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Kamień węgielny
wmurowany

Przygotowania
piłkarzy

Ruszyła budowa kościoła 
w Mrowinach. Wylano już fundamenty 
pod jego budowę,

Aktualności Sport

Wakacje 
z żaglówkami

4 6 8
Pierwsze lipcowe dni wakacyjnego 
wypoczynku najmłodsi mieszkańcy gminy 
Żarów spędzili bardzo aktywnie. 

Wypoczynek

Mimo kłopotów
wychodzimy na prostą

Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon 
piłkarski. Drużyny z gminy Żarów rozpoczęły 
okres przygotowawczy.  

Jedenastoma głosami „za”, przy trzech głosach „przeciw” radni Rady Miejskiej Żarowa podczas sesji 20 czerwca, 
udzielili burmistrzowi Żarowa Leszkowi Michalakowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Więcej na stronie 5.

Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi podjął decyzję 
o podwyższeniu z 40% do 50% 
poziomu utraty plonu danej 
uprawy w przypadku szkód 
spowodowanych przez nie-
korzystne zjawiska atmosfe-
ryczne do dnia 20 maja danego 
roku, w tym ujemne skutki 

Od  n o w e g o  r o k u 
zmienią się granice 

miasta Żarów. Jak będą 
wyglądały nowe granice, 
dlaczego dokonano zmia-
ny i jaki będzie to miało 
skutek dla mieszkańców 
Żarowa? Na pytania odpo-
wiada burmistrz Żarowa 
Leszek Michalak. 

Od nowego roku Żarów 
powiększy granice miasta 
o prawie 89 ha. Rząd właś-

Straty do ponownego 
przeliczenia

Poszkodowani w wyniku przemarznięć rolnicy 
mogą zwracać się o ponowne przeliczenie da-

nych z protokołów klęskowych. 

przezimowania w uprawach 
ozimych wymagających za-
orania lub ponownego obsia-
nia. W związku z tym rolnicy 
z gminy Żarów mogą starać się 
o ponowne rozliczenie danych 
w protokołach. Termin skła-
dania wniosków w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie upływa 

20 lipca. – Informujemy także, 
że Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi wyraził zgodę na uru-
chomienie procedury otwarcia 
preferencyjnej linii kredytowej 
na wznowienie produkcji – wy-
jaśnia Adriana Kowalczyk 
z Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie. Zainteresowani rolnicy 
proszeni są o składanie sto-
sownych wniosków w Urzę-
dzie Miejskim w Żarowie. 
Więcej informacji: pokój nr 
8, tel. 74 8580-084 wew. 342 
bądź 341 w godzinach urzę-
dowania Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Ag

Żarów coraz większy
nie podjął pozytywną decy-
zję o zmianie granic miasta. 
O jaki teren chodzi?

- Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego jest to teren 
przeznaczony pod rozwój 
przemysłu. Na części tego 
terenu w tej chwili trwa pro-
cedura poszerzenia Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Mam 
nadzieję, że docelowo będzie 
on służył stworzeniu nowych 
miejsc pracy. 
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Zdaniem 
mieszkańców
Jak mieszkańcy gminy Żarów 

spędzą wakacje?

Ewelina Teresiak
Jestem mieszkanką Mrowin, ale wspólnie  
z rodziną lubimy spędzać czas w Żarowie. 
Tutaj można skorzystać z atrakcji, które 
organizowane są przez lokalne władze czy 
ośrodek kultury. Tak spędzają czas moje 
dzieci, które na nudę nie narzekają. W tym 
roku wakacyjny czas spędzamy w domu, 

w naszych rodzinnych stronach, ale myślę, że tak zorganizuje-
my sobie dni, żeby było i radośnie, i aktywnie.

Aleksandra Wójtowicz
Ze względu na braki urlopowe w tym roku 
nigdzie nie wyjeżdżam. Myślę jednak, że wa-
kacje w naszej gminie można spędzić równie 
przyjemnie. Jestem mamą dwunastoletniej 
Natalii oraz pięcioletniego Kamila, więc to 
dzieci zajmują mój wolny czas. Zamierzamy 
wspólnie wybrać się do wrocławskiego 

ogrodu zoologicznego czy kina. Cieszę się również, że w naszej 
gminie tak dobrze funkcjonują świetlice środowiskowe, które 
organizują letni wypoczynek dla naszych dzieci. Moja córka 
uczestniczy w zajęciach Placówki Wsparcia Dziennego „Cztery 
Pory Roku” i jest bardzo zadowolona. Przy okazji zadowolo-
na jestem także ja, ponieważ uważam, że takie placówki są 
naprawdę potrzebne.

Benedykt Kowalski
Wakacyjny wypoczynek mam już za sobą. 
Wspólnie z dziadkami byłem na wakacjach 
w Czarnej Górze. Było mnóstwo atrakcji, a po 
wspólnym wyjeździe zostały niezapomniane 
wspomnienia. Teraz spędzać będę wakacje 
już tylko w domu. Myślę jednak, że nie będę 
się nudzić. Dużo atrakcji, przede wszystkim 

sportowych, zapewnia nasze Gminne Centrum Kultury i Sportu. 
Dlatego sądzę, że właśnie na takich zajęciach spędzę pozostały 
wakacyjny czas. 

Dorota Bąkowska
Za miesiąc spodziewam się dziecka, więc na 
razie nie planuję wakacyjnego odpoczynku. 
Jednak wspólnie z mężem myślimy o tym, 
aby jeszcze przed urodzeniem się dziecka 
wyjechać na weekend. Być może wyjedziemy 
do Boszkowa.  

Tekst: Magdalena Pawlik 

Foto: Agnieszka Gryc
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Ogłoszenia drobne
Sprzedam dom  i działkę w Tarnawie. Tel.74 850 71 22

Sprzedam działkę budowlaną w centrum Żarowa, 500 m2, 
w pełni uzbrojoną. Tel. 796 051 202

Sprzedam atrakcyjne działki budowlane w Żarowie okolice Gimnazjum, 
widok na Ślężę. Cena 72 0000 zł za każdą, do negocjacji. Tel. 691 270 770

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. 70 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, komórka, 2 piwnice (do remontu). 

Cena do negocjacji. Tel. 71 396 26 21

Pod koniec czerwca zakoń-
czyła się budowa chodnika 
w Łażanach. - Ułożyliśmy 
chodnik na długości 255 
mb, szerokość wykonanego 
ciągu pieszego, z uwagi na 
wąski pas pobocza, to 1,3 m, 
co daje nam w efekcie ponad 
330m2 zużytej kostki betono-
wej. Na długości kilkudzie-
sięciu metrów dokończono 
także układanie obrzeży be-
tonowych oraz krawężników 
– wyjaśnia Patryk Wojak 
z Referatu Inwestycji i Dróg 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie. W sumie nowe chodniki 
zostaną wykonane w trzech 
żarowskich miejscowoś-
ciach: Łażanach, Pyszczy-
nie i Imbramowicach. - To 
miejscowości, w których 
nie ma w ogóle ciągów pie-
szych. Tym bardziej cieszy 
fakt, że udało nam się dojść 

do porozumienia z powiatem 
świdnickim – mówi burmistrz 
Żarowa Leszek Michalak. 
Dzięki staraniom gminy uda-
ło się podpisać porozumie-
nie z powiatem świdnickim, 
na mocy którego powiat 
świdnicki zobowiązał się 
do pokrycia kosztów zaku-
pu materiałów do budowy 
chodników. W sumie na ten 
cel przekaże 50 tysięcy zło-
tych. Wszelkie prace ziemne, 
przygotowanie podłoża oraz 
wyłożenie kostki zapewnia 
gmina. Prace te wykonywane 
są przez pracowników inter-
wencyjnych i pracowników 
robót publicznych. We wto-
rek 3 czerwca rozpoczął się 
dalszy etap prac, w Pyszczy-
nie. W następnej kolejności 
wykonywany będzie chodnik 
w Imbramowicach. 

Ag

Wymiana instalacji, mon-
taż sześciu nowych głoś-
ników wewnątrz kaplicy 
i czterech na zewnątrz, no-
wy wzmacniacz i trzy mi-
krofony. Kaplica cmentarna 
w Żarowie została wyposa-
żona właśnie w nowy sprzęt 
nagłaśniający. Prace nad jej 
montażem zakończyły się we 
wtorek, 26 czerwca. – Na-
stępnie planujemy wykonanie 
drobnych prac remontowych 
wewnątrz kaplicy – mówi za-
stępca burmistrza Żarowa 
Grzegorz Osiecki. Rów-
nolegle ruszyły także prace 
na cmentarnych alejkach. – 
Obecnie prace prowadzone 
są w starej części cmenta-
rza. Wykonana już została 
alejka od kaplicy w kierunku 
osiedla oraz dwie mniejsze 
alejki. W najbliższym cza-
sie, jeśli tylko pozwolą na to 
warunki atmosferyczne pla-
nujemy wykonać jeszcze ok. 
2-3 mniejsze alejki. Alejki 
są korytowane, podsypywa-

ne kruszywem, a następnie 
wykładane kostką betono-
wą zwykłą i dekoracyjną 
– wyjaśnia Patryk Wojak 
z Referatu Inwestycji i Dróg 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie. Prace na terenie cmen-
tarza wykonują pracownicy 
interwencyjni i pracownicy 
robót publicznych. Jedno-
cześnie gmina złożyła także 
wniosek, w ramach udzia-
łu w Lokalnej Grupie Dzia-
łania „Szlakiem Granitu”, 
o dotację na wykonanie 
nawierzchni cmentarnych 
alejek. – Jesteśmy już po 
pierwszych poprawkach do 
wniosku. Mamy nadzieję, że 
zostanie on pozytywnie roz-
patrzony – dodaje Grzegorz 
Osiecki. Jeśli gmina otrzy-
ma dotację w wysokości 50 
procent realizowanej inwe-
stycji, to w przypadku ogło-
szenia  kolejnych naborów 
z pewnością będzie starała 
się o następne środki. 
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GMINA  ŻARÓW W LICZBACH
Ogółem mieszkańców: 12.663 (stali i czasowi)

w tym: Żarów: 6.978

W okresie od 21.03.2012r do 10.07.2012r:
urodziło się  34 dzieci, 42 pary zawarły związek małżeński

Zmarły następujące osoby (ogółem 44)

PRZYBYLSKI JAN lat 93
PAWLIK JANINA lat 83
OKARMA WINCENTY lat 63
GŁÓWCZAK MARIA lat 92
CHMURA CECYLIA lat 88
STEC TADEUSZ lat 92
BRZEZICKI EUGENIUSZ lat 64
BRZYSKI WIESŁAW lat 58
SZYMCZYK MARIANNA lat 84
KOŁODZIEJCZYK BOLESŁAW lat 76
DOLIŃSKI ZBIGNIEW lat 74
ŁABUZ WŁADYSŁAW lat 77
DZIEDZIC HENRYKA  lat 69
ŁUCKA MARIAN lat 82
SKRZYPEK MARIANNA lat 78
TAWKIN PIOTR lat 88
PAWLIK ANTONI lat 79
OSIPOWIOCZ IRENA lat 81
SOBOLEWSKA APOLONIA lat 73
GOGLER JAN  lat 87
STĘPIEŃ STANISŁAW lat 56
ZAJĄC WALERIA lat 77
SOLECKI BRONISŁAW  lat 76
PABIAN WŁADYSŁAWA lat 78
ORACZ TERESA lat 74
DOROSZ KRZYSZTOF lat 35
BENDLEWSKI FRANCISZEK lat 94
KRAJEWSKA OTYLIA  lat 87
FRYZEŁ STEFANIA  lat 88
CHLEBOWSKI ZYGMUNT  lat 78
MITZNER ANIELA lat 81
PĘCHERSKA HALINA  lat 48
BARTKOWIAK EDMUND lat 72
GÓRKA CZESŁAW lat 80
TARGOSZ RYSZARD lat 65
WÓJCIUK IRENA lat 62
KOWALEWSKA FRANCISZKA lat 79
WALIGÓRA ANTONI lat 66
JUSZA JANINA lat 90
FILIKS ZOFIA  lat 92
KIEŁBASA ZOFIA lat 78
SALAMON MARIAN lat 63
KRYJAK CZESŁAWA lat 80
ŁUCZAK JANINA lat 79                                                                                                                                               
                                                                                                                 

A wszystko za sprawą kon-
kursu ogłoszonego przez 
Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej, który został ogło-
szony w ramach resortowego 
programu wspierania rodzi-
ny i systemu pieczy zastęp-
czej na 2012 rok.  - Ustawę 
o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej Sejm 
przyjął 28 kwietnia 2011 
roku. Ustawa ta ma przede 
wszystkim na celu pomoc ro-
dzinom z dysfunkcją wycho-
wawczą oraz zmienić system 
opieki nad dziećmi pozbawio-
nymi opieki rodziców. Usta-
wa ta również wprowadza 
instrument w postaci asysten-
ta rodziny, który ma poma-
gać nie tylko w problemach 
wychowawczych, ale także 
w codziennych sprawach 
– informuje Marta Plizga 
z żarowskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. I dodaje 
– Asystent zatrudniony na 

Powstają 
nowe chodniki

Blisko 255 mb chodnika powstało właśnie w Łaża-
nach. Ciąg pieszych został oddany już do użytku 

mieszkańców. Teraz ruszyły prace w Pyszczynie. Na-
stępnie powstanie chodnik na ulicy Mostowej w Imbra-
mowicach. 

Jest nowe 
nagłośnienie, 

powstają alejki
Ruszyły prace remontowe na terenie cmentarza 

komunalnego w Żarowie. W kaplicy wymienione 
zostało już nagłośnienia, a na terenie samego cmen-
tarza wykonywany jest remont nawierzchni alejek. 

Wkracza 
asystent rodzinny

Na terenie Żarowa pracę rozpocznie asystent rodzin-
ny. Gmina Żarów otrzymała właśnie ponad 8-ty-

sięczne dofinansowanie na zatrudnienie takiej osoby. 

umowę cywilno – prawną 
swoim wsparciem obejmie 
pięć rodzin. 

Najistotniejszą podsta-
wą działania asystenta 
jest właśnie pomoc rodzi-
nie przeżywającej trudno-
ści w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – wychowaw-
czych oraz określenie planu 
działania, mającego na celu 
przywrócenie rodzinie zdol-
ności do wypełniania tych 
funkcji. Łączna wartość re-
alizowanego programu wy-
nosi 12 782,70 zł, z czego 8 
878,80 zł gminie udało się 
pozyskać. - Tym bardziej cie-
szymy się z takiego zastrzy-
ku finansowego – dopowiada 
pani Marta.

Magdalena Pawlik  
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Od nowego roku Żarów 
powiększy granice mia-
sta o prawie 89 ha. Rząd 
właśnie podjął pozytywną 
decyzję o zmianie granic 
miasta. O jaki teren chodzi?

- Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego jest to teren 
przeznaczony pod rozwój 
przemysłu. Na części te-

¯arów, ul. Mickiewicza 3 
74/857-02-52, 721 200 821

Żarów coraz większy
Od nowego roku zmienią się granice miasta Ża-

rów. Jak będą wyglądały nowe granice, dlacze-
go dokonano zmiany i jaki będzie to miało skutek 
dla mieszkańców Żarowa? Na pytania odpowiada 
burmistrz Żarowa Leszek Michalak. 

go terenu w tej chwili trwa 
procedura poszerzenia Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Mam nadzieję, że docelowo 
będzie on służył stworzeniu 
nowych miejsc pracy. 

Na decyzję rządu cze-
kaliśmy kilka miesięcy. 
O zmianę granic starało 
się 19 gmin i miast z te-

renu całej Polski. Jedynie 
10 z nich otrzymało pozy-
tywną opinię rządu, w tym 
także Żarów. Dlaczego ta 
decyzja jest tak ważna?

- Poszerzenie terenu, ja-
ko miejskiego, jest szczegól-
nie ważne, biorąc pod uwagę 
obowiązujące ustawy w za-
kresie zmian przeznaczenia 
gruntów. Myślę tu o odrol-
nieniu. Otóż pozostawienie 
terenu przemysłowego poza 
granicami miasta powodo-
wałoby obciążenie koszto-
we tych terenów, związane 
z docelowym wyłączeniem 

z produkcji rolnej. Obcią-
żenie to spoczywałoby na 
gminie, w przypadku wzięcia 
na siebie takiego obowiąz-
ku, bądź zgodnie z ustawą 
na przedsiębiorcy, jeżeli 
w odrębnej umowie cywil-
no-prawnej gmina by te-
go nie uregulowała. Takie 
podejście w sytuacji, gdy 
wszystkie gminy rywalizu-
ją o nowego przedsiębior-
cę, powodowałoby obniżenie 
atrakcyjności terenu, właśnie 
z uwagi na dodatkowe kosz-
ty spoczywające na przedsię-
biorcy. Gmina czeka jeszcze 

na decyzję rządu w sprawie 
poszerzenia Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Jeśli będzie 
pozytywna, dodatkowo spo-
woduje to wzrost atrakcyjno-
ści tych terenów. I właśnie na 
tym nam zależy. Obie decy-
zje w konsekwencji owoco-
wać będą nowymi miejscami 
pracy. Warto przypomnieć, 
że w przypadku naszej gmi-
ny co roku ok 180 młodych 
mieszkańców kończy proces 
edukacji i wchodzi na rynek 
pracy. Dlatego dla nas tak 
ważna jest rozbudowa za-
kładów, tworzenie nowych 
miejsc pracy. Perspektywa 
obecnego roku i roku przy-
szłego pokazuje, że te miej-
sca pracy dla młodych ludzi 
będą. Ale rolą burmistrza 
i samorządu jest tworzenie 
możliwości rozwoju również 
na przyszłość.  

Jakie więc skutki spo-
woduje poszerzenie granic 
miasta w następnych la-
tach? 

- Decyzja o poszerzeniu 
granicy miasta i poszerze-
niu strefy powoduje, że rów-

nież w najbliższych latach 
będziemy mogli skorzystać 
z tego dobrodziejstwa, ja-
kim jest tworzenie nowych 
zakładów, a w nich kolej-
nych miejsc pracy. Ta de-
cyzja, którą rząd podejmuje, 
wpisuje się w szerszy aspekt 
działań obecnego i poprzed-
niego burmistrza oraz samo-
rządu. To ważne w sytuacji, 
gdy dostrzegane są sympto-
my wypływające z obecne-
go kryzysu.  Obserwujemy 
go dziś w firmach budowal-
nych  i okołobudowlanych, 
dochodzą nas także sygnały 
z innych gmin o pierwszych 
zwolnieniach w zakładach 
pracy. My musimy myśleć 
o tym, żeby w naszej gmi-
nie do tego nie dopuścić. 
Pomimo trudnej sytuacji 
gospodarka w naszej gmi-
nie powoduje szansę  cią-
głego rozwoju. To przecież 
dziesiątki gminnych inwe-
stycji, wpływających na co-
dzienne życie mieszkańców. 
Bez dochodów z zakładów 
przemysłowych byłoby to 
niemożliwe.  

Ag

Żarowscy strażacy bez 
problemu będą mogli po-
magać mieszkańcom gminy 
w usuwaniu gniazd szerszeni, 
os czy pszczół. Gmina zaku-
piła specjalny kombinezon, 
który chroni ciało strażaka 
podczas takiej akcji. Kon-
strukcja ubrania pozwala 
bowiem na swobodne działa-
nie podczas usuwania gniazd, 
jednocześnie zabezpiecza ra-
townika na czas prowadzenia 
działań ratowniczo – gaśni-
czych. - System zamków oraz 
rzepów naszytych na łączenia 
zamków uniemożliwia przedo-
stanie się owadów do środka 
kombinezonu. Dzięki dodatko-
wym rękawom wszytym w rę-

kawy zewnętrzne nawet kiedy 
owadowi uda się przedostać 
pod rękawice, mamy niemal-
że stuprocentową pewność, że 
nie dostanie się pod ubranie. 
Trójwarstwowy materiał kom-
binezonu całkowicie zabezpie-
cza ratownika przed ukłuciem. 
Dzięki kieszeniom umiejsco-
wionym w przemyślany sposób 
użytkownik może zabrać ze 
sobą podstawowy sprzęt nie-
zbędny do usuwania gniazd – 
wyjaśnia Michał Domański, 
podinspektor ds. podinspektor 
ds. wojskowości, obrony cy-
wilnej, bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. 

Ag

Będą chronić 
przed owadami

Gmina Żarów zakupiła kombinezon, który zabezpie-
cza przed ukąszeniami os i szerszeni. Sprzęt został 

przekazany żarowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. 
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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

Od ponad trzech lat trwa 
zbiórka pieniędzy na bu-
dowę kościoła w Mrowi-
nach. Wreszcie udało się 

Ponad 35 tysięcy złotych 
miesięcznie gmina Żarów 
przeznacza na dofinanso-
wanie przejazdów MPK. 
Tygodniowo „czerwone” 
autobusy wykonują 16 kur-
sów, 11 w dni powszednie 
i 5 w weekendy. Od 1 wrześ-
nia sytuacja ulegnie zmia-
nie. Gmina wypowiedziała 
umowę Miejskiemu Przed-
siębiorstwu Komunikacji 
w Świdnicy.  – Na terenie 
naszej gminy kursy osobo-
we realizuje pięciu przewoź-
ników, wśród nich Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komuni-

W tym roku egzaminy 
dojrzałości trwały od 4 do 
25 maja. Każdy uczeń mu-
siał przystąpić do egzami-
nu z trzech przedmiotów na 
poziomie podstawowym: ję-
zyka polskiego, matematyki 
i języka obcego nowożyt-
nego. Chętni mogli zdawać 

Kamień węgielny wmurowany

Na zdjęciu biskup diecezji świdnickiej ksiądz Ignacy Dec wspólnie 
z proboszczem parafii w Mrowinach Pawłem Szajnerem dokonują oficjalnego 
wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła.

uzbierać kwotę, która po-
zwoli na jej rozpoczęcie. 
Nowa świątynia powstaje 
na terenie starego cmenta-

rza. – Jako proboszcz cieszę 
się, że w to dzieło zaanga-
żowana jest duża część pa-
rafian ze wszystkich wiosek 
oraz wiele życzliwych osób 
z całej gminy i diecezji, 
które to dzieło wspierają 
– mówi proboszcz parafii 
w Mrowinach, ksiądz Pa-
weł Szajner. 23 czerwca 
w Mrowinach została od-
prawiona uroczysta msza 
święta pod przewodni-
ctwem biskupa diecezji 
świdnickiej księdza Igna-
cego Deca, podczas której 
biskup wspólnie z probosz-
czem parafii w Mrowinach 
w asyście zaproszonych go-
ści, duchowieństwa, bur-
mistrza Żarowa Leszka 
Michalaka, samorządow-
ców oraz mieszkańców 
dokonali wmurowania ka-
mienia węgielnego pod 
budowę nowej świątyni. 
Prawdopodobnie na po-
czątku lipca ruszą przygoto-
wania do wzniesienia ścian 
kościoła. Wszelkie prace 
wykonują sami parafianie. 
Wciąż trwa także zbiórka 
datków na budowę kościo-
ła w Mrowinach. Najmłod-
szą w naszej diecezji parafię 
można wspierać, wpłacając 
datki na jej konto:

Bank PEKAO SA 
I O w Świdnicy,

nr 12 1240 1978 1111 
0010 2210 8822

Ag

Matura lepiej
 niż w powiecie

Egzaminy dojrzałości pisali w maju. Pod koniec 
czerwca poznali ich wyniki. Dziś już wiemy, że 

wszyscy absolwenci Zespołu Szkół w Żarowie zdali 
tegoroczną maturę.

je także na poziomie roz-
szerzonym. - Cieszymy się 
z wyników tegorocznych eg-
zaminów dojrzałości. Już po 
raz czwarty wszyscy przystę-
pujący do matury uczniowie 
technikum w zawodach: tech-
nik informatyk oraz technik 
logistyk zdali ją z powodze-
niem. Jeszcze bardziej cie-
szymy się z tego, że wyniki 
naszych absolwentów w po-
równaniu z wynikami w po-
wiecie i województwie są 
wyższe – mówi Dorota Jasz-

tal, dyrektor Zespołu Szkół 
w Żarowie.

Szkoła nie kryje również 
dumy ze swoich najlepszych 
tegorocznych maturzystów. 
A są wśród nich Adam Ru-
rarz ze średnią wyników 
maturalnych 81,2% oraz Pa-
trycja Baran, która uzyska-
ła z egzaminu maturalnego 
średnią 77,6 %. - Po raz ko-
lejny nauczyciele i uczniowie 
naszej szkoły udowodnili, że 
sukces w Zespole Szkól w Ża-
rowie może osiągać każdy 
uczeń – dodaje dyrektor szko-
ły. Wszystkim absolwentom 
żarowskiej placówki gratulu-
jemy i życzymy kolejnych 
sukcesów edukacyjnych.

Magdalena Pawlik 

Więcej informacji: 
www. um.zarow.pl

Dotacji dla MPK 
nie będzie

Od 1 września autobu-
sy Miejskiego Przed-

siębiorstwa Komunikacji 
w Świdnicy zaprzestaną 
kursowania na trasie 
Świdnica - Żarów. Gmi-
na wypowiedziała spół-
ce umowę. Zapewnia 
jednak, że pasażerowie 
zmian nie odczują. 

kacji w Świdnicy, które jako 
jedyne korzysta z dofinanso-
wania gminy. Nie ma takiej 
potrzeby, żebyśmy z budżetu 
gminy wydatkowali na ten 
cel pieniądze w sytuacji, kie-
dy inni przewoźnicy są chęt-
ni zapewnić transport dla 
naszych mieszkańców, bez 
korzystania z finansów gmin-
nych – wyjaśnia burmistrz 
Żarowa Leszek Michalak. 
Nie wiadomo jeszcze, czy 
MPK od 1 września zde-
cyduje się na kontynuację 
kursów na trasie Świdnica-
-Żarów bez dopłat z gminy. 
Decyzja jeszcze nie zapad-
ła, ale mieszkańcy gminy 
Żarów mogą spać spokoj-
nie. – Nie ma obawy o to, 
że mieszkańcy naszej gmi-

ny nie będą mieli zapew-
nionego dojazdu do pracy, 
czy szkoły. To dotyczy także 
mieszkańców gminy Świni-
ca, którzy pracują lub uczą 
się na terenie naszej gminy 
– dodaje Anita Juralewicz 
z Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie. Oprócz Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji w Świdnicy gminę 
Żarów obsługuje czterech 
przewoźników: PKS (reali-
zujący 13 kursów tygodnio-
wo), UT Ptak (realizujący 23 
kursy tygodniowo) oraz Rico 
Trans (realizujący 9 kursów 
tygodniowo). Są już także 
chętni do przejęcia kursów, 
które do tej pory realizowa-
ło MPK.

Agnieszka Gryc

A oto najlepsi z najlepszych w gminie Żarów:

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie:

Aleksandra Heród klasa IV – średnia 5,5
Wiktoria Korbut klasa V – średnia 5,6
Kacper Wilk klasa VI – średnia 5,3 

Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach

Daria Gołąb klasa VI – średnia 5,1
Damian Kozieł klasa VI – średnia 5,0
Dominika Kochanowska klasa V – średnia 5,1

Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach

Konrad Skóra klasa V – średnia 5,5
Karolina Fita klasa VI – średnia 5,45
Magdalena Węglarz klasa VI – średnia 5,45

Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu

Aleksandra Madej klasa V – średnia 5,2
Klaudia Banasik klasa IV – średnia 5,1

Na zdjęciu najlepsi szóstoklasiści odbierają nagrody i szkolne świadectwa. Od września rozpoczną naukę w murach Gimnazjum.

Najlepsi z najlepszych
Świadectwa odebrane, szkolne mundurki schowane, podręczniki odło-

żone na półkę. Zaczęły się wakacje! Na dwa miesiące można zapomnieć 
o szkolnych obowiązkach. Teraz przyszedł czas na odpoczynek. 

- Uczniowie ciężko pracowali na sukces swój i mogę to śmiało powiedzieć, całej 
społeczności szkolnej. Swoim wysiłkiem, wytrwałością i determinacją dawali przy-
kład innym oraz udowodnili, że ciężka praca przynosi nie tylko wymierne efekty, ale 
daje także dużą satysfakcję i mobilizuje do dalszych działań – mówi dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie Urszula Rurarz.

Konrad Marcjan klasa IV – średnia 5,1
Adrian Wiącek klasa IV – średnia 5,0

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie

Przemysław Borowski klasa III – średnia 5,38
Kamila Wygodzka klasa III – średnia 5,38
Bartosz Nowak klasa III – średnia 5,17
Damian Daniel klasa III – średnia 5,17
Katarzyna Kovači klasa III – średnia 5,0
Paulina Gorzycka klasa III – średnia 5,06
Agata Urbaniak klasa III – średnia 5,11
Filip Płosiński klasa II – średnia 5,33
Aurelia Myślińska klasa II – średnia 5,13
Patrycja Bartosińska klasa II – średnia 5,26
Kinga Woźniak klasa II – średnia 5,06 
Witold Zaremba klasa II – średnia 5,0

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Niech nauka nadal sprawia satysfakcję 
i radość.

Magdalena Pawlik 
 

Ruszyła budowa kościoła w Mrowinach. Wylano 
już fundamenty pod jego budowę, a w sobotę, 

23 czerwca podczas uroczystej mszy świętej biskup 
diecezji świdnickiej Ignacy Dec wraz z proboszczem 
parafii w Mrowinach Pawłem Szajnerem dokonali 
uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod 
jego budowę. 
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Foto 3 – zobowiązania wymagalne
Wykres obrazuje zobowiązania wymagalne gminy Żarów w latach 2007-2011. - Na wy-

kresie widoczny jest znaczny spadek zobowiązań wymagalnych w ostatnich latach z kwoty 
8.829.994,50 zł w roku 2007 do kwoty 994.013,68 zł. Dodatkowo władze gminy na bieżąco 
podejmują negocjacje z wierzycielami, aby utrzymujące się jeszcze na znacznym poziomie 
zobowiązania wymagalne nie powodowały negatywnych skutków finansowych dla gminy 
– wyjaśnia skarbnik gminy. 

Foto 4 – odsetki
W ostatnich latach gminie Żarów udało się spłacić znaczny poziom kosztów obsługi za-

dłużenia. Ich spłata wynikała w dużej mierze z zawartych ugód i porozumień z kontrahen-
tami gminy. – Porozumienia te rozkładały na raty zobowiązania gminy pochodzące z lat 
poprzednich wraz z naliczonymi od tych zobowiązań odsetkami. Duże koszty odsetek gmi-
na zmuszona była ponieść w latach 2008-2010, po spłacie w roku 2008 wielomilionowych 
kwot istniejących zobowiązań wymagalnych w tym okresie. Ponadto widoczny wzrost 
kosztów obsługi zadłużenia w roku 2010 spowodowany był koniecznością uregulowania 
w 2010 roku znacznych odsetek naliczonych w związku ze spłatą w roku 2008 zobowiązań 
wobec kontrahenta, który budował halę sportową przy żarowskim gimnazjum i który dzięki 
staraniom władz gminy Żarów umorzył odsetki w kwocie blisko 200 tysięcy złotych – tłu-
maczy Renata Dawlewicz. Na prezentowanym wykresie wyraźnie widać, że w roku 2011 
gmina poniosła niższe o blisko 50 procent wydatki na spłatę kosztów obsługi zadłużenia. 
– Cała analiza budżetu gminy Żarów w ostatnich kilku latach pokazuje, że gmina podąża 
w dobrym kierunku. Znacznie spada poziom zadłużenia gminy, stale rosną natomiast jej 
dochody. I choć sytuacja finansowa gminy jeszcze przez kilka lat może kształtować się na 
podobnym poziomie, to najważniejsze jest to, że nie stoimy w miejscu. Zadania inwesty-
cyjne mające na celu rozwój gminy oraz poprawę życia jej mieszkańców są ciągle reali-
zowane. Nasza gmina cały czas się zmienia – dodaje burmistrz Żarowa Leszek Michalak. 

Agnieszka Gryc

F i na n s e  «

Specjalnie dla Naszych Czytelników odkrywamy karty i prezentujemy, jak kształtuje się 
sytuacja finansowa gminy Żarów w ostatnich kilku latach. 

Foto 1 – dochody
Przez ostatnie kilka lat w gminie Żarów obserwuje się znaczny wzrost dochodów budże-

towych. W 2007 roku wynosiły one 26 mln złotych, w 2011 natomiast już ponad 30 milio-
nów złotych. – Osiągnięte w roku 2011 dochody budżetowe były najwyższe w porównaniu 
do ostatnich 5 lat budżetowych i wyższe od dochodów wykonanych w roku 2007 o blisko 
4,3 mln złotych – wyjaśnia Renata Dawlewicz, skarbnik gminy Żarów. I dodaje. – Reali-
zacja coraz wyższych dochodów budżetowych wynika z prowadzonej przez władze gminy 
polityki dochodowej oraz podejmowania ciągłych działań mających na celu dalszy wzrost 
i optymalizację dochodów gminy. 

Foto 2 – zadłużenie
W 2011 roku gmina przekroczyła dopuszczalny limit zadłużenia o 2,87 procenta. – Sytu-

acja taka spowodowana była między innymi zmianą istniejących przepisów, które narzuciły 
nowy sposób wyliczania wskaźnika zadłużenia gminy – wyjaśnia Renata Dawlewicz. 
Przed wejściem w życie nowych przepisów wskaźnik zadłużenia gminy Żarów w roku 
2011 wyniósłby 47,44 procenta i nie przekroczyłby dopuszczalnej granicy zadłużenia. 
Byłby to także najniższy wskaźnik zadłużenia gminy Żarów od 5 lat. – Na przedsta-
wionym wykresie widać jednoznacznie, że wskaźnik zadłużenia gminy, bez względu 
na stosowane zasady jego wyliczenia w poszczególnych latach, wykazuje tendencję 
malejącą – dodaje skarbnik gminy.

Mimo kłopotów 
wychodzimy na prostą

Jedenastoma głosami „za”, przy trzech głosach „przeciw” radni Rady Miejskiej Żarowa podczas sesji 20 
czerwca, udzielili burmistrzowi Żarowa Leszkowi Michalakowi absolutorium za wykonanie ubiegło-

rocznego budżetu.

  

STAN FINANSÓW GMINYSTAN FINANSÓW GMINY

DOCHODY ZREALIZOWANE W LATACH 2007-2011
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STAN FINANSÓW GMINYSTAN FINANSÓW GMINY

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA
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STAN FINANSÓW GMINYSTAN FINANSÓW GMINY

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE W LATACH 2007-2011
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STAN FINANSÓW GMINYSTAN FINANSÓW GMINY

ODSETKI ZAPŁACONE W LATACH 2007-2011
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Brama dla 
strażaków

Remiza OSP w Imbra-
mowicach ma nową 
bramę wjazdową. - Jest 
to komfortowa bra-
ma otwierana piono-
wo w górę. Rozwiązanie 
to pozwala na szybki 
wyjazd samochodu po-
żarniczego do akcji bo-
jowej. Dodatkowo płyta 
bramy jest wykonana 
z segmentów stalowego,  
ocynkowanego ogniwa, 
wypełnionego pianką 
poliuretanową bez fre-
onu – wyjaśnia Michał 
Domański, podinspek-
tor ds. wojskowości, 
obrony cywilnej, bez-
pieczeństwa i porząd-
ku publicznego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. 
Gmina Żarów na ten cel 
przeznaczyła ponad 7 ty-
sięcy złotych z budżetu 
gminy. W najbliższym 
czasie planuje się do-
konać wymiany bramy 
segmentowo – przemy-
słowej także w Jednost-
ce OSP w Pożarzysku.

Z myślą 
o dzieciach

Gmina Żarów stara się 
o kolejne środki unijne. 
Blisko 30 tysięcy złotych 
potrzeba, by wybudować 
place zabaw w Żarowie, 
Imbramowicach i Buko-
wie. 

Jest szansa na to, że 
w gminie Żarów po-
wstaną trzy nowe place 
zabaw. Gmina Żarów 
złożyła właśnie wniosek 
o przyznanie pomocy 
w ramach małych projek-
tów do Lokalnej Grupy 
Działania LGD „Szlakiem 
Granitu”. - Dzięki wybu-
dowaniu placów zabaw 
najmłodsi mieszkańcy 
wskazanych miejscowości 
zyskają miejsce, w którym 
będą mogli trenować nie 
tylko swoje ciało, ale rów-
nież umiejętności społecz-
ne polegające na nauce 
współpracy, kreatywności 
oraz współzawodnictwie 
– wyjaśnia Przemysław 
Sikora, kierownik Refera-
tu ds. Oświaty, Funduszy 
Zewnętrznych i Promo-
cji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. Całkowity 
koszt zadania oszacowa-
nia na ponad 30 tysięcy 
złotych. Gmina stara się 
o ponad 17 tysięcy dofi-
nansowania. 

Ag

Włamali się do auta
Żarowski Komisariat 
Policji prowadzi śledz-
two w sprawie ustalenia 
i zatrzymania sprawców, 
którzy w sobotę 16 czerwca 
włamali się do zaparkowa-
nego na terenie Wierzbnej 
samochodu. Nieznani 
sprawcy najpierw wybili 
szybę, a następnie z wnę-
trza samochodu ukradli 
elektronarzędzia na łączną 
kwotę 3 tysięcy złotych. 

Żarowianie na gazie
- W piątek, 8 czerwca 
żarowscy policjanci zatrzy-
mali do kontroli drogowej 
27-letniego mieszkańca 
Świdnicy. Mężczyzna miał 
2,84 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu
- Dzień później, 9 czerwca 
zatrzymano kierującego 
rowerem 27-letniego 
mieszkańca Stanowic. Męż-
czyzna miał 1,84 promila 
w wydychanym powietrzu
- Kolejny rekordzista 
zatrzymany przez żarow-
skich policjantów miał 2,8 

Wakacje w mieście
Oglądają bajki, integrują 

się na świeżym powietrzu, 
uczestniczą w zajęciach pla-
stycznych, czytają książ-
ki edukacyjne, biorą udział 
w zajęciach edukacyjno-
-komputerowych. Tak naj-
młodsi mieszkańcy gminy 
Żarów spędzają wakacyj-
ny czas w bibliotece. I nic 
dziwnego, bowiem żarow-
ska placówka przygotowała 
dla dzieci na ten czas szereg 
interesujących zajęć. 

Biblioteka z dotacjami
Abonament na Internet 

oraz nowości wydawnicze. 
Na ten cel żarowska Bibliote-
ka Publiczna przeznaczy do-
tacje pochodzące z Programu 
Biblioteki Narodowej oraz 
Programu „Akademia Oran-
ge dla bibliotek”. W sumie na 
realizację swoich działań ża-
rowska biblioteka pozyskała 
prawie 10 tysięcy złotych. 

Zielona rabatka już 
w Daicelu

Zwycięzcy konkursu ogło-
szonego przez żarowską fir-
mę Daicel Safety Systems 
Europe na najlepszą „Zie-
loną rabatkę” w sobotę, 16 
czerwca, na terenie zakładu 
sadzili drzewka oraz krze-
wy. W akcji zagospoda-
rowania terenu zielonego 
firmy z żarowskiej podstre-
fy uczestniczyli uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie.

Zaśpiewali w Lohmar
Młodzi artyści zespołu 

muzycznego Eimles zaśpie-
wali podczas święta mia-
sta partnerskiego Lohmar, 
które odbyło się w dniach 
15-17 czerwca. Przedsta-
wiciele zespołu reprezento-
wali gminę Żarów wspólnie 
z reprezentantami Urzędu 
Miejskiego Zastępcą Bur-
mistrza Grzegorzem Osie-

ckim, Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy dyrek-
torem Urszulą Rurarz, Bi-
blioteki Publicznej im. ks. 
Jana Twardowskiego w Ża-
rowie dyrektorem Stanisła-
wą Biernacką.

1 – Maja 
po liftingu

W czerwcu zakończył się 
remont ulicy 1-Maja w Ża-
rowie na odcinku od końca 
drogi asfaltowej do ogród-
ków działkowych. 

Budynek 
po rozbiórce

Zakończyła się rozbiór-
ka budynku przy świetlicy 
wiejskiej w Imbramowi-
cach. Teren został przygoto-
wany pod budowę nowego 
placu zabaw i miejsc par-
kingowych. Gmina chce 
pozyskać na ten cel środki 
z Lokalnej Grupy Działania 
LGD „Szlakiem Granitu”.

Kronika Policyjna Wieści z gminy

promila w wydychanym 
powietrzu. 43-letni miesz-
kaniec Żarowa w stanie 
nietrzeźwym kierował 
samochodem. Został 
zatrzymany w piątek 22 
czerwca.
- We wtorek, 26 czerwca 
natomiast do kontroli 
drogowej zatrzymano 
41-letniego mieszkańca 
Żarowa. Mężczyzna kiero-
wał samochodem mając 
1,84 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

I znowu włamanie
Nieznani sprawcy dokonali 
włamania do nowo-
-wybudowanego budynku 
w Żarowe. Do zdarzenia 
doszło we wtorek, 3 lipca. 
Z budynku zniknęły elek-
tronarzędzia na kwotę 10 
tysięcy złotych. – Trwają 
czynności zmierzające do 
ustalenia i zatrzymania 
sprawców zdarzenia – 
wyjaśnia komendant 
żarowskiego komisariatu 
Izabela Basztura. 

Oprac. Ag

26 kwietnia 2012 roku około godziny 10.00 w Żarowie, 
na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Zamkowej pie-
sza została potrącona przez samochód. Świadkowie 
wypadku oraz osoby posiadające informacje w tej 
sprawie proszeni są o kontakt z tut. Komisariatem 
Policji osobiście lub telefonicznie pod numer 74 8580 
577.

Pierwsze lipcowe dni 
wa kacy j ne go w y-

p oc z y n k u najm ło d s i 
mieszkańcy gminy Ża-
rów spędzili bardzo ak-
tywnie. 

Najpierw były wycieczki 
rowerowe do Borzygniewu, 
a potem wspólne żeglowanie 
na Zalewie Mietkowskim. 
Takie atrakcje zapewnili 
najmłodszym wakacyjnym 
uczestnikom organizatorzy 
„Wakacji Uśmiechu 2012”, 
które w naszej gminie od-
bywają się już po raz trzeci. 
W pierwszych wakacyjnych 

Wakacje z żaglówkami 

rejsach po Mietkowskim Za-
lewie w dniach 9 i 11 lipca 
uczestniczyło ponad sześć-
dziesiąt młodych mieszkań-
ców gminy Żarów. - Jest to 
już trzecia edycja „Wakacji 
Uśmiechu”, których organi-
zatorami jest Młodzieżowa 
Rada Miejska oraz Żarowska 
Wspólnota Samorządowa. 
Cieszę się, że przy organi-
zacji zaangażowanych jest 
tak dużo osób. Wspierają nas 
i Kasa Wspólnota Oddział 
w Żarowie, firmy Therma-
flex Izolacji oraz Nova z ża-
rowskiej podstrefy, Gminne 

Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie, TKKF Chemik 
i Urząd Miejski w Żarowie 
– mówi opiekunka Młodzie-
żowej Rady Miejskiej Iwona 
Nieradka.  Młodym zapaleń-
com morskich przygód za-
wsze towarzyszy burmistrz 
Żarowa. - Jest to dla mnie do-
skonała forma wypoczynku, 
a jednocześnie cieszę się, że 
dzieci nie narzekają na nudę 
w naszej gminie – zapewnia 
burmistrz Leszek Michalak. 
Niezapomnianą dawkę wa-
kacyjnych emocji dostarczył 
najmłodszym również wa-
kacyjny festyn, który odbył 
się w sobotę 14 lipca. Były 
rejsy łódkami po żarowskim 
stawie, kolorowe zjeżdżalnie, 
malowanie twarzy oraz kon-
kursy i zabawy z atrakcyjny-
mi nagrodami. Taką dawkę 
radości i optymizmu również 
zapewnili organizatorzy „Wa-
kacji Uśmiechu”. To jeszcze 
nie koniec wakacyjnych wra-
żeń – W ramach „Wakacji 
Uśmiechu 2012” planuje-
my zorganizować jeszcze 
kolejne wycieczki rowero-
we, które połączone zostaną 
z żaglowaniem. W programie 
są także wyjazdy na Ślężę 
oraz wycieczka do War-
szawy. A wszystko z myślą 
o najmłodszych – informuje 
Krystian Chęciek z Młodzie-
żowej Rady Miejskiej. 

Magdalena Pawlik

Wakacje Uśmiechu 2012” w pełni. Najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów 
podczas wspólnego rejsu na Zalewie Mietkowskim.    
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TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻAROWIE

CO? GDZIE? KIEDY? 
– czyli informator kulturalny

ŻARÓW
24 czerwca-22 lipca 

Żarowska Izba Historyczna oraz Miejski Klub Honorowych Daw-
ców Krwi im. Ludwika Hirszfelda zapraszają na wystawę „Odzna-
czenia, nagrody i pamiątki Miejskiego Klubu HDK PCK w Żarowie”. 
Wystawę można oglądać w każdą środę w godz. 10.00-17.00 oraz 
niedzielę od 11.00 do 14.00 w Żarowskiej Izbie Historycznej przy 
ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie.

Lipiec

Wakacje z biblioteką 
16 – 20 lipca

Biblioteka w Żarowie zaprasza wszystkie dzieci z gminy Żarów na 
bezpłatne zajęcia wakacyjne. W programie zabawy na świeżym 
powietrzu, gry planszowe, zajęcia plastyczne (lepienie garnusz-
ków z masy solnej, zdobienie słoików i szklanych butelek, ramki 
na zdjęcia, szkatułki na skarby).

23 - 27 lipca
Biblioteka w Żarowie zaprasza dzieci na bajki z dawnych lat (wy-
świetlane ze starego projektora), zabawy integracyjne na powie-
trzu, zajęcia plastyczne (naszyjniki z makaronu, kręgle z butelek, 
stemplowanie darami natury, zabawy z modeliny i plasteliny)

Wakacje z GCKiS
18 lipca

Plenerowe zajęcia z malarstwa dla dzieci i młodzieży (godz. 9.00-
13.00), wycieczka rowerowa z klubem rowerowym „OLD SPOKES” 
od 9 lat (godz. 9.00), zajęcia z piłki ręcznej (godz. 11.00-13.00)

19 lipca
Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży (godz. 10.00-14.00), 
zabawy z fotografią w kole multimedialnym „Pixel” (godz. 10.00). 
turniej tenisa stołowego (godz. 10.00).

24 lipca 
Koło gitarowe dla dzieci i młodzieży (godz. 10.00)

25 lipca 
Wycieczka rowerowa z klubem rowerowym „OLD SPOKES” od 9 
lat (godz. 9.00), zajęcia z piłki ręcznej (godz. 11.00-13.00)

26 lipca 
Zabawy z fotografią dla dzieci i młodzieży w kole multimedial-

nym „Pixel” (godz. 10.00)

31 lipca 
Koło gitarowe dla dzieci i młodzieży (godz. 10.00).  

ŚWIDNICA
21 lipca

Wycieczka „Z Mamą i Tatą odkrywam Świdnicę” pt. „To jest cud 
architektury, warty złota całe góry”. Start godzina 12.00. Miejsce 
zbiórki: pod fontanną Neptuna.

22 lipca
Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej. Miejsce: Boisko OSiR.  www.
osir.swidnica.pl

29 lipca 
Wycieczka dla dorosłych z cyklu Poznajmy Świdnicę pt. „Świąty-
nia z barokowym smakiem” – wycieczka do Kościoła Pokoju. Start 
godzina 16.00. Miejsce zbiórki: pod fontanną Neptuna.  

28 lipca – 4 sierpnia 
13. Międzynarodowy Festiwal Bachowski. Miejsce: Kościół Pokoju, 
katedra, Świdnica. Szczegóły na www.bach.pl

ŚWIEBODZICE
28-29 lipca 

Krajowa Wystawa Psów Rasowych. Miejsce: Hala Widowiskowo-
-Sportowa przy ulicy Mieszka Starego 6. Bilety w cenie 6/3 zł. 
Szczegóły na www.zkwp-walbrzych.pl

STRZEGOM
Lipiec – Sierpień

Do końca sierpnia oglądać będzie można wystawę „Herosi w pa-
siakach-nieznana historia piłki nożnej w obozie Gross-Rosen”. 
Miejsce: Muzeum Gross Rosen, Rogoźnica. Wstęp wolny. Szcze-
góły na www.gross-rosen.eu

W 1925 roku Mrowiny li-
czyły 1562 mieszkańców, 
z czego 286 było wyznania 
katolickiego. Funkcjonują-
cy do 1945 roku cmentarz 
przy obecnej ul. Myśliwskiej 
w Mrowinach nie został w peł-
ni zapełniony grobami, co po-
twierdziły w 2011 roku prace 
archeologiczno-ekshumacyj-
ne przeprowadzone na jego 
terenie w związku z budową 
nowego kościoła. Ponadto 
posiadał on, jak się wydaje, 
przedzieloną murem część 
ewangelicką i katolicką. Jaka 
była więc potrzeba wytyczania 
nowego - niewielkiego cmen-
tarza, który funkcjonował z ca-
łą pewnością w latach 20-tych 
XX wieku, co potwierdza da-
ta z tablicy nagrobnej „192?” 
(nazwisko Iesionek nie figu-

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 au-
tobusów 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 niepo-
datkowych 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 upłynął 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 upłynął15 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 spra-

Mrowiny – część II
Śladami historii

Kiedy i w jakim celu powstał cmentarz w Mrowi-
nach? Zapraszamy do lektury drugiego odcinka 

historii wsi Mrowiny w gminie Żarów. 

ruje w spisie mieszkańców 
Mrowin z 1942 roku). Na-
pisy zachowane zarówno na 
wspomnianym nagrobku oraz 
tablicy wykluczają istnienie 
cmentarza założonego tuż po 
lub w 1945 roku dla osadni-
ków polskich, a także istnienie 
cmentarza „dziecięcego”. Nie 
wydaje się także, aby zakła-
dano w pewnym momencie 
odrębny cmentarz dla miesz-
kańców wyznania katolickie-
go. Niewielka liczba grobów 
(obecnie ok.10-ciu czytelnych) 
wskazuje na niezbyt częste 
oraz długotrwałe użytkowa-
nie. Niewielki obszar tego 
cmentarza nie został oznaczo-
ny także na mapach topogra-
ficznych z 1913, 1937 i 1942 
roku (oznaczony dopiero na 
polskiej mapie topograficznej 

z 1965 roku w skali 1:25 000). 
Czy był to zatem cmentarz dla 
tzw. osób „niepożądanych” jak 
samobójcy i inni zmarli w nie-
naturalny sposób, innowiercy, 
nieochrzczeni, wyklęci, ska-
zani przestępcy, zatwardzia-
li grzesznicy? Od 1751 roku 
Prusy zniosły wszelkie sank-
cje co do pochówków samo-
bójców i in., którzy mogli już 
spocząć w tzw. „poświęconej 
ziemi”, jednak nadal prakty-
kowano wydzielanie dla nich 
specjalnego miejsca lub na-
wet oddzielny cmentarz. Czy 

tak było i w Mrowinach ? Na 
to zapomniane i zaniedbane 
miejsce zwrócona jest dziś 
twarz figury ukrzyżowanego 
Chrystusa, którego wandale 
najpewniej w poszukiwaniu 
„cennych przedmiotów” po-
zbawili kończyn. Zachowa-
ne fragmentarycznie nagrobki 
oraz tablica nagrobna trafią 
niebawem do żarowskiego 
lapidarium przy ul. 1 Maja. 
Czynione będą także zabiegi 
w celu odnowienia drewnia-
nego krzyża. 

Bogdan Mucha

wie uchylenia Uchwały Nr LXV/296/2010  Rady Miejskiej  w Żarowie z dnia 
30 września 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów wraz z później-
szymi 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 opar-
ciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 78/2012 z dnia 14.06.2012r. 

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 sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste w opar-
ciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 83/2012 z dnia 22.06.2012r. 

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 sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste w opar-
ciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 85/2012 z dnia 27.06.2012r.  

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 sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta 
Żarów Nr 97/2012 z 05 lipca 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 nieruchomo-
ści przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 
w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 98/2012 z dnia 10 
lipca 2012r. 
 
Uwaga producenci rolni!
Zbliża  się II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej 
napędowy używany do produkcji rolnej powinien:  
 - w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.  złożyć odpo-
wiedni wniosek do Burmistrza  Miasta, w zależności od miejsca położenia 
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 
2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r. 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha 
użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 31 października 2012 r. go-
tówką w kasie Urzędu Miejskiego albo przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku.
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Po meczach w grupach 
o trzecie miejsce zagrały 
drużyny Błyskawicy Kal-
no oraz Zrywu Łażany. Po 
bramkach Daniela Dąbrow-
skiego oraz Grzegorza Puła-
czewskiego, Zryw prowadził 
2:0. W końcówce spotkania 
cień nadziei na korzystny 
rezultat dla Błyskawicy dał 
Szymon Laskowski, który 
zdobył bramkę kontakto-
wą. Wynik do końca meczu 
nie uległ zmianie. Niestety, 
wielki finał się nie odbył, po-
nieważ zespół Wierzbianki 
Wierzbnej wycofał się z tur-
nieju. Tym samym drużyna 
została zdyskwalifikowa-
na. Tytuł mistrzowski przy-
padł Zielonym Mrowiny. 
Drugie miejsce przyznano 

W stolicy Hiszpanii wy-
chowanek ULKS Zielony 
Dąb Żarów miał mierzone 
tylko dwie próby. Cztery 
rzuty okazały się spalone. 
W najlepszej próbie młot 
powędrował na odległość 
77,31m. Triumfował wice-
lider list światowych, Wę-
gier Krisztián Pars (80,85m) 
przed Ukraińcem Oleksijem 
Sokirskim (78,91m) oraz 
Czechem Lukasem Meli-
chem (78,55m).

T e g o r o c z n y  c y k l 
Challenge’u składa się 
z dziewięciu imprez. W osta-
tecznej punktacji sklasyfi-
kowani zostaną tylko ci 
zawodnicy, którzy wystar-
tują co najmniej trzykrot-
nie. Suma trzech najlepszych 
wyników młociarza w cyklu 

 Czołowi zawodnicy Goń-
ca Żarów (Jakub Dołharz, 
Dawid Mozol, Wiktor i Hu-
bert Zaremba) skorzystali ze 
zgrupowania kadry woje-
wódzkiej w naszym mieście, 
biorąc udział we wspólnych 
treningach.  

Zajęcia prowadzili trene-
rzy kadry Jakub Żeberski 
oraz Piotr Kowalik. Omó-
wieniem testów oraz zaję-

Najlepszym spinningistą 
wśród seniorów został Paweł 
Majstrzyk. Dorian Kowal-
czyk zwyciężył w kategorii 
junior. W zawodach nocnych 
triumfował Marcin Łuczak.

Bartosz Rasiewicz potwier-

Trener Zjednoczonych Ża-
rów Sebastian Błaszczyk roz-
począł pierwszy trening 10 
lipca. Zjednoczeni w okre-
sie przedmeczowym mają 
rozegrać pięć spotkań kon-
trolnych. Wszystkie odbędą 
się na Stadionie Miejskim 
w Żarowie. Pierwszym spa-
ringpartnerem będzie wy-
stępująca w legnickiej kl. 
Okręgowej Kuźnia Jawor. 
Spotkanie zaplanowano na 
21 lipca. Tydzień później 
formę biało-niebieskich 
sprawdzi Odra Malczyce 
(wrocławska kl. O). Oby-
dwa spotkania zaplanowano 
na godzinę 18:00. 5 sierpnia 
do Żarowa przyjedzie Stal 
Świdnica występująca w Li-
dze Dolnośląskiej Juniorów 
starszych. Tuż przed inaugu-
racją nowego sezonu zmie-

 
Zwycięzcy 

turnieju LZS
Tradycją gminy stały się zmagania piłkarzy rywa-

lizujących w turnieju skupiającym drużyny nale-
żące do Ludowych Zespołów Sportowych. VIII edycję 
turnieju piłkarskiego zespołów LZS gminy Żarów wy-
grali zawodnicy Zieloni Mrowiny. 14 lipca na boisku 
sportowym w Mrowinach o tytuł najlepszej drużyny 
walczyło pięć zespołów.

Zrywowi Łażany, a trzecie 
Błyskawicy Kalno. Debiutu-
jący w rozgrywkach piłkar-
skich w naszej gminie zespół 
z Pyszczyna zakończył zma-
gania na czwartej pozycji. 

Najlepszym bramkarzem 
został Grzegorz Wielg z Zie-
lonych Mrowiny. Tytuł naj-
lepszego strzelca otrzymał 
Szymon Laskowski, repre-
zentujący Błyskawicę Kal-
no. Mateusz Sołek ze Zrywu 
Łażany został najlepszym za-
wodnikiem turnieju. Nagrodę 
specjalną za pierwszy udział 
w rozgrywkach otrzymał ze-
spół z Pyszczyna. Piłkarze 
od nowego sezonu będą wy-
stępować w powiatowej li-
dze LZS.

Otwarcia rozgrywek oraz 

wręczania nagród dokona-
li: Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie Tade-
usz Pudlik, Prezes Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Żarowie 
Mariusz Bryła oraz Prezes 
LKS Zieloni Mrowiny Ta-
deusz Buszka.

Organizatorzy: GZ LZS 
w Żarowie, GCKiS w Ża-
rowie oraz LKS Zieloni 
Mrowiny pragną serdecz-
nie podziękować Zbignie-
wowi Chlebowskiemu oraz 
Przewodniczącej Rady Sołe-
ckiej w Wierzbnej Zuzannie 
Urbanik za wsparcie organi-
zacji turnieju. 

Skład zwycięzców – Zieloni Mrowi-
ny: Grzegorz Wielg, Marcin Buszka, 
Tomasz Misiurka, Karol Kudła, Piotr 
Kaśków, Dawid Chrebela, Dawid So-
bel, Dawid Wojak, Krzysztof Wielg, 
Bartosz Konieczny, Łukasz Kusio, 
Igor Stempień, Marek Brambor, 
Mirosław Baranowski, Adrian Dur-
ma, Tomasz Panna, Mariusz Drąg.

Krzysztof Dutkiewicz 

Kadrowicze w Żarowie
W Żarowie  do Mistrzostw Polski Juniorów w sza-

chach szybkich i błyskawicznych przygoto-
wywała się kadra Dolnego Śląska. W zajęciach brali 
udział kadrowicze juniorów i młodzików naszego 
województwa. 

ciami motywacyjnymi zajął 
się dr Jan Sypiński, psycho-
log z AWF Wrocław. Bazą 
treningów były pomiesz-
czenia Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie, 

które wraz z klubem szacho-
wym Goniec Żarów ściśle 
współpracuje z Dolnośląskim 
Związkiem Szachowym.

Krzysztof Dutkiewicz

Wiadomości z akwenów
Koło PZW Żarów w ostatnim czasie przeprowadzi-

ło na Stawie Miejskim w Żarowie dwie imprezy 
sportowe. Wędkarze rywalizowali w spinningowych 
mistrzostwach oraz w nocnych zawodach.

dził przynależność do ścisłej 
czołówki okręgu wałbrzy-
skiego. Rok temu zawodnik 
żarowskiego koła triumfował 
wśród spławikowców. W tym 
sezonie podczas Mistrzostw 
Okręgu Wałbrzyskiego roze-

granych w Topoli został wice-
mistrzem w kategorii junior.

Sukcesem poza sportowym 
koła jest prężnie działająca 
Szkółka Wędkarska „Kro-
czek”. To tutaj młodzi węd-
karze pod czujnym okiem 
Ryszarda Wróbla uczą się 
pierwszych szlifów. W okre-
sie wakacyjnym zajęcia odby-
wają się na Stawie Miejskim 
w Żarowie w każde wtorki 
od godz. 9.00. Uczestni-
ctwo w treningach wędkar-
skich jest bezpłatne. 11 lipca 
Bartosz Fryglewicz (na zdję-
ciu) ustanowił nowy rekord 
szkółki, łowiąc 64 cm karpia 
o wadze 4,26 kg. Zachęca-
my do wstępowania w sze-
regi Szkółki Wędkarskiej 
„Kroczek”.

Krzysztof Dutkiewicz

Fot. Kacper Ochm
an

Lider cyklu IAAF
Paweł Fajdek wywalczył czwartą lokatę w konkur-

sie rzutu młotem podczas lekkoatletycznego mi-
tyngu rozegranego 7 lipca w Madrycie. Po raz szósty 
w tym sezonie zawodnicy rywalizowali w zawodach 
z cyklu IAAF Hammer Throw Challenge.

będzie decydować o kolej-
ności zajętych miejsc oraz 
o nagrodach finansowych, 
które otrzyma dwunastka 
najlepszych.

Mimo słabszego wystę-
pu w Madrycie, Paweł Faj-
dek z czwartej pozycji został 
liderem klasyfikacji IAAF 
Hammer Throw Challenge. 
Na drugie miejsce spadł re-
prezentant Republiki Tadży-
kistanu Dilshod Nazarov. 
W pierwszej edycji całego 
cyklu triumfował Japończyk 
Koji Murofushi, a w drugiej 
Węgier Krisztián Pars. Na 

ostateczne wyniki przyjdzie 
nam poczekać do 9 wrześ-
nia, wtedy to odbędzie się 
ostatni konkurs we włoskim 
Rieti.

Przed Igrzyskami Olim-
pijskimi Pawła Fajdka cze-
ka już tylko jeden start. 
W Szczecinie 21 lipca weź-
mie udział w 58. Memoria-
le Janusza Kusocińskiego.

Eliminacje olimpijskie od-
będą się 3 sierpnia. Finał za-
planowano dwa dni później. 
Mamy nadzieję, że zobaczy-
my w nim żarowianina.

Krzysztof Dutkiewicz

Przygotowania 
piłkarzy

Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon piłkar-
ski. Drużyny z gminy Żarów rozpoczęły okres 

przygotowawczy.  

rzymy się z IV ligowym AKS 
Strzegom. Mecz odbędzie się 
12 sierpnia. W trakcie jedno-
stki treningowej ma być ro-
zegrany sparing z A-klasową 
Zgodą Grodziszcze. Termin 
pozostaje do ustalenia. 

Zjednoczeni Żarów za cel 
wskazują sobie awans do IV 
Ligi.

Zieloni Mrowiny dzięki 
awansowi po rocznej prze-
rwie wracają do wałbrzyskiej 
klasy A. Od nowego sezo-
nu trenerem Zielonych został 
Adam Wróbel m.in. zawod-
nik I ligowego Górnika Wał-
brzych (sezon 88/89 I Liga 
– najwyższa w kraju), Avii 
Świdnik (sezon 89/93– II Li-
ga), Bielsko-Biała (III liga 
Śląska). Bogaty bagaż piłkar-
ski oraz trenerski z pewnoś-

cią pomoże wzmocnionym 
piłkarzom z Mrowin na wal-
kę o środek tabeli A-klasy.

W swoim pierwszym spot-
kaniu kontrolnym Zieloni, 21 
lipca o godz. 17:00 podejmą 
Tęczę Bolesławice (B kla-
sa). Mecz rozegrany zostanie 
na boisku rywala. 25 lipca 
do Mrowin zawita beniami-
nek A-klasy Jedlina Zdrój. 
Pierwszy gwizdek zabrzmi 
o godz. 17:00. Czwarta 
drużyna wrocławskiej kla-
sy A Jakubkowice, to trzeci 
rywal Zielonych. Spotkanie 
odbędzie się 4 lub 5 sierp-
nia na wyjeździe. Ostatniego 
czwartego sparingpartnera 
piłkarze poznają w trakcie 
trwania okresu przygoto-
wawczego. 

Okręgówka oraz A-klasa 
sezon rozpocznie 15 sierpnia. 
Wciąż nieznany jest termin 
rozpoczęcia klasy B. 

Krzysztof Dutkiewicz    

 

Przez całe wakacje od-
bywają się spotkania wo-
kalno-instrumentalne, które 
zakończone będą warszta-
tami mającymi na celu wy-
łonienie kandydatów do 
dziecięcego oraz młodzieżo-

Wakacje w Centrum
Trwają wakacje w Gminnym Centrum Kultury  

i Sportu w Żarowie. Prowadzone są zajęcia w pra-
cowni ceramicznej, multimedialnej, muzycznej oraz 
plastycznej. 

wego zespołu rockowego. Na 
uczestników zajęć czeka rów-
nież blok sportowy, w któ-
rych można znaleźć szereg 
dyscyplin sportowych. Klub 
cyklistów Old-Spokes, dzia-
łający przy GCKiS, co środę 

organizuje wakacyjne wy-
cieczki rowerowe. Za nami 
kolejna noc piżamowa. Na-
stępną zaplanowano na 16 
sierpnia. W sierpniu odbędzie 
się również bezpłatna szkółka 
tenisa ziemnego. Na uczest-
ników wszystkich zajęć cze-
kają atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy do wspólnej 
zabawy. Pełen program na 
www.centrum.zarow.pl

Krzysztof Dutkiewicz


