasz
Szuszwalak. W powiecie

świdnickim funkcjonuje
49 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, z czego
15 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w tym
trzy jednostki z terenu gminy Żarów: OSP w Żarowie,
Imbramowicach i Zastrużu.
– Umiejscowienie Wierzbnej na trasie pomiędzy
Świdnicą a Żarowem, gdzie
istnieją dwie podstrefy ekonomiczne, w bezpośrednim
sąsiedztwie trasy, która łączy również wałbrzyską
strefę z autostradą powoduje, że jest potrzeba, by
w tym miejscu była jednostka z dobrym potencjałem
osobowym i dobrze wyposażonym sprzętem samochodowym i ratowniczym
– dodaje Tomasz Szuszwalak.
»» Agnieszka Gryc

Bronisław
Kanteluk
- W tym miejscu powinien stanąć obiekt,
w którym można by
było miło spędzić
swój wolny czas. Takich miejsc w Żarowie
brakuje i myślę, że młodzi mieszkańcy Żarowa
na pewno zgodziliby się ze mną w tej kwestii. Mam
nadzieję, że w tej okolicy nie powstanie sklep, bo tych
w tamtym rejonie jest zdecydowanie nadmiar.
Małgorzata Moździerz
- Z perspektywy
młodej osoby mogę
powiedzieć, że w Żarowie brakuje miłej
i przyjemnej kawiarenki. Swój wolny czas
można by było spożytkować w takim miejscu wspólnie z rodziną
czy znajomymi. Takiego miejsca w naszym
mieście brakuje, a to ważne, aby zrelaksować się
w przyjemnej okolicy i dobrym towarzystwie.
»» Tekst: Magdalena Pawlik
»» Foto: Agnieszka Gryc
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Kamienny pomnik i żelazna suwnica
R

ezydencje szlacheckie, obiekty sakralne, zabytkowe budowle przemysłowe
oraz pomniki tworzą niepowtarzalny i barwny krajobraz żarowskiego otoczenia, będąc jednocześnie najbardziej czytelnym śladem działalności ludzkiej na
przestrzeni wieków.
Ze względu na posiadaną
przez nie wartość historyczną, artystyczną lub naukową,
ich zachowanie leży w interesie społecznym. Nie wszystkie
jednak zabytki dotrwały do naszych czasów wskutek pożogi
wojennej, grabieży i dewastacji przez żołnierzy radzieckich
oraz tzw. „walki z niemczyzną”, w ramach której usuwano
elementy kultury wskazujące
na związki Ziem Odzyskanych
z państwem niemieckim. Wiele
ocalałych budowli zostało utraconych w ciągu ostatnich latach
poprzez zaniedbanie oraz często świadomą działalność ludzkiej ręki. Los okazał się niezbyt
łaskawy również dla obiektów
znajdujących się na obszarze
gminy Żarów. Całkowitemu
zniszczeniu uległy pałace w Łażanach, Siedlimowicach i Zastrużu. Wojennej zawieruchy
nie przetrwał pierwszy żelazny
most na kontynencie europejskim, jaki łączył dwa brzegi
rzeki Strzegomki pod Łaża-

nami. Z wiejskiego krajobrazu zniknęły zupełnie pomniki
z Imbramowic, Krukowa, Łażan, Przyłęgowa i Siedlimowic.
Długą listę utraconych bezpowrotnie dzieł architektury oraz
zabytków techniki uzupełnia
znajdująca się do niedawna na
bocznicy kolejowej w Żarowie
zabytkowa suwnica, a także pomnik upamiętniający poległych
w trakcie I wojny światowej
mieszkańców Żarowa, którego resztki przetrwały na placu Wolności. Pomnik na placu
Wolności w Żarowie, dawniej
plac Kulmiza (Kulmiz platz), był
jednym z wielu wzniesionych
w latach 1919-(34)? niemieckich pomników ku pamięci
żołnierzy poległych w I wojnie
światowej. Budowla ta wzniesiona została najprawdopodobniej dopiero w 1933 roku. Taka
bowiem data wraz z godłem
państwowym III Rzeszy Niemieckiej umieszczona była na
kamiennym elemencie – bloku od strony reprezentacyjnej

pomnika. Obiekt wzniesiony
został na planie koła z kamiennym brukiem wnętrza. Całość
okalał fragmentaryczny niewysoki murek kamienny z 3 wejściami do wnętrza przestrzeni
kolistej. Trójstopniowe wejście
główne przedzielone blokiem
z datą i godłem państwowym
znajdowało się na stronie południowo-zachodniej skierowanej
ku skrzyżowaniu ulic Puszkina
(dawna Kulmizstraße) i Kwiatowej. Pozostałe dwa wejścia
umiejscowione był w części
tylnej od strony południowo
- i północno-wschodniej. W
środkowej części wnętrza kolistej przestrzeni pomnika znajdował się obelisk wzniesiony
z trzech kamiennych bloków
łączonych żelazem. Na bloku
środkowym (częściowo także na bloku górnym) wyryty
był skierowany ku górze miecz
z motywem „żelaznego krzyża” na jelcu. Po lewej stronie
rękojeści miecza znajdowała
się wyryta data 1914, po prawej

1918. Całość zwrócona w kierunku południowo-zachodnim.
Pomnik upamiętniał poległych
w walkach I wojny światowej
mieszkańców Żarowa, jednak
najprawdopodobniej nie zawierał ich nazwisk oraz dat śmierci,
co odróżniało go od obiektów
o podobnej funkcji znajdujących się w Imbramowicach, Łażanach czy też Przyłęgowie. Po
1945 roku rozebrano obelisk,
w miejsce którego ustawiono
sześciokątny klomb. Zatarto
ponadto godło ze swastyką
oraz datę 1933, która symbolizowała z jednej strony powstanie pomnika, a z drugiej
narodziny znienawidzonej faszystowskiej III Rzeszy. W ten
sposób dawny pomnik stał się
elementem ozdobnym placu,
któremu nadano nazwę „Wolności”. Środkowy blok wcześ-
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łosami większości mieszkańców, przybyłych na
spotkanie wiejskie, nowym sołtysem w Imbramowicach został Marek Fita.

W

arsztaty psychologiczne, spotkania z doradcą
zawodowym, wyjazdowy trening kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe
i komputerowe warsztaty. Piętnastu bezrobotnych
z terenu gminy Żarów bierze udział w projekcie „Wiara w integrację pokoleniową”.
w warsztatach psychologicznych, spotkaniach z doradcą zawodowym, treningach
kompetencji i umiejętności
społecznych, szkoleniach
zawodowych i warsztatach
komputerowych. – Gratuluję
Państwu podjętej inicjatywy
i jednocześnie życzę by przykład z Was wzięli pozostali
bezrobotni z terenu naszej
gminy – mówił burmistrz Żarowa Leszek Michalak.
Na realizację projektu
Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 134 tysiące 250
złotych. Ponadto z budżetu
gminy Żarów przeznaczono na ten cel 15 tysięcy 750
złotych. Całkowita wartość
projektu wyniosła 150 tysięcy złotych.

»» Agnieszka Gryc

»» Specjalista
ds. zbiorów muzealnych
Bogdan Mucha
GCKiS Żarów

Nowy sołtys w Imbramowicach

WIP-y na start

To już czwarta edycja projektu „Wiara w integrację pokoleniową” realizowanego
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie. W projekcie realizowanym od lutego
bierze udział grupa piętnastu
bezrobotnych mieszkańców
gminy Żarów, a jego celem
jest zwiększenie aktywności zawodowej i kompetencji
społecznych. – Cztery lata
temu powiedziałam, że każdy, absolutnie każdy może
być WIP-em własnego życia. To milionowy krok, do
tego, żeby się Państwu udało – mówiła podczas oficjalnego rozpoczęcia projektu,
które odbyło się w czwartek 26 kwietnia kierownik
żarowskiego OPS-u Anita
Denes-Ziemkiewicz. Projekt
realizowany jest od 1 lutego
do 31 grudnia. W tym czasie grupa żarowskich bezrobotnych weźmie udział

niejszego pomnika z wyrytym
mieczem i datą 1914-18 pozostawiono pod drzewem, gdzie
znajduje się do dzisiaj.
Interesującym i unikalnym
w skali kraju zabytkiem techniki była do niedawna suwnica
bramowa o napędzie ręcznym,
znajdująca się na bocznicy kolejowej w Żarowie (przy dzisiejszym placu targowym).
Datowanie nieistniejącego już
dzisiaj obiektu przypada na
pierwszą ćwierć XX wieku.
Wówczas bowiem wznoszone były egzemplarze o niemal
identycznej konstrukcji i wyglądzie. Do zachowanych zabytków (ocalało zaledwie kilka
egzemplarzy ?) tego typu należą
suwnice bramowe: na dworcu
w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie; powstała przed
1910 r.), na nieczynnej stacji

Jasień (woj. lubuskie), na stacji Ścinawka Średnia (woj.
dolnośląskie) oraz w parowozowni w Dzierżoniowie (woj.
dolnośląskie; powstała w 1902
r.). Wszystkie wraz z suwnicą
żarowską pracowały w tzw. ruchu przerywanym, służąc do
przemieszczania pionowego/
poziomego ładunków z podstawionego (na torze wewnątrz
bramy suwnicy) wagonu kolejowego. W skład wyposażenia tego typu suwnic należy:
most bramowy i mechanizm
podnoszenia oraz opuszczania
– wciągnik z przekładnią kół
zębatych. Suwnica kolejowa
w Żarowie (wówczas własność
PKP) usunięta została (pocięta
na złom) pod koniec lat 90-tych.
Biorąc pod uwagę fakt unikalności oraz starania, jakie są dziś
czynione dla ratowania podobnych konstrukcji, rodzi się pytanie, czy była potrzeba usuwania
tego bezcennego ponad 100-letniego ? Zabytku techniki, który
pamiętał czasy rozwoju i świetności żarowskiego przemysłu
oraz ludzi, którzy to miasto
zbudowali.

Na zdjęciu Marek Fita nowy sołtys Imbramowic

Nowy sołtys to syn poprzedniego gospodarza tej miejscowości Józefa Fity, który zmarł
niespodziewanie 23 lutego.
W poniedziałek, 16 kwietnia
podczas wyborów sołeckich
jako jedyny kandydat został
wytypowany do pełnienia tej
funkcji.
- Nowego sołtysa wybraliśmy jednomyślnie – mówi
radna z Imbramowic Paulina Trafas. - To jego debiut
w tej roli, ale na pewno sobie
poradzi. Zawsze może też liczyć z naszej strony na pomoc i wsparcie. Marek Fita

Szkoła Podstawowa w Zastrużu organizuje I Zjazd Absolwentów

1

Spotkanie po latach

czerwca to data szczególna dla naszej szkolnej społeczności. W tym
dniu będziemy przeżywać uroczystość nadania placówce w Zastrużu
imienia oraz wspominać
szkolne czasy wspólnie

z naszymi absolwentami
– wyjaśnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Zastrużu Krystyna Wardach.
I Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej w Zastrużu
odbędzie się w restauracji

Żarmed w Żarowie i rozpocznie się o godzinie 18.00.
Pełny koszt uczestnictwa
w imprezie wynosi 90 zł/os.
Wpłaty proszę dokonywać na
konto Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szko-

ma 25 lat, a jego czas wypełnia praca na gospodarstwie.
Pełniąc nową funkcję zamierza jeszcze bardziej zintegrować mieszkańców wsi, choć
jak sam przyznaje liczy również na ich wsparcie. - Bardzo
się cieszę, że ludzie mi zaufali. Naturalnie mam swój pomysł na „sołtysowanie”, ale
na początek chciałbym zapoznać się z pomysłami i planami mieszkańców. Sam przecież
nawet najlepszy włodarz nic
nie osiągnie – informuje Marek Fita.
»» Magdalena Pawlik

ła” Zastruże 19A, 58 -130
Żarów BZWBK/oddział nr 1
w Żarowie/ na rachunek 52
1090 2369 0000 0001 0344
4057 z dopiskiem darowizna, imię i nazwisko osoby
wpłacającej lub osobiście
w sekretariacie szkoły. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu 74 8 580 – 808 w godz.
7.30-15.30.
»» Magdalena Pawlik
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Papa D dla Żarowa
U

Tradycyjnie już Dni Żarowa zainauguruje sesja Rady
Miejskiej wraz z uroczystym
otwarciem Alei Złotych Dębów przy żarowskim Gimnazjum. Aleja będzie miejscem
upamiętniającym osoby uhonorowane statuetką Złotych
Dębów, nagrodą za szczególne zasługi dla gminy Żarów.
Całość uroczystości rozpocznie się w piątek 25 maja
o godzinie 12.00 przed żarowskim gimnazjum. Później będzie czas na zabawę.
Start o godzinie 16.00 w ża-

Co, gdzie, kiedy?
– czyli informator kulturalny

maja do niedzieli 27 maja dla
mieszkańców Żarowa przygotowano moc atrakcji. Wśród
nich występy artystyczne lo-

ŻARÓW

Fot. Wikipedia

roczysta sesja Rady Miejskiej, wręczenie statuetek
„Złotych Dębów”, występy artystyczne, wspólna
zabawa i występ gwiazd. Moc atrakcji czeka na żarowian podczas tegorocznych Dni Żarowa.

Na zdjęciu zespół PAPA D podczas benefisu Adama Małysza

rowskim Parku Miejskim.
Przed trzy dni, od piątku 25

PROGRAM DNI ŻAROWA:

25 maja 2012 (piątek)
12.00 – otwarcie Alei Złotych Dębów
12.30 – uroczysta sesja Rady Miejskiej w Żarowie
16.00 – oficjalne otwarcie Dni Żarowa 2012 (Park Miejski
w Żarowie)
16.10- 18.00 – występy i prezentacje szkół
18.00 – 20.30 – występy zespołów rockowych z Żarowa
21.00-22.30 – występ zespołu PRINCESS
23.00 – zabawa dyskotekowa z DJ
26 maja 2012 (sobota)
12.00 – otwarcie drugiego dnia święta (Park Miejski w Żarowie)
12.00-15.00 – IV Przegląd Pieśni Ludowej i Biesiadnej
15.00-17.00 – występy artystyczne zespołów działających przy
GCKiS
18.30 -20.00 – występ zespołu reggae BETHEL
20.00-21.00 – przerwa techniczna
21.00-22.30 – występ gwiazdy Dni Żarowa, zespół PAPA D
23.00 – dyskoteka z DJ
27 maja 2012 (niedziela)
14.00 – 17.00 – Turniej Wsi (Park Miejski w Żarowie)

kalnych grup, koncerty i konkursy. Specjalnie dla żarowian
zagra w tym roku zespół
PRINCESS (covery zespołu Queen) oraz BETHEL.
Gwiazdą sobotniego wieczoru
natomiast będzie zespół PAPA
D (od red. Dawniej Papa Dance). Tegoroczne Dni Żarowa
zakończy niedzielny Turniej
Wsi, w którym zmierzą się
ze sobą sołectwa z terenu
gminy Żarów, a w tym roku
dodatkowo dzieci ze świetlic środowiskowych. – Dni
Żarowa to niezwykła okazja
do spotkania z mieszkańcami
i wspólnej zabawy. Wszystkich serdecznie zapraszamy
do Parku Miejskiego w Żarowie – zaprasza burmistrz Żarowa Leszek Michalak.
»» Ag

тт Nikola, Oliwia i Marcel
Kubiak – trojaczki
z Bożanowa świętują
swoje pierwsze urodziny
wspólnie z rodzicami
Beatą i Radosławem,
burmistrzem Żarowa
Leszkiem Michalakiem,
kierownikiem Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Żarowie Anitą DenesZiemkiewicz oraz Natalią
Wolską z Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Żarowie.
W urodzinowym
prezencie trojaczki
otrzymały od
zaproszonych gości
huśtawki.

Ogłoszenia drobne
Sprzedam mieszkanie na Osiedlu Piastów w Żarowie lub zamienię na dom z moją dopłatą.
Dwa pokoje, I piętro, po kapitalnym remoncie, nowocześnie urządzone. Tel.667 705 459

Gminna Spółdzielnia „SCh”
w Żarowie od dnia 1 czerwca

wynajmie lokal handlowy
przy ul. Dworcowej 2a (NEFRYT)
o pow. 91 m2.
Telefon 74 8580 433
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POLLUX
Profesjonalni w pracy
Agencja Pracy Pollux Sp.
z o.o. (certyfikat nr 3171)
prowadzi rekrutację do
pracy na terenie WSSE
w Żarowie oraz do
Biskupic Podgórnych
z zorganizowanym
dojazdem. Zapraszamy!
Tel.74 85 66 080; 513 122 392

22– 22 maja 2012
тт Wystawa „Za Siedmioma Gminami ...” czyli wybrane zabytki siedmiu sąsiednich gmin
na fotografii, na którą zapraszają Żarowska Izba Historyczna oraz Stowarzyszenie
Labiryntarium (Żarowska Izba Historyczna, ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie. godz. 10.00)
12–13 maja 2012
тт Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w szachach szybkich (Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10, godz. 10.00)
17 maja 2012
тт Turniej małego aktora „Niezapominajka” (Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie,
ul. Piastowska 10, godz. 10.00)
19 maja 2012
тт „Inny punkt widzenia” trzecia odsłona projektu, podczas którego prezentowane są
nagrodzone filmy dokumentalne. Prezentacja filmu dokumentalnego „Kochankowie” Rafała
Skalskiego (kawiarnia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, godz. 18.00)
20 maja 2012
тт Żarowska Izba Historyczna i Teatr Bezdomny im. Bohumila Hrabala zapraszają na „Noc
Muzealną”. W programie: Bohdan Zadura „Małe muzea” – monodram w wykonaniu
Aurelii Myślińskiej, ożywianie legend wierzbieńskich, recital muzyczny Martyny
Baranowskiej. Początek o godz. 20:00.
25-27 maja
тт Dni Żarowa. W programie m.in. występy i prezentacje lokalnych zespołów artystycznych,
występ zespołu PRINCESS, BETHEL oraz gwiazdy PAPA D. Początek w piątek 25 maja
o godzinie 16.00. Park Miejski w Żarowie. Wstęp wolny
26 maja 2012
тт IV Przegląd Pieśni Ludowej i Biesiadnej (Park Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa, godz.
12.00), zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Żarów, turniej koszykówki
ulicznej o puchar Burmistrza Miasta Żarów, turniej zakładów pracy w piłce nożnej,
turniej deblowy tenisa ziemnego, turniej szachowy
27 maja 2012
тт Turniej wsi gminy Żarów oraz turniej świetlic środowiskowych (Park Miejski
w Żarowie).

ŚWIDNICA

11-13 maja 2012
тт Dni Świdnicy (teren OSiR-u). Wstęp płatny. Karnet na wszystkie koncert będzie
kosztował 5 złotych, na jeden dzień 2 złote. Dzieci do lat 13 – wstęp wolny. Poniżej
program:
11 maja (piątek)
тт NA DOBRY POCZĄTEK
тт godz. 21.00 – Kamil Bednarek [reggae]
тт godz. 19.00 – Las Melinas [ska]
тт od godz. 16.00 – festyn sportowy.
12 maja (sobota)
тт ŚWIDNICA Z CHARAKTEREM
тт godz. 21.00 – Kora [rock]
тт godz. 19.00 – O.S.T.R [hip-hop]
тт godz. 17.00 – Martyna Baranowski
тт godz. 15.00-16.30 – występ Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego
„Krąg” i dziecięcego zespołu „Mała Świdnica”, od godz. 12.00 – festyn rodzinny.
13 maja (niedziela)
тт POZYTYWNE WIBRACJE
тт godz. 20.30 – Czerwone Gitary [rock]
тт godz. 19.00 – Tantua
тт godz. 17.30-18.30 – Katharsis
тт godz. 15.00 -17.00 – Zespół Pieśni i Tańca „Jubilat” w programie „Na ludowo i na nowo”
– taneczny mix. Zespół „Mały Jubilat”, formacja show dance „Czas”, dziecięcy zespół
„Koraliki” (MDK), od godz. 13.00 festyn rodzinny.
13 maja 2012
тт Maryla Rodowicz spotka się z fanami w Świdnicy (salon Media Expert w Galerii
Świdnickiej, godzina 18.00). Wstęp wolny

ŚWIEBODZICE

12 maja 2012
тт III Krajowa Wystawa Psów Rasowych grupy V (stadion sportowy, rozpoczęcie o godz.
10.00) Wstęp wolny. Szczegóły: www.zkwp.walbrzych.pl
17 maja 2012
тт V Miejski Festiwal Teatru Profilaktycznego (MDK, ul. Wolności 13, rozpoczęcie
o godz.10.00). Wstęp wolny. Szczegóły: www.mdk.swiebodzice.pl
18-20 maja 2012
тт Festiwal Sztuki i Rzemiosła „Targira” (Hala widowiskowo-sportowa w Świebodzicach).
Szczegóły: www.targira.swiebodzice.pl
26 maja 2012
тт Zawody Breakdance „Break Flow” (Hala widowiskowo-Sportowa OSiR, rozpoczęcie
o godzinie 13.00). Wstęp wolny.

8

» Spor t

www.um.zarow.pl

Paweł Fajdek żarowską nadzieją olimpijską
O

d 3 sierpnia oczy całego sportowego świata zwrócone będą na Londyn. W
stolicy Wielkiej Brytanii odbędą się 30. Letnie Igrzyska Olimpijskie. Bardzo
duże szanse na udział w najbardziej pożądanych przez sportowca zawodach ma
żarowianin, Paweł Fajdek (23 l.). Wychowanek klubu lekkoatletycznego ULKS
Zielony Dąb Żarów, obecnie zawodnik KS Agros Zamość jest czołowym zawodnikiem areny międzynarodowej w konkurencji rzut młotem.
Lekkoatleta kwalifikacji
olimpijskiej będzie szukał
od maja do sierpnia w licznych mityngach i mistrzostwach. - Cieszę się, że po
raz pierwszy od dłuższego
czasu udało się przepracować okres przygotowawczy
bez kontuzji oraz problemów
zdrowotnych. 28 kwietnia
rozpocząłem sezon kontrolnym startem w Poznaniu. Wylatuję też do Japonii,
gdzie czekają mnie zawody
z cyklu IAAF World Chalenge. 12 maja w Łodzi wezmę
udział w Mistrzostwach Pol-

ski AZS. Do końca miesiąca
zaplanowane są dwa starty.
Pierwszy w niemieckim Halle, drugi w czeskiej Ostravie IAAF World Chalenge.
Tak wygląda plan startów
do końca maja – powiedział Paweł Fajdek.
Wyniki prezentowane
przez Pawła Fajdka w okresie przygotowawczym pozwalają z optymizmem
patrzeć w stronę Londynu.
Polski Związek Lekkiej Atletyki do konkurencji rzutu młotem przewidział 3
miejsca. Obecnie minimum

skach w Montrealu w 1976
r. reprezentant Polski zajął 6
miejsce, a cztery lata później
podczas Igrzysk w Moskwie
uzyskał 5 lokatę.
Pierwszym trenerem żarowskiego młociarza była
Jolanta Kumor. Obecnie na-

szego lekkoatletę prowadzi
legenda tej konkurencji Czesław Cybulski, z pod ręki
którego wyszły gwiazdy
królowej sportu - Kamila
Skolimowska, Szymon Ziółkowski, Anita Włodarczyk.
W jednym z wywiadów tre-

ner Cybulski stwierdził, iż
Fajdek będzie jednym z kandydatów do medalu w Londynie i zapowiada, że jego
podopieczny w najbliższym
czasie pobije rekord Polski
Szymona Ziółkowskiego.
»» KD

Piłkarskie przyspieszenie

Turniejowa
karuzela
Gońca Żarów

Z

a sprawą długiego weekendu w piłkarskim świecie nastąpiło ligowe przyspieszenie. Drużyny z gminy
Żarów w jednym tygodniu rozegrały po trzy spotkania.

N

ie zwalniają tempa szachiści Gońca Żarów. Po
zdobyciu 2. miejsca w finale Dolnośląskim „Złotej Wieży” osiągają kolejne sukcesy.
22 kwietnia w Piotrowicach (Gmina Chojnów), odbył się Dolnośląski Finał
Szachów Indywidualnych
organizowany w ramach
XIII Dolnośląskich Igrzysk
LZS i Mieszkańców Wsi.
W turnieju startowała liczna
reprezentacja gminy Żarów,
złożona z szachistów klubu
Goniec Żarów. Ostatecznie
żarowscy zawodnicy w klasyfikacji gmin zajęli wysokie 5 miejsce.
W kat. juniorek młodszych
na drugim stopniu podium
stanęła Natalia Dominik.
W grupie juniorów młodszych 5 miejsce wywalczył
Jakub Dołharz, a dwa miejsca dalej znalazł się Michał
Dołharz . Wśród juniorów
starszych Dawid Mozol zajął 9, a Wiktor Zaremba 12
miejsce. Ewelina Dominik
w kat. seniorek uplasowała

olimpijskie, które wynosi 78
metrów są wstanie osiągnąć
tylko dwaj Polscy lekkoatleci – Szymon Ziółkowski
(rekord życiowy 83,38) oraz
Paweł Fajdek (rekord życiowy 78,54). Jeśli Pawłowi
uda się osiągnąć minimum
kwalifikacyjne, będzie drugim mieszkańcem Żarowa
reprezentującym Polskę
podczas Letnich Igrzysk
Olimpijskich. Pierwszym
był mistrz świata, Europy oraz rekordzista świata w podrzucie, sztangista
Stefan Leletko. Na Igrzy-

się na 6 miejscu. Brązowym
medalistą wśród seniorów
został Wojciech Kowalczuk.
Czesław Stec w tej grupie
zakończył zawody na 18
pozycji.
W dniach 30.04-03.05
w Szczyrku odbył się Puchar Polski Młodzików do
lat 8. Zawody są oficjalnymi
Mistrzostwami Polski Przedszkolaków. Wśród 94 zawodników reprezentant Gońca
Żarów Jakub Dołharz zajął
20 miejsce.
Już na początku czerwca
w Olkuszu żarowscy szachiści wezmą udział w 54
Ogólnopolskim Turnieju
Szachowym o “Złotą Wieżę”, który jest Mistrzostwami
Polski LZS. Zawodnicy będą chcieli poprawić rezultat
z poprzedniego roku, w którym zdobyli 5 miejsce!
»» KD

Korty tenisowe otwarte
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
zaprasza do korzystania z dwóch kortów tenisowych
o nawierzchni ziemnej.
Korty są czynne codziennie od rana aż do zmroku.
Cena: 10 zł/godz. bez względu na wiek.
Rezerwacja tel. 795-933-721

Aż 6 punktów w ostatnich
trzech meczach zanotowali
piłkarze pierwszego zespołu
Zjednoczonych Żarów. Punkty tym cenniejsze, iż zdobyte z czołowymi zespołami.
Szczawno Zdrój okazało się
drużyną lepszą, wygrywając
przed własną publicznością
2:0. Zespół trenera Sebastiana Błaszczyka zrewanżował
się za porażkę z rundy jesiennej pokonując w meczu wyjazdowym Stal Świdnica 0:1.
Celne trafienie w drugiej części spotkania zanotował Michał Korbecki. Mecz nie był
łatwą przeprawą. Obie ekipy
walczyły zażarcie o każdy
metr boiska. Tym bardziej
cieszy komplet punktów wywieziony z trudnego terenu.
W kolejnym derbowym spotkaniu żarowianie na własnym
boisku podejmowali Grom
Witków. Pierwsza połowa
przebiegała pod dyktando
przyjezdnych, którzy stwarzali groźniejsze sytuacje
bramkowe. Wszystko zmieniło się w 32. minucie. W polu karnym faulowany został
Paweł Zyl, a jedenastkę na
bramkę zamienił młodzieżowiec Radosław Wojnowski.
Od tego momentu Zjednoczeni dyktowali warunki gry
dokładając w drugiej połowie
jedno celne trafienie. Na listę
strzelców wpisał się Grzegorz
Chłopek. Obrońca biało-niebieskich wykorzystał dokład-

ne dośrodkowanie na długi
słupek. Zjednoczeni Żarów
-Grom Witków 2:0. Wydaje
się, iż sprawa mistrzowskiego tytułu kl. okręgowej toczyć się będzie do końca
między dwoma ekipami, Nysą Kłodzko a Piastem Nowa
Ruda. Zjednoczeni dzięki dobrym występom awansowali
na 7 pozycję.
Rezerwy Zjednoczonych
Żarów grające w wałbrzyskiej kl. A przegrały z niżej
notowaną Rawą Boleścin
aż 4:0. Jak nieobliczalnym
zespołem jest druga drużyna Zjednoczonych Żarów,
pokazał mecz z Włókniarzem Głuszyca. Rywal od
kilku lat prezentuje wysoki
poziom piłkarski zajmując

czołowe miejsca w końcowym rozrachunku ligi. Żarowscy piłkarze byli lepsi od
przyjezdnych pod każdym
względem zwyciężając zdecydowanie 5:1. Łupem strzeleckim podzielili się: Michał
Klimaszewski, Mateusz Kołodziej, Łukasz Klimaszewski, Grzegorz Pietruszka oraz
Jarosław Jagła.
Mecz wyjazdowy do walczących o utrzymanie Czarnych Wałbrzych zakończył
się podziałem punktów. Czarni Wałbrzych – Zjednoczeni II Żarów 2:2. Ligowy byt
drugiej drużyny jest wciąż
niepewny.
Niepokonani w rundzie
wiosennej kl. okręgowej juniora pozostają żarowscy

zawodnicy. Sparta Ziębice
– Zjednoczeni Żarów 0:3,
Zjednoczeni Żarów – Victoria Świebodzice 0:0. Posiadając jedno zaległe spotkanie
juniorzy znajdują się na 12
miejscu.
W klasie B walczący o awans zespół Zieloni
Mrowiny zremisował 1:1
ze Zrywem Łażany. Bramki
kibice zgromadzeni na stadionie w Mrowinach ujrzeli
na początku drugiej połowy.
Pierwszy do siatki gospodarzy trafił Arkadiusz Sołtysiak.
Odpowiedź Zielonych była
natychmiastowa. Pięknym
strzałem popisał się Karol
Kudła wyrównując stan rywalizacji. Jeśli Zieloni Mrowiny oraz Nysa Kłaczyna do
końca sezonu nie pogubią
punktów, to 20 maja możemy być świadkami decydującego starcia na wagę awansu.
Pozostałe wyniki kl. B zespołów gminy Żarów. 23 kolejka:
Orzeł Witoszów - Błyskawica Kalno 2:4, Wierzbianka
Wierzbna - Nysa Kłaczyna
1:5, Błękitni Komorów - Wodospad Zastruże 3:0. 24 kolejka: Zryw Łażany – Witoszów
Dolny 3:2, Płomień Dobromierz – Zieloni Mrowiny 0:3,
Grom Panków – Wierzbianka Wierzbna 3:1, Błyskawica
Kalno – Piotrowice Św. 3:1,
Wodospad Zastruże – Herbapol Stanowice 0:4.
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