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Jesteśmy po to,
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Z monitoringiem
będzie bezpieczniej

Piłkarski
koniec sezonu

"Moim zdaniem ślepe oszczędzanie
poprzez likwidację nie jest w gminie
nikomu potrzebne".
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Instalowany jest monitoring
przy boisku sportowym
Orlik w Żarowie.

Najlepiej zaprezentowali się piłkarze Zielonych
Mrowiny, którzy zdobyli tytuł
wicemistrzowski.
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50 lat minęło...
W

spólnie organizują imprezy na terenie wsi, gminy, powiatu a nawet województwa, wiją piękne wielkanocne palmy i pieką pyszne ciasta. Ale co najważniejsze,
łączy je niezwykła więź i przyjaźń. Koło Gospodyń Wiejskich w Kalnie kończy 50 lat.
Więcej na stronie 3.

Nawet 99% zniżki
na wykup mieszkania
J

eszcze do końca czerwca można wykupić lokal
mieszkalny na bardzo preferencyjnych warunkach. Od początku września 2012 roku obowiązywać
już będą inne wytyczne, dotyczące zmiany bonifikaty udzielanej przy sprzedaży lokali mieszkalnych na
rzecz najemców.
- Gorąco zachęcam do
skorzystania z naszej oferty.
Przypomnę raz jeszcze, że do
końca czerwca 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 kwietnia 2008 roku – mówi Anna Kołodziej kierownik
Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej. Jednak
od 3 września takiej możliwo-

ści już nie będzie. Zmienią się
bowiem zasady wykupu lokali. – Zmiany polegać będą
głównie na tym, że przy wykupie najemcy zapłacą 25%
lub 21% wartości mieszkania.
Będzie wówczas można skorzystać również z bonifikaty,
ale jedynie już 79% - dodaje
Anna Kołodziej. Z bonifikaty
skorzystać będą mogli lokatorzy danego budynku, pod
warunkiem wykupu mieszkania i złożenia wniosków
w tym samym terminie oraz
ci lokatorzy, których mieszka-

nie jest ostatnim niewykupionym lokalem w budynku. W
takich przypadkach lokatorzy
poniosą koszty 21% wartości
swoich mieszkań. Ci z kolei,
którzy nie zdecydują się na
takie kroki, za wykup mieszkania zmuszeni będą zapłacić
25% jego wartości. To ostatnia szansa na wykup mieszkania za bardzo korzystną cenę.
I to tylko do końca czerwca.
Jeśli chcesz dokonać wykupu lokalu na preferencyjnych
zasadach, wystarczy pobrać
wniosek w Biurze Obsługi
Klienta w Żarowie bądź na
stronie internetowej pod adresem www.um.zarow.pl, wypełnić go i złożyć do Referatu
Nieruchomości i Gospodarki
Przestrzennej w Żarowie.
Magdalena Pawlik

Paweł Fajdek
mistrzem Polski!
P

aweł Fajdek podczas 88. Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce został mistrzem Polski w konkurencji rzut młotem! Wynik tym bardziej cenny, iż po raz
pierwszy osiągnięty wśród seniorów. W Bielsku Białej, z wynikiem 80,32m, 23-letni wychowanek ULKS
Zielony Dąb Żarów okazał się najlepszy, pokonując
Szymona Ziółkowskiego o ponad dwa metry.
K. D. Niesiony dopingiem
żarowskiej publiczności został Pan mistrzem Polski,
pokonując swojego sportowego idola Szymona
Ziółkowskiego.
Paweł Fajdek: Były to dla mnie szczególne zawody, bo
chciałem wywalczyć
pierwszy złoty medal
na tej imprezy. Cieszę się,
że moi kibice po raz kolejny przyjechali za
mną i mnie wspierali

w tym trudnym konkursie.
Niesamowity upał
sprawił,
iż warunki na
rzutni były trudne.
Wysoko poprzeczkę
zawiesił Szymon Ziółkowski. Tym bardziej
cieszę się z osiągniętego sukcesu.
Niespełna dwa tygodnie wcześniej
Paweł Fajdek

zwyciężył w prestiżowym
konkursie bijąc o 103 cm
swój rekord życiowy! Fenomenalny rezultat 81,39m
dał cenne zwycięstwo nad
czołówką młociarzy świata
w mityngu European Athletics Premium we francuskim
Montreuil. Podczas każdej
z prób na prowadzenie wychodzili Paweł Fajdek oraz
Krisztian Pars. Ostatnie słowo należało do Pawła Fajdka,
który wynikiem 81,39m zwyciężył w całym konkursie.
Był to już ósmy tegoroczny start Pawła. Odniósł aż
sześć zwycięstw! Dwukrotnie
był drugi, ulegając Nazarowowi w Kawasaki i Parsowi
w Ostrawie.
˭˭ Więcej na stronie 8

2

» A k t ua l ności

Dębowa
ku końcowi

Zgłoś awarię
oświetlenia
W ostatnim czasie na terenie Żarowa doszło do kilku
awarii oświetlenia. - Staramy się usuwać awarie najszybciej jak jest to możliwe.
Zwracamy się również z prośbą o zgłaszanie takich sytuacji
do Urzędu Miejskiego w Ża-

rowie – wyjaśnia Piotr Weiland z Referatu Inwestycji
i Dróg Urzędu Miejskiego
w Żarowie. Wszelkie awarie należy zgłaszać pod numerem telefonu 74 858 05
91 wew. 366 do Agaty Piotrowskiej.

Jest porozumienie,
będą chodniki

M

ieszkańcyImbramowic, Pyszczyna i Łażan będą mogli czuć się
bezpiecznie. Dzięki porozumieniu z powiatem
świdnickim w tych trzech
miejscowościach zostaną
wykonane chodniki.
Gmina Żarów podpisała porozumienie z powiatem świdnickim. Dzięki temu jeszcze
w tym roku w Imbramowicach,
Pyszczynie i Łażanach zostaną wybudowane chodniki dla
pieszych. – Rozpoczęliśmy już
prace w Łażanach. W następnej
kolejności wykonywane będą

prace w Pyszczynie i Imbramowicach. To miejscowości, w których nie ma w ogóle ciągów
pieszych. Tym bardziej cieszy
fakt, że udało nam się dojść do
porozumienia z powiatem świdnickim – mówi burmistrz Żarowa Leszek Michalak. Na mocy
porozumienia powiat świdnicki zobowiązał się do pokrycia
kosztów zakupu materiałów do
budowy chodników. W sumie
na ten cel przekaże 50 tysięcy
złotych. Wszelkie prace zostaną wykonane przez żarowskich
pracowników robót interwencyjnych i publicznych.

P

rawdopodobnie do
końca tygodnia zakończone zostaną prace przy
budowie chodnika przy
ulicy Dębowej w Żarowie.
Mieszkańcy ulicy Dębowej
w Żarowie mogą już korzystać z nowej nawierzchni
z kostki betonowej. Kończy
się także budowa nowego
chodnika przy drodze. Całość powinna być gotowa do
końca tygodnia. Przypomnijmy, 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 drogę postanowiła
wyremontować własnymi
środkami. - Z uwagi na zbyt
długi okres oczekiwania zdecydowaliśmy, że jest to na tyle

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŻAROWA

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie następujących uchwały Nr
XXIII/170/2012 z dnia 17 maja 2012r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych
w obrębie wsi Gołaszyce, gmina Żarów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul.
Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do dnia 31 lipca 2012r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŻAROWA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie następujących uchwał:
1. Nr XXII/162/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r., w sprawie przystąpienia do
    sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarów.
2. Nr XXIII/171/2012 z dnia 17 maja 2012r., w sprawie przystąpienia do
    sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta 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 lipca 2012r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Co w powiecie piszczy

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.
Obecnie trwają prace przy budowie chodnika. 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 dalszą część
remontu ulicy Dębowej - od
skrzyżowania z ulicą Jarzębinową.
Ag

Kolejne drogi
do remontu

Ag

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

www.um.zarow.pl

N

ajprawdopodobniej
do końca czerwca
ogłoszony zostanie przetarg na remonty pięciu
dróg, na które gmina pozyskała dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Kruków, Pyszczyn, Gołaszyce, Mikoszowa i Marcinowiczki to pięć dróg gminnych,
które jeszcze w tym roku
przejdą gruntowny remont.
Gmina Żarów pozyskała na
ten cel w sumie 272 tysiące

złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa.
Dotacje zostały przyznane
w ramach działania ochrona, rekultywacja i poprawa
jakości gruntów rolnych. W ubiegłym roku wykonaliśmy remont drogi w Bukowie,
Pożarzysku, Imbramowicach,
Siedlimowicach i Żarowie.
Kolejne dotacje to kontynuacja tego procesu – wyjaśnia burmistrz Żarowa Leszek
Michalak. Prawdopodobnie
do końca czerwca zostanie
ogłoszony przetarg na remont.
Ag

Serdeczne podziękowania dla Pana Tadeusza Borkowskiego,
właściciela Zakładu Kamieniarskiego w Bożanowie oraz Pana
Piotra Borkowskiego właściciela firmy Usługi Kamieniarskie
BORO z Żarowa za nieodpłatne przekazanie granitowych płytek.
Młodzieżowa Rada Miejska w Żarowie

Skatepark w Świebodzicach
Plac do ewolucji na rowerach i deskorolkach powstanie
w sąsiedztwie boiska „Orlik” przy ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach. Skatepark będzie miał 7 przeszkód. W połowie
czerwca w drodze przetargu zostanie wyłoniony wykonawca skateparku.
Źródło: UM Świebodzice

Asystenci rodzinni w Świdnicy
Ponad 30 tys. zł otrzyma miasto Świdnica na zatrudnienie kolejnych asystentów rodzinnych z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej. W chwili obecnej na terenie Świdnicy
z 19 rodzinami pracuje czterech asystentów. Mają za zadanie
pomóc w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
nad dziećmi rodzinom przeżywającym trudności.
Źródło: Swidnica24.pl

Lekarskie kontrakty w opolskiej prokuraturze
Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu przeniosła śledztwo w sprawie lekarskich kontraktów w szpitalu Latawiec
ze Świdnicy do Opola. Decyzja zapadła po drugim doniesieniu, które złożył klub SLD w Radzie Powiatu.
Źródło: Swidnica24.pl
Oprac. Ag

Kronika policyjna
Żarowianie na gazie
>> W sobotę 19 maja funkcjonariusze Komendy Policji w Żarowie zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystę ze Świdnicy. Jak się okazało, mężczyzna miał 0,56 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu
>> W tym samym dniu zatrzymano do kontroli kolejnego
rowerzystę. Tym razem mieszkaniec Mrowin kierował rowerem mając 1,10 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
>> W środę 23 maja do kontroli drogowej zatrzymano mieszkańca Łażan, który kierował rowerem w stanie nietrzeźwym.
Po badaniu miał 1,9 promila w wydychanym powietrzu.
>> W czwartek 24 maja żarowscy policjanci ujawnili kolejnego pijanego rowerzystę. Tym razem mieszkaniec Dzikowa
miał 0,92 promila alkoholu. Dodatkowo mężczyzna ten naruszył sądowy zakaz wydany za wcześniej popełnione przestępstwo kierowania rowerem w stanie nietrzeźwym.
>> W sobotę 26 maja mieszkaniec gminy Żarów ujął mężczyznę, który na terenie miasta kierował rowerem w stanie
nietrzeźwym. Mężczyzna miał 2,66 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
>> W niedzielę 27 maja funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej mieszkańca Strzegomia, który kierował samochodem z wynikiem 1,14 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu. Mężczyzna ten straci prawo jazdy.
Prowadził na haju
Do trzech lat pozbawienia wolności może grozić 25-latkowi, którego w piątek 25 maja żarowscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej. – Podczas kontroli okazało się, że
mężczyzna posiadał przy sobie środki odurzające w postaci
marihuany w ilości 1,14g – wyjaśnia komendant żarowskiego komisariatu policji Izabela Basztura. Za posiadanie nielegalnej substancji grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania dla pani Agnieszki
Szybalskiej-Góry oraz Urzedu Miejskiego w Żarowie za wsparcie
organizacyjne wycieczki członków Klubu Honorowych Dawców
Krwi w Żarowie do Wambierzyc w dniu 2 czerwca 2012 roku.
Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi w Żarowie.
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim darczyńcom
oraz gościom uroczystości nadania imienia Astrid Lindgren
Szkole Podstawowej w Zastrużu w dniu 1 czerwca 2012 r.
							
Zarząd Stowarzyszenia oraz
dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Astrid Lindgren w Zastrużu

Ogłoszenia drobne
Najtaniej metalowe składane garaże
i działka koło Gimnazjum w Żarowie. Tel. 604 223 245
Sprzedam działkę budowlaną w centrum Żarowa,
500 m2, w pełni uzbrojoną. Tel. 796 051 202
Sprzedam samochód Ford Fiesta 1998 r. – 3 tys. zł, motocykl Kawasaki
Zx600C – 6 tys. zł, naczepę gospodarczą – 1 tys. zł. Tel. 71 396 26 21
Sprzedam mieszkanie w Bogdanowie pow. 70m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, komórka, 2 piwnice (do remontu). Cena do negocjacji.
Tel. 71 396 26 21
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50 lat minęło…

spólnie organizują imprezy na terenie wsi, gminy, powiatu a nawet województwa, wiją piękne wielkanocne palmy i pieką pyszne ciasta. Ale co najważniejsze, łączy je niezwykła więź i przyjaźń. Koło
Gospodyń Wiejskich w Kalnie kończy 50 lat.

Jeszcze pięćdziesiąt lat
temu działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Kalnie znacznie różniła się
od tej obecnej. Do głównych zadań koła należało zamawianie kurcząt
i kaczek w w ylęgarni,
organizowanie szkoleń,
kursów rolniczych. Ko-

ło zajmowało się rozprowadzaniem krzewów róż,
drzewek, wypożyczaniem
naczyń i świetlicy wiejskiej. Dlatego wówczas do
koła należała prawie każda mieszkanka wsi. – Z
tego okresu zostały fajne
wspomnienia i zdjęcia. Dziś
działalność koła jest zupeł-

nie inna. Zdecydowanie nowocześniejsza – mówi była
członkini Koła Gospodyń
Wiejskich w Kalnie Stanisława Botko. Koło Gospodyń Wiejskich w Kalnie
zrzesza w obecnie około
35 gospodyń. Do stałej
tzw. „starszej’ ekipy kilka lat temu dołączyły mło-

Gmina przejmie działkę
Z

godnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy
gminą Żarów a Okręgowym Zarządem Sudeckim
Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju, gmina Żarów stanie się właścicielem działki nr
66 o powierzchni 2,8655 ha położonej przy ul. 1 Maja w Żarowie.
Teren ten już teraz wzbudza zainteresowanie wśród
mieszkańców gminy, jak
i potencjalnych nabywców.
– Od ponad dwóch lat gmina Żarów czyniła starania
o przejęcie tego terenu. W
końcu udało się i powołując
się na zapisy porozumienia
termin wydania przedmiotowej części ogrodu naszej

gminie nastąpi nie później
niż do 31 października 2012
roku. Muszę zaznaczyć, że
wszyscy działkowicze, którzy mają aktualną umowę na
działkę otrzymają odszkodowanie na podstawie operatu sporządzonego przez
rzeczoznawcę majątkowego.
Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzen-

nego miasta przewiduje tam
budownictwo mieszkaniowe jedno lub wielorodzinne, a także usługi – wyjaśnia
kierownik Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Anna Kołodziej.
Atrakcyjna działka znajduje się w bliskim sąsiedztwie parku miejskiego. Cisza
i odległość od miejskiego
zgiełku to również dodatkowe atuty tego terenu, który przeznaczony będzie do
sprzedaży w postępowaniu
przetargowym.
Magdalena Pawlik

Więcej informacji: www. um.zarow.pl
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
p.o. redaktora naczelnego: Agnieszka Gryc
Redaguje zespół: Magdalena Pawlik, Krzysztof Dutkiewicz

de mieszkanki. – Młode
dziewczyny uczą się od nas,
słuchają naszych rad, pomagają nam. Ale to oczywiście działa w dwie strony.
My uczymy się od nich
nowoczesności, bo przecież nie możemy się cofać
– śmieje się Władysława Salamon, przewod-
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Koło Gospodyń Wiejskich
w Kalnie działa nieprzerwanie od 50 lat. Gospodynie
zajmują się organizacją cyklicznych imprez na terenie
wsi, gminy, powiatu i województwa. Od lat organizują zabawę opłatkową,
dożynki wiejskie i gminne,
Dzień Kobiet, Dzień Matki,
Dzień Dziecka, zakończenie Różańca, odpustowe
stoiska w Wierzbnej. Wiją
Palmy Wielkanocne, biorą udział w Turnieju Wsi,
wystawiają stół wielkanocny zarówno w gminie
Żarów, jak i w powiecie
świdnickim w Marcinowicach oraz w województwie we Wrocławiu. Koło
Gospodyń Wiejskich w Kalnie jest zdobywcą Srebrnego Jajka (trzykrotnie
wygrywały konkurs na
Palmę i Stół Wielkanocny w Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie), wielokrotnie prezentowały swoje umiejętności
podczas konkursów i uroczystości, a ich kronika zdobyła III miejsce w konkursie
na najpiękniejszą kronikę
Koła Gospodyń Wiejskich
organizowanym przez Urząd
Marszałkowski we Wrocławiu. Specjalnością Koła
Gospodyń Wiejskich w Kalnie jest chleb trójkolorowy,
pascha wielkanocna, pasztet z królika oraz wszelkiego rodzaju wypieki.

nicząca koła. W miniony
weekend w Kalnie odbyły się uroczyste obchody
50-lecia Koła Gospodyń
Wiejskich. W niedzielę 10
czerwca przy kapliczce
została odprawiona uroczysta msza święta w intencji gospodyń, natomiast
w dzień wcześniej, w sobotę 9 czerwca w świetlicy
wiejskiej goszczono byłe
członkinie koła oraz przyjaciół. – Do dzisiaj przetrwało niewiele tego typu
działających organizacji.
Tym większy podziw wzbudza fakt, że przy licznych
obowiązkach życia współczesnego znalazły panie
czas na pracę społeczną.
Dziękuję za aktywną działalność i wytrwałą pracę
w kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców
gminy Żarów – dziękował
podczas uroczystości burmistrz Leszek Michalak.
Podczas uroczystości Koło
Gospodyń Wiejskich zaprezentowało się w programie artystycznym. Panie
przyznają, że oprócz typowej działalności, myślą
o założeniu zespołu. Podczas przygotowań do jubileuszu narodził się pomysł
założenia zespołu śpiewaczego „Kalinianki”. - Mam
nadzieję, że uda nam się go
zrealizować – mówi Wiesława Salamon.
Agnieszka Gryc

Świetlica w Krukowie do remontu?

J

est szansa na to, że
ś w ie t l ic a w ie j s k a
w Krukowie przejdzie gruntowny remont. Gmina stara
się o unijne dofinansowanie z programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Na generalny remont i przebudowę istniejącej świetlicy
wiejskiej wraz z wykonaniem
nowej instalacji sanitarnej,
elektrycznej i centralnego

ogrzewania oraz wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, a także zagospodarowanie terenu zieleni wokół
świetlicy, gmina potrzebuje
pół miliona złotych. Jest szansa, że inwestycja w 80 procentach zostanie pokryta ze
środków unijnych. - Poprzez
przebudowę i remont świetlicy wiejskiej zwiększy się funkcjonalność i bezpieczeństwo
obiektu stanowiącego głów-

ne miejsce spotkań oraz centrum aktywności społecznej
mieszkańców, w tym młodzieży. Mamy nadzieję, że kolejny
wniosek na remont obiektów
służących mieszkańcom zostanie pozytywnie rozpatrzony
– mówi Przemysław Sikora, kierownik referatu Oświaty, Funduszy Zewnętrznych
i Promocji Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Ag

P

aństwo Anna
i Kazimierz Kurzyńscy 9 czerwca
świętowali pięćdziesiątą rocznicę swojego ślubu.
Jak sami zgodnie
twierdzą,  doskonałą receptą na
udany związek
mał żeński jest
wzajemne zrozumienie, zgoda i zaufanie do drugiego
człowieka.
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Żarów szkoli małych judoków
B

lisko pięćdziesięciu młodych mieszkańców Żarowa trenuje judo, japoński
styl walki. Do sekcji mają właśnie szansę dołączyć żarowskie przedszkolaki.

Gdy otwierają się drzwi
sali treningowej, gwar i hałas wśród cztero- i pięciolatków milknie. Choć za nimi
dopiero dwie pokazowe
lekcje, doskonale wiedzą,
że należy słuchać trenera
i zgodnie wykonywać jego
polecenia. Lekcję rozpoczyna tradycyjne japońskie powitanie. Potem zaczyna się
wspólna zabawa. – Z założenia chcemy, żeby treningi
w przedszkolach miały konwencję zabawy. Słowo zabawa nie jest przypadkowe,
chodzi o to, by dzieci dobrze się czuły na zajęciach,
dobrze się bawiły, a przy
okazji poznawały elementy
rywalizacji sportowej, kultury japońskiej i słownictwa
– wyjaśnia Miłosz Haber,
trener judo i jednocześ-

nie prezes Uczniowskiego
Klubu Sportowego Judoka
Imbramowice oraz pomysłodawca wprowadzenia
tego typu zajęć do żarowskich przedszkoli (Bajkowe Przedszkole, Chatka
Małolatka - red.). Zabawa
w judo to propozycja dodatkowych zajęć dla najmłodszych mieszkańców Żarowa.
– Pomysł wprowadzenia judo do przedszkoli pojawił się
całkiem niedawno podczas
rozmowy z burmistrzem. Spodobał się dyrekcji obu przedszkoli i tak postanowiliśmy
spróbować zorganizować
zajęcia dla cztero-, pięcioi sześciolatków – dodaje
Miłosz Haber. Judo polubili także najmłodsi mieszkańcy Żarowa. – Te zajęcia są
bardzo fajne. Bardzo lubię

Uzbierali dla
chorej Natalki
Mieszkańcy gminy Żarów udowodnili, że mają dobre
serca. Podczas zbiórek w trakcie Dni Żarowa dla chorej
na białaczkę czteroletniej Natalii Fedak udało się uzbierać ponad osiem tysięcy złotych.
- Podczas rodzinnego festynu w Bajkowym Przedszkolu, który odbywał się w ramach Święta Żarowa udało się
zgromadzić kwotę 4.618,04 zł. Cieszę się i zarazem dziękuję
wszystkim rodzicom oraz osobom, które chętnie włączyły
się w akcję dla naszej chorej Natalki. W trakcie doskonałej
zabawy w naszym przedszkolu puszka dla dziewczynki cały
czas się zapełniała – mówi dyrektor przedszkola w Żarowie
Elżbieta Wierzyk. Na rzecz chorej dziewczynki kwestowano także w żarowskim parku podczas Dni Żarowa. Do akcji
zbierania pieniędzy włączyła się Młodzieżowa Rada Miejska, Koło Misyjne działające przy żarowskim gimnazjum im.
Jana Pawła II oraz świetlica „Cztery Pory Roku”. Wspólną
zbiórkę zasiliły także pieniądze uzbierane za malowanie
twarzy przez Elżbietę Kulas z Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie. - Zbiórka w Parku Miejskim w Żarowie
przyniosła kwotę 3.662,07 zł. Cieszę się, że mieszkańcy naszej gminy chętnie włączyli się w zbiórkę na rzecz chorej
mieszkanki Żarowa Mam nadzieję, że to choć trochę pomoże – komentuje burmistrz Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Żarowie Krystian Chęciek. W sumie podczas żarowskich
zbiórek udało się uzbierać kwotę 8.280,11 zł. Pieniądze w dalszym ciągu można wpłacać na konto Hospicjum w Żarowie.
Konto:
Towarzystwo Przyjaciół Chorych ,, HOSPICJUM”
w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54
Bank Spółdzielczy w Świdnicy o/Żarów
89-9531-1032- 2001-0003-0052-0001
z dopiskiem
„dla Natalii Fedak - córki Magdaleny Burzyńskiej”
Magdalena Pawlik

ćwiczyć, najbardziej skakanie i turlanie. Na pewno będę chodził na judo – mówi
Dominik Duszyński. – Ja
też chciałbym bardzo ćwiczyć judo i mieć taki strój, jak
nasz trener – dodaje Karol
Książek. Judo w obu żarowskich przedszkolach odbywa
się w ramach dodatkowych,
odpłatnych zajęć, raz w tygodniu. – Widzimy bardzo
duże zainteresowanie tymi
zajęciami wśród rodziców
– mówi dyrektor żarowskiego „Bajkowego Przedszkola” Elżbieta Wierzyk.
Jak podkreśla trener Miłosz
Haber, judo to nie tylko sport.
- Sprawność fizyczna to jedna
z umiejętności zdobywanych
podczas treningów. Ale należy pamiętać, że judo to też
sposób wychowania dzieci
Zabawa była przednia
Z okazji świąt majowych
i czerwcowych Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Żarowie zaprosiła społeczność szkolną oraz gości
na Piknik Rodzinny, który
w tym roku odbył się pod
patronatem Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego
z Wałbrzycha oraz SKOK
Wspólnota Żarów. Dla tych,
którzy 1 czerwca zechcieli
odwiedzić placówkę, przygotowano mnóstwo atrakcji.
Podziel się
informacjami
W Żarowie powstaje elektroniczna księga Złotych
Dębów. Pojawią się w niej
nazwiska i zdjęcia wszystkich wyróżnionych tym
najwyższym w gminie odznaczeniem. Apelujemy do
wszystkich odznaczonych
oraz ich rodzin o udostęp-

Na zdjęciu grupa przedszkolaków z żarowskiego „Bajkowego Przedszkola” wraz z trenerem judo Miłoszem Haberem

i młodzieży. Podczas zajęć
uczymy samokontroli, dyscypliny, umiejętności bezpiecznego upadania, współpracy
z partnerem, a także trochę
psychologii. Gry i zabawy
ruchowe uczą też systema-

tyczności – dodaje trener.
Uczniowski Klub Sportowy Judoka Imbramowice
zrzesza blisko pięćdziesięciu młodych judoków. Początkowo działał przy Szkole
Podstawowej w Imbramowi-

cach, od tego roku treningi
odbywają się także w Szkole
Podstawowej w Żarowie. Od
września oferta zajęć z judo
na stałe pojawi się w żarowskich przedszkolach.

nienie informacji i zdjęć o
laureatach. Wszystkie informacje przyjmuje Referat
Oświaty Funduszy Zewnętrznych i Promocji w Żarowie

rowie od 2001 roku bierze
czynny udział w kampanii
społecznej Fundacji ABCXXI – „Cała Polska czyta
dzieciom”. W maju i czerwcu odbywają się w związku z
tym „Bajkowe spotkania”. W
tym roku żarowską bibliotekę
odwiedziły Krasnale, Grupa
Kubusia Puchatka, Tygryski,
Misie oraz Króliczki z „Bajkowego Przedszkola”. Zapowiedziały się również dzieci
z klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej w Żarowie.

Remontu doczeka się w tym
roku także cmentarna kaplica.
Tu zaplanowano drobne bieżące naprawy oraz wymianę
nagłośnienia.

Szkolna wymiana
doświadczeń
Dwudziestu uczniów z
Lohmar przyjechało do gimnazjum im. Jana Pawła II w
Żarowie, aby uczyć się od
żarowskich gimnazjalistów
tego, co polskie. Grupa z
niemieckiego Hauptschule
i Realschule przebywała w
Żarowie od 21 do 26 maja. Podczas tych pięciu dni
uczniowie z Niemiec mieszkali w domach rodzinnych
uczniów, poznawali polskie
zwyczaje i uczyli się podstaw
naszego ojczystego języka.
Czerwony
Kapturek dzieciom
Biblioteka Publiczna w Ża-

Ruszyły prace
na cmentarzu
Na żarowskim cmentarzu
komunalnym ruszyły prace
na tamtejszych alejkach. W
sumie w tym roku przewidziano wykonanie 4-5 alejek
cmentarnych, na starej części. Alejki zostaną wyłożone
kostką betonową. To kontynuacja prac z tamtego roku.

Uwaga rolnicy!

D

o 25 czerwca w Agencji Rynku Rolnego
można składać wnioski
o dopłatę do użytego materiału siewnego kwalifikowanego za okres jesień
2011 i wiosna 2012.
W tym roku wyjątkowo rolnik może wnioskować o dopłatę dwukrotnie do tej samej
działki rolnej pod warunkiem,
że użył kwalifikowanego materiału siewnego oraz zimowa

uprawa uległa wymarznięciu.
- Rolnicy muszą także pamiętać o obowiązku udzielania
informacji i uiszczenia opłat
za wykorzystany w swoim gospodarstwie rolnym materiał
siewny zarówno zakupiony,
jak i ten z własnego zbioru.
Uprawnioną do uzyskania informacji pobierania opłat jest
Agencja Nasienna Sp. z o.o.
w Lesznie – mówi Urszula
Ganczarek.
Magdalena Pawlik

W
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Wszyscy dobrze się
bawili
Przełom maja i czerwca jest okresem szczególnym. Dzień Matki, Dziecka
i zbliżający się Dzień Ojca
sprzyjają wspólnemu spędzaniu czasu i radosnej zabawie. Taka też towarzyszyła
w Mrowinach podczas Pikniku Rodzinnego, który odbył
się w piątek 8 czerwca. Jako
że był to dzień inaugurujący
otwarcie największej sportowej imprezy w naszym kraju
Euro 2012, szkolnej placówce w Mrowinach również towarzyszył sportowy klimat.
Więcej na www.um.zarow.pl

Podziękowanie

imieniu swoim oraz moich najbliższych pragnę
podziękować wszystkim mieszkańcom gminy
Żarów i nie tylko za wsparcie finansowe.
Serdecznie dziękuję za zorganizowanie zbiórek pieniędzy na
dofinansowanie mojego leczenia. Jestem chora na białaczkę limfoblastyczną. To trudna i ciężka choroba. Jednak mam nadzieję,
że z Waszą i mojej rodziny pomocą uda mi się ją pokonać. Każda
pomoc płynąca z głębi serca jest dla mnie drogocennym skarbem.
Dziękuję wszystkim sponsorom i tym, którzy okazali swoje
wsparcie i hojność. Zawsze będę o tym pamiętać. Za Wielkie
Serce, wrażliwość ludzką i bezinteresowne niesienie pomocy
serdecznie DZIĘKUJĘ.
Natalia Fedak
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Zdaniem
mieszkańców
Z

apytaliśmy mieszkańców gminy Żarów, co
sądzą o programie tegorocznych Dni Żarowa.

Ewelina Wojak,
Patrycja Więckowiak
Jak co roku, Dni Żarowa
cieszą się dużym zainteresowaniem. I to zarówno wśród
młodzieży, jak i starszego pokolenia. Musimy przyznać, że
w tym roku Dni Żarowa były oryginalne. I choć nie było
wielkich gwiazd, to jednak bardzo nam się podobało. Jesteśmy zadowolone, tym bardziej, że w programie każdy
mógł odnaleźć coś dla siebie. Być może w przyszłym roku do naszego miasta przyjedzie więcej sław, a jeśli nie,
to chociażby jakiś znany zespół dla młodzieży.
Ireneusz Stasiak
Muszę przyznać, że tegoroczne
święto naszego miasta bardzo mi się
podobało. Zwłaszcza na pochwałę zasługuje świetna organizacja. W pobliżu
znajdowały się punkty sanitarne oraz
kontenery na śmieci. Nie było więc
widać śmieci, był porządek i ład, a więc tak jak powinno
być. Największą atrakcją były dla mnie występy zespołów, można było i potańczyć, i pośpiewać. W przyszłym
roku liczę na jakąś niespodziankę. Być może do Żarowa
zawita więcej sław.
Jan Koza
Od pięciu lat nie było tak wspaniałych Dni Żarowa. To dobrze zorganizowana i przemyślana impreza. Było
dużo atrakcji, można było wysłuchać
krótkiego koncertu zespołów, dobrze
się pobawić, dobrze zjeść. Nawet najmniejsi mieszkańcy naszej gminy mogli odnaleźć coś dla
siebie. Bardzo mi się podobało.
Anna Paszkiewicz
Tegoroczne Dni Żarowa to z pewnością udana impreza. Na scenie zaśpiewało dużo zespołów. Jedni
znani, drudzy mniej znani, ale mimo to była to gratka dla mieszkańców w różnym wieku. Bardzo
podobał mi się koncert zespołu Princess i oczywiście
zespołu Papa D. Na tym drugim koncercie byłam pod
sceną razem z moją mamą. Myślę, że brakowało trochę imprez dla dzieci. Były oczywiście różne atrakcje
dla najmłodszych, ale mam tu na myśli koncert jakieś
gwiazdy dla dzieci, chociażby Majki Jeżowskiej. To
byłby na pewno super koncert. Trochę przyzwyczailiśmy się już, że tych gwiazd do naszego miasta przyjeżdżało więcej, ale uważam, że dobrze jest, jak jest.
Tekst: Magdalena Pawlik
Foto: Agnieszka Gryc

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

Skup złomu
i metali
kolorowych
Żarów Plac Wolności 4.
Czynny poniedziałek – sobota,
8.00 do 20.00.
Własny transport.
Tel. 603 262 453
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Jesteśmy po to, żeby budować,
a nie likwidować
тт Wkrótce sesja
absolutoryjna.
Wskaźnik budżetu
został przekroczony
o 2,8 procenta. Skąd
ten wzrost?
- W takiej sytuacji znajduje się bardzo dużo polskich
gmin, w których wskaźnik
kształtuje się na poziomie
od 55 do 65 procent. Od
2011 roku minister finansów zdecydował o podniesieniu wskaźnika deficytu
budżetowego. W naszym
przypadku przekroczenie
wynosi 2,8 procenta i związane jest z jedną z najważniejszych inwestycji, jakie
zostały przeprowadzone na
terenie gminy w ostatnich
latach, wspólnie z pięcioma innymi samorządami,
a więc budowy obwodnicy. Ta inwestycja mocno obciążyła nasz budżet
kwotą 3 mln 600 tysięcy
złotych. W konsekwencji został on przekroczony
o niespełna 800 tysięcy złotych. To właśnie ta kwota
stanowi 2,8 procenta przekroczenia wskaźnika określonego w tym roku przez
ministra finansów. Warto
także podkreślić, że przed
zaostrzeniem wskaźnika,
pomimo budowy obwodnicy
nie przekroczylibyśmy 50procentowego wskaźnika.

efekt trwałych dochodów
i trwałych oszczędności
wprowadzonych w struktury naszej gminy.

Wyniósłby on wówczas 47
procent i byłby to najniższy
wskaźnik zadłużenia gminy Żarów w ciągu ostatnich
pięciu lat.
тт Jaka jest więc sytuacja
finansowa gminy
w obecnej sytuacji?
- Sytuacja niezmiennie
jest sytuacją poważną. Ale
należy zwrócić uwagę na

pewne fakty, które świadczą
o ciągłym rozwoju gminy.
W tym roku gmina po raz
pierwszy uzyskała dochody
powyżej 30 milionów złotych. To kwota o 1,5 miliona
większa w porównaniu z rokiem ubiegłym. Co jest efektem faktycznie wykonanej
pracy, zarówno mojej, jak
i moich współpracowników.
Ale co najważniejsze jest to

тт Nie ma więc mowy
o wprowadzeniu
proponowanego
i hołdowanego przez
opozycję programu
naprawczego?
- Przede wszystkim na
opracowanie programu
naprawczego zostały wyrzucone pieniądze w błoto. Skutki społeczne tego
programu były nieakceptowalne. Moim zdaniem ślepe
oszczędzanie poprzez likwidację nie jest w gminie nikomu potrzebne. Zarówno ja,
jak i radni mamy tego pełną
świadomości, choć oczywiście nie wszyscy. Zdajemy sobie sprawę z tego,
że wprowadzenie takiego
programu, ograniczającego funkcjonowanie gminy,
skutkowałoby wymiarem
finansowym. Tylko jakim
kosztem? Realizując tego typu absurdy jesteśmy w stanie bardzo szybko spłacić
dług. Ale tu nie o to chodzi. Nie jesteśmy tu po to,
żeby zamykać, ale po to, żeby budować.
Dziękuję za rozmowę
Agnieszka Gryc

Pod patronatem Astrid Lindgren
S

zwedzka autorka literatury dziecięcej Astrid
Lindgren została patronką Szkoły Podstawowej
w Zastrużu. W piątek 1 czerwca w szkolnej placówce w Zastrużu odbyła się uroczystość nadania imienia szkole.
- Przy wyborze kandydata
na patrona szkoły kierowaliśmy się głównie względami
wychowawczymi. Patron powinien być wzorem do naśladowania dla młodych ludzi
i cechować się pełną szacunku postawą wobec bliskich,
a także wiedzą i umiłowaniem sztuki. Nasza patronka szkoły Astrid Lindgren
jest wzorem wszystkich tych
cnót. W swoim długim żywocie nigdy nie zapomniała,
jak cudownie, a równocześnie trudno jest być dzieckiem
– mówiła podczas uroczystości dyrektor szkoły Krystyna Wardach. O tym, że
wybór patrona szkoły to

wielki egzamin dojrzałości,
przed którym stają nauczyciele i wychowawcy oraz
rodzice i uczniowie mówili
również zaproszeni goście.
- 1 czerwca z pewnością na
zawsze pozostanie w pamięci waszej szkoły i osób z nią
związanych. Mam nadzieję,
że sięgając do pracy i myśli
waszej patronki i zarazem
wielkiej przyjaciółki dzieci
Astrid Lindgren, młodzież
z większym zapałem podejmie trud nauki i codzienne
życiowe wyzwania – gratulował społeczności szkolnej
w Zastrużu burmistrz Żarowa
Leszek Michalak. Gratulacje
i życzenia płynęły również

Społeczność Zastruża podczas przemarszu ze sztandarem szkoły

ze strony wszystkich przemawiających. Zaproszeni
goście życzyli całej społeczności szkolnej, by wypełniała
swoją misję, czerpiąc wzorce z patronki, by nie poddawać się mimo przeciwności

losu, że ważna jest determinacja i upór w tym, co się
robi i że o sukcesach nie decydują jedynie predyspozycje
i talenty, ale też chęci i wola
działania.
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Dzielisz działkę? Zapłacisz opłatę adiacencką
O

płata adiacencka jest ustaloną opłatą z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości spowodowana
budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych, scaleniem i ponownym podziałem nieruchomości lub podziałem nieruchomości.
Decyzję o jej ustanowieniu wydaje wójt, burmistrz
lub prezydent miasta w terminie do trzech lat. Jak informuje żarowski Referat
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, opłata
adiacencka dotyczy właścicieli, użytkowników wieczystych, którzy na podstawie
odrębnych przepisów nie
mają obowiązku wnoszenia
opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz użytkowników wieczystych, którzy
wnieśli za zgodą organu jednorazowo opłaty roczne za
cały okres użytkowania wieczystego.
- To radni w drodze
uchwały ustalają wysokość stawki adiacenckiej.
Jej wysokość zależy od
wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego
budową urządzeń infrastruktury technicznej. Mam tu na
myśli budowę lub moderni-

zację drogi, wybudowanie
pod ziemią, na ziemi lub
nad ziemią przewodów lub
urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych gazowych i telekomunikacyjnych.
Obowiązek uiszczenia takiej
opłaty na rzecz gminy przez
właściciela lub użytkownika wieczystego powstaje
po upływie 14 dni od dnia,
w którym decyzja o ustaleniu
opłaty stała się prawomocna. Taka opłata na wniosek
właściciela lub użytkownika
wieczystego może zostać rozłożona na roczne raty płatne w okresie do 10 lat, które
podlegają oprocentowaniu
przy zastosowaniu stopy
procentowej równej stopie
redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank
Polski. Przy czym warunki
rozłożenia na raty określa
się w decyzji ustanowienia
opłaty, a należność gminy

z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie
hipoteki - informuje Katarzyna Banasik z żarowskiego Urzędu.
Opłaty adiacenckie nie
obejmują nieruchomości
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na
cele rolne lub leśne. Od jej
wysokości można się od-

wołać do samorządowego
kolegium odwoławczego –
Dodam również, że uchwała Nr LII/248/2009 Rady
Miejskiej w Żarowie z dnia
14 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości
stawki procentowej opłaty
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie
gminy Żarów w wyniku ich

podziału oraz w związku
z budową urządzeń infrastruktury technicznej ustala
wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości – wynikającego z podziału tej nieruchomości w wysokości 30%
różnicy wartości tej nieruchomości przed podziałem
i po podziale oraz spowo-

dowanej budową urządzeń
infrastruktury technicznej
w wysokości 25% różnicy
między wartością nieruchomości przed wybudowaniem
urządzeń infrastruktury technicznej a wysokością jaką
nieruchomość uzyskała po
ich wybudowaniu – dodaje
Katarzyna Banasik.
Magdalena Pawlik

TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻAROWIE
Przypomnienie o obowiązku składania informacji
i deklaracji podatkowych:
1. Przypominamy o obowiązku składania informacji
podatkowych na odpowiednich drukach, w przypadku:
>> nabycia lub zbycia gruntów rolnych, budowlanych,
>> nabycia lub zbycia lokalu mieszkalnego, garażu
i budynku użytkowego,
>> zmiany miejsca zamieszkania,
Ponadto, w przypadku osób użytkujących nieruchomości,
których prawnym właścicielem jest osoba nie żyjąca, do
momentu ustalenia spadkobierców nieruchomości, osoby
użytkujące tę nieruchomość, powinny zgłosić ten fakt
w Urzędzie Miejskim w Żarowie w Referacie Finansowo –
Budżetowym w pok. Nr 2.
2. Właściciele samochodów, ciągników i naczep ciężarowych
oraz autobusów mają obowiązek składania deklaracji na
podatek od środków transportowych w przypadku:
>> nabycia lub zbycia pojazdów,
>> czasowego wyrejestrowania.
Druki deklaracji i informacji podatkowych dostępne są
w Biurze Obsługi Klienta i w pokoju Nr 2 Urzędu Miejskiego
oraz na stronie internetowej bip.um.zarow.pl w zakładce
„Podatki i opłaty lokalne”.
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.
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
Zniesienie opłaty od posiadania psa
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.
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 69/2012 z dnia
29.05.2012r.  
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 72/2012 z dnia
04.06.2012r.  
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
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta
Żarów Nr 73/2012 z dnia 04.06.2012 r.
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Z monitoringiem będzie bezpieczniej
M
ieszkańcy Żarowa, a zwłaszcza ci
mieszkający w okolicach
Osiedla Piastowskiego
będą mogli czuć się bezpieczni. Właśnie instalowany jest monitoring
przy boisku sportowym
Orlik w Żarowie.

Dostawy i instalacji monitoringu wizyjnego przy kompleksie boisk sportowych
„Orlik 2012”, hali sportowej i pomieszczeniach przy
basenie w Żarowie podjęła
się strzegomska firma BLUeLAN.
- Jestem pewien, że monitoring przyczyni się do
systematycznej kontroli te-

go obszaru i umożliwi wyciągnięcie ewentualnych
konsekwencji wobec osób dopuszczających się zniszczeń.
Ten obiekt miał stać się dobrą alternatywą na spędzenie
wolnego czasu przez dzieci
i młodzież oraz ułatwić dostęp do infrastruktury sportowej. Tymczasem dochodzi do
coraz częstszych dewastacji
tego mienia, które służyć ma
najmłodszym mieszkańcom
naszej gminy. Mam nadzieję, że ów monitoring pozwoli
na wytypowanie ewentualnych sprawców wykroczeń
– mówi zastępca burmistrza
Grzegorz Osiecki.
Magdalena Pawlik

Olimpiada
przedszkolaków
Sportowe zmagania przedszkolaków – pod takim hasłem
została zorganizowana sportowa olimpiada przedszkolaków
Bajkowego Przedszkola. W tegorocznej olimpiadzie widoczne były akcenty piłkarskiego EURO 2012. Mali kibice ubrani w barwy biało-czerwone, śpiewając „Koko, koko, Euro
spoko”, dopingowali swoje drużyny.

Na zdjęciu kibice grupy Krasnali z żarowskiego przedszkola.

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
informację o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzonego na
podstawie uchwały  Rady Miejskiej w Żarowie  Nr XXIII/170/2012
z dnia 17 maja 2012r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
położonych w obrębie wsi Gołaszyce, gmina Żarów.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony
środowiska dotyczące w/w planu miejscowego na piśmie na
adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
w terminie do dnia 31 lipca 2012r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.

Strzegomska firma BLUeLAN instaluje system monitoringu na boisku
sportowym ORLIK w Żarowie

Uniwersjada seniorów

B

lisko 70 słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Bielawy, Świebodzic, Wałbrzycha, Świdnicy
oraz z Żarowa wzięło udział w II Uniwersjadzie Sportowo-Rekreacyjnej Seniorów Żarów 2012.
Uczestnicy mieli do pokonania szereg konkurencji sportowo-rekreacyjnych.
W końcowej klasyfikacji
zwyciężył Żarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Wicemistrzem został UTW
w Świebodzicach. Trzecie
miejsce przypadło słuchaczom UTW w Świdnicy. Na
kolejnym pozycjach znalazły się ekipy: Bielawy, Sudety Wałbrzych, WWSZiP
Wałbrzych.
Wynik końcowy schodził
na drugi plan. Najważniejsza
była wspólna zabawa sprzyjająca integracji.
Organizatorzy: Żarow-

ski UTW, GCKiS w Żarowie oraz TKKF Chemik
Żarów pragną serdecznie
podziękować osobom, bez
których sportowe przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć: Burmistrzowi Miasta
Żarów Leszkowi Michalakowi, Staroście Powiatu Świdnickiego Zygmuncie Worsie,
Wojewódzkiemu Urzędowi
Pracy w osobie wicedyrektora Henryka Rataja, Markowi
Dyduchowi z Urzędu Marszałkowskiego oraz prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Świebodzicach Elżbiecie
Krzan.
Krzysztof Dutkiewicz

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 informację o przystąpieniu
do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, sporządzonych na podstawie następujących uchwał Rady
Miejskiej w Żarowie:
1. Nr XXII/162/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r., w sprawie przystąpienia do
    sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarów.
2. Nr XXIII/171/2012 z dnia 17 maja 2012r., w sprawie przystąpienia do
    sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarów.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska
dotyczące w/w planów miejscowych na piśmie na adres: Burmistrz
Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w terminie do dnia 31 lipca
2012r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
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– czyli informator kulturalny

ŚWIDNICA

20 czerwca
Projekcja filmu „Ostatni nomadzi”. Początek o godzinie
18.00 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury. Bilety wstępu w cenie 2 zł.
21 czerwca
Światowy Dzień Deskorolki. Skatepark nad zalewem
Witoszówka, Świdnica, wstęp wolny, szczegóły na www.
osir.swidnica.pl
24 czerwca
W ramach projektu „Odkrywamy Świdnicę – wycieczki dla dorosłych” – „Mądrość wybudowała sobie dom...”.
Start o godzinie 16.00 przy fontannie z Neptunem w Rynku, Świdnica, wstęp wolny
24 czerwca
O godzinie 21.30 rozpocznie się obrzęd nocy świętojańskiej, w programie występy zespołów „Krąg” i „Mokrzeszów”, Rynek w Świdnicy, wstęp wolny
25 czerwca
O godzinie 19.00 zapraszamy na spektakl „Romanse
i papierosy na bis”. Sala Teatralna ŚOK, Rynek 43, Świdnica, bilety w cenie 10 zł
29 czerwca
O godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z dr. Dariuszem
Galewskim autorem książki „Jezuici wobec tradycji średniowiecznej. Barokizacje kościołów w Kłodzku, Świdnicy,
Jeleniej Górze i Żaganiu. Muzeum Dawnego Kupiectwa,
Rynek 37, Świdnica, wstęp wolny

ŚWIEBODZICE

21 czerwca
O godzinie 16.00 otwarcie sezonu letniego, Muszla Koncertowa, Park Miejski, Świebodzice, wstęp wolny, szczegóły: www.swiebodzice.pl
23 czerwca
W godzinach od 10.00 do 15.00 rozegrana zostanie III
świebodzicka gra miejska, start Rynek w Świebodzicach,
wstęp wolny, szczegóły: www.swiebodzice.pl

ŻARÓW

3 czerwca – 1 lipca
Żarowska Izba Historyczna zaprasza na wystawę „Europejskie budowle na starej pocztówce. Wystawę można
oglądać w każdą środę w godzinach 10.00-17.00 i każdą
niedzielę od 11.00 do 14.00.
22 czerwca
Piknik Świętojański na dobry początek wakacji (Park Miejski w Żarowie, godz. 17.00). W programie koncert Żarowskiej
Orkiestry Dętej, plenerowy spektakl „Faust” w wykonaniu
żarowskiego Teatru Bezdomnego, sportowe rozgrywki dla
dzieci i młodzieży prowadzone przez TKKF Chemik, poszukiwanie „kwiatu paproci” oraz zabawa taneczna z zespołem Walterband.
24 czerwca do 22 lipca
Żarowska Izba Historyczna oraz Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w Żarowie zapraszają na wystawę
„Odznaczenia, nagrody i pamiątki Miejskiego Klubu HDK
PCK w Żarowie”. Wystawę można oglądać w każdą środę
w godzinach 10.00-17.00 i każdą niedzielę od 11.00 do 14.00.
30 czerwca
Piknik Rodzinny na boisku sportowym w Krukowie. Organizatorzy zapraszają na godzinę 12.00, zapewniają wspaniałą zabawę, mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, dobrą
muzykę i tańce do białego rana. A w przerwach między
tańcami i zabawą można będzie posilić się dobrym jadłem i napitkiem.
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Rowerem po okolicy

K

lub cyklistów Old Spokes należący do GCKiS w Żarowie wybrał się na wycieczkę rowerową , której
kulminacją był pałac w Morawie.

Znaczenie historyczne obiektów zwiedzanych na trasie
przedstawiał kustosz Żarowskiej Izby Historycznej Bogdan
Mucha. Nie lada atrakcją okazała się gościnność córki właścicielki pałacu w Morawie, pani Melitty Salai, która z otwartością przyjęła cyklistów oprowadzając ich po rezydencji.
Krzysztof Dutkiewicz

Poniżej oczekiwań

N

ie udało się powtórzyć rezultatu z poprzedniego
roku szachistom Gońca Żarów. W rozgrywanym
w Olkuszu 54. Ogólnopolskim Turnieju Szachowym
o „Złotą Wieżę” nasi zawodnicy zajęli 14. miejsce.
Zwycięstwo w ostatniej partii dałoby Gońcowi czwarte
miejsce. Niestety, przegrana 4:0 z MLKS Nadnarwianka
Pułtusk sprawiła, iż mogliśmy zapomnieć o poprawieniu
wyniku z przed roku, kiedy to zajęliśmy piątą pozycję. W
mistrzostwach wzięło udział 27 klubów z całej Polski. Najlepsi okazali się szachiści LKSz GCKiP Czarna I. Zawody
były nieoficjalnymi Mistrzostwami Polski Ludowych Zespołów Sportowych.
„Występ należy ocenić jako średnio udany. Na wysokości
zadania stanął Damian, który był jednym z najlepszych zawodników turnieju. Damian jedną partię grał z przeciwnikiem o rankingu 1000 i to zaważyło, że nie zdobył I kategorii
szachowej, co dałoby mu ranking 2000” - podsumował występ trener Gońca Żarów Michał Bieszczad.
Goniec Żarów: Wojciech Kowalczuk, Marek Szmyd, Damian Daniel, Jowita Dranka.
Krzysztof Dutkiewicz

Memoriał
Jerzego Klempela

5

czerwca w Żarowie został rozegrany Turniej Piłki Ręcznej Chłopców. Był on poświęcony pamięci
jednego z najwybitniejszych polskich piłkarzy ręcznych, Jerzego Klempela.
Dzięki dwóm wygranym oraz jednemu remisowi SP w Żarowie zwyciężyła w zawodach. O drugim miejscu zadecydował bezpośredni pojedynek, w którym SP II Jaworzyna
Śl. okazała się lepsza od zespołu z Kątów Wrocławskich 7:4
(3:1). Tytuł najlepszego króla strzelców przypadł Przemysławowi Dziedzicowi (SP II Jaworzyna Śl.) oraz Łukaszowi
Dragonowi (SP Kąty Wrocławskie).
SP Żarów: Mateusz Demcio (kapitan; 5 bramek), Jakub Chojniak
(bramkarz), Norbert Astrał (4), Wiktor Galicki, Michał Makuch
(3), Kamil Mika, Rafał Mirek (8), Bartosz Moczadło (2), Damian
Myszkowski i Kamil Nowak (1).
Organizatorem był klub UKS „Głęboka Purpura”.
Krzysztof Dutkiewicz

www.um.zarow.pl

Paweł Fajdek mistrzem Polski!
P

aweł Fajdek podczas
88. Mistrzostw Polski
w Lekkiej Atletyce został
mistrzem Polski w konkurencji rzut młotem! Wynik tym bardziej cenny,
iż po raz pierwszy osiągnięty wśród seniorów.
W Bielsku Białej, z wynikiem 80,32m, 23-letni
wychowanek ULKS Zielony Dąb Żarów okazał
się najlepszy, pokonując
Szymona Ziółkowskiego
o ponad dwa metry.
K. D. Niesiony dopingiem
żarowskiej publiczności został Pan mistrzem Polski,
pokonując swojego sportowego idola Szymona Ziółkowskiego.
Paweł Fajdek: Były to dla
mnie szczególne zawody, bo
chciałem wywalczyć pierwszy złoty medal na tej imprezy. Cieszę się, że moi kibice
po raz kolejny przyjechali za
mną i mnie wspierali w tym
trudnym konkursie. Niesamowity upał sprawił, iż warunki na rzutni były trudne.
Wysoko poprzeczkę zawiesił
Szymon Ziółkowski. Tym bardziej cieszę się z osiągniętego sukcesu.
Niespełna dwa tygodnie
wcześniej Paweł Fajdek zwyciężył w prestiżowym konkursie bijąc o 103 cm swój
- Jak ocenia pan miniony sezon?
- Oceniam go dobrze.
Biorąc pod uwagę, że drugi sezon po awansie jest
najtrudniejszy to na tle rywali, którzy przed dwoma
laty awansowali razem z nami i którzy do końca bronili się przed spadkiem to
nasze siódme miejsce w lidze wygląda dobrze. Druga
drużyna seniorów jako beniaminek wypełniła swoje
założenia, aczkolwiek nie
tak miało to wyglądać. Nasi najmłodsi piłkarze tradycyjnie zawsze w górnych
rejonach tabel, co zawsze
bardzo cieszy. W drużynie
juniorów mieliśmy najwięcej problemów, ale pomimo
młodego składu utrzymali
się w Lidze Okręgowej, za
co chłopakom należą się duże brawa.
Jakie widzi pan plany
sportowe i organizacyjne
na następny sezon, który
tak naprawdę już niebawem.

rekord życiowy! Fenomenalny rezultat 81,39m dał cenne
zwycięstwo nad czołówką
młociarzy świata w mityngu
European Athletics Premium
we francuskim Montreuil.
Podczas z każdej prób na
prowadzenie wychodził Paweł Fajdek oraz Krisztian
Pars. Ostatnie słowo należało do Pawła Fajdka, który
wynikiem 81,39m zwyciężył
w całym konkursie.
Był to już ósmy tegoroczny
start Pawła. Odniósł aż sześć
zwycięstw! Dwukrotnie był
drugi, ulegając Nazarowowi w Kawasaki i Parsowi
w Ostrawie. Obu zrewanżował się podczas mityngu
w Montreuil. W swych ostat-

nich ośmiu występach Pars
przegrał tylko dwukrotnie,
właśnie z Pawłem Fajdkiem.
Na pierwsze miejsce list
światowych wskoczył Białorusin Ivan Tsikhan – 82.81m.
Drugie miejsce z wynikiem
82,28m zajmuje Węgier
Krisztian Pars. Reprezentant
Polski Paweł Fajdek jest trzeci z obecnym rekordem życiowym 81,39m.
Obecne występy Pawła
Fajdka to w dużej mierze
zasługa ogromnej pracy
trener Jolanty Kumor, która
w klubie ULKS Zielony Dąb
Żarów prowadziła zawodnika od jego najmłodszych
lat. Od 2010 r. lekkoatletę
szkoli jeden z najwybitniej-

szych trenerów w naszym
kraju Czesław Cybulski.
Najlepszy rezultat w historii rzutu młotem w Polsce
posiada tylko Szymon Ziółkowski. Mistrz olimpijski
podczas Mistrzostw Świata
w Edmonton w 2001 r. wynikiem 83,38m ustanowił rekord Polski.
Do Igrzysk Olimpijskich
w Londynie, w których weźmie udział Paweł Fajdek
pozostało zaledwie 40 dni.
Wynik osiągnięty w Montruil
stawia żarowianina w gronie
faworytów do medalu w stolicy Wielkiej Brytanii.
Krzysztof Dutkiewicz
Fot. M. Biczyk www.pzla.pl

Piłkarski koniec sezonu
W

raz z zakończeniem sezonu piłkarskiego następują podsumowania. O refleksję nad minionym rokiem poprosiłem prezesa KS Zjednoczeni Żarów
Jacka Kaletowskiego.
- Zawsze naszym celem
jest zwycięstwo w meczu.
Jeśli dodamy teraz do tego
umowę, jaką zawarliśmy
z panem burmistrzem, to
możemy zakładać, że nasze cele sportowe są większe niż w sezonie ubiegłym.
Na pewno ze względu na
dużą liczbę dzieci w naszym mieście powstanie
druga drużyna młodzików.
Dodam, że dzięki miastu,
a w szczególności panu burmistrzowi, będziemy mogli
zmodernizować boczne boisko. Między innymi zostaną
zamontowane piłko-chwyty,
budki dla zawodników rezerwowych oraz zamontujemy oświetlenie na całym
boisku. Tu liczę na pomoc
kibiców, zawodników, tak
jak to miało miejsce przed
kilkoma laty.

Czy w pierwszej drużynie przewidziane są
wzmocnienia?
- Owszem, ale za wcześnie jeszcze o tym mówić.
Wraz z końcem sezonu
karierę zakończył ceniony
w środowisku piłkarskim
Piotr Kozibroda. Zawodnik,
dzięki któremu przyszło
nam przeżywać najpiękniejsze chwile w Zjednoczonych.
- Tak, no cóż, lata lecą.
Charakter, wola walki w zwycięstwo, charyzma uczyniły
go człowiekiem, który zapisał
się w historii klubu na wieczność. Wiem i jestem o tym
przekonany, że dopóki na stadion będą przychodzić kibice,
którzy go znali zawsze będą
wspominali jego waleczność
i nieustępliwość! Na koniec

pragnę w imieniu swoim oraz
piłkarzy jeszcze raz podziękować za wspólne lata spędzone w klubie oraz życzyć
mu wszystkiego najlepszego.
Piłka nożna w wydaniu
gminnym to nie tylko Zjednoczeni Żarów. Aż sześć
zespołów z gminy Żarów
występowało podczas minionego sezonu na piłkarskich
boiskach kl. B. Najlepiej
zaprezentowali się piłkarze
Zielonych Mrowiny, którzy
zdobyli tytuł wicemistrzowski. Po zebraniu zarządu
OZPN może się okazać,
iż Zieloni uzyskają awans
z drugiego miejsca. Pozostałe miejsca drużyn z gminy Żarów: 6. Zryw Łażany,
9. Wierzbianka Wierzbna,
11. Błyskawica Kalno, 15.
Wodospad Zastruże.
Krzysztof Dutkiewicz

