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Rolnicy zebrali plony
Kończą się żniwa w gminie Żarów. Większość rolników zakończyła już prace,
niezebrane plony pozostały jeszcze na pojedynczych polach.

Więcej na stronie 5.

Wieś w obiektywie

W obronie rzecznika
Ż

arow ianie bronią
Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.
W specjalnie przygotowanym liście do Jurka Owsiaka
żarowianie prezentują swoje
stanowisko w sprawie me-

dialnej wypowiedzi pomysłodawcy i organizatora Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka na temat
pracy Rzecznik Praw Dziecka Marka Michalaka.  - Nasz
list jest odpowiedzią na Pańskie słowa wypowiedziane

w kierunku Rzecznika Praw
Dziecka Marka Michalaka.
Z ogromnym zdziwieniem
przeczytaliśmy wypowiedź
wielkiego społecznika, jakim
Pan jest, na temat obrońcy
praw dziecka w naszym kraju.
˭˭ Więcej na stronie 4.

Jest zgoda na ekshumacje
Ż

arowska Izba Historyczna rozpocznie prace ekshumacyjno-archeologiczne
na cmentarzu parafialnym w Imbramowicach.
˭˭ Więcej n a stronie 3.

„N

asza wieś - nasza mała ojczyzna” to tytuł ogłoszonego właśnie konkursu fotograficznego i filmowego. Patronat honorowy nad konkursem objął
burmistrz Żarowa Leszek Michalak. Medialnie konkurs wspiera Gazeta Żarowska.
A chodzi o to, by pokazać
życie na wsi, lokalną społeczność oraz wszelkie formy jej
aktywności. W konkursie
mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i zrzeszenia z terenu
gminy Żarów. Zgłoszenia do
konkursu będą przyjmowa-

ne do 31 sierpnia w Urzędzie
Miejskim w Żarowie, Referat
Oświaty, Funduszy Zewnętrznych i Promocji, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, tel. 74
8580 591 wew. 329, pokój nr
8. Wystartować w konkursie
naprawdę warto. Na zwycięzców czekają atrakcyjne na-

grody finansowe, dodatkowo
nagrodzeni zostaną wszyscy
uczestnicy konkursu. Rozstrzygnięcie podczas Dożynek
Gminnych 2012, które odbędą się 16 września w Kalnie.
Szczegółowy regulamin konkursu na www.um.zarow.pl
Ag
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Mieszkańcy
342
pytają, burmistrz
odpowiada

тт Od jakiegoś czasu zgasło
światło na obwodnicy
i na rondach. Dlaczego
gmina nie oświetla już
nowej drogi?
Szanowny Mieszkańcu,
Oświetlenie zostało wykonane w ramach inwestycji przeprowadzonej wspólnie przez
sześć samorządów i prowadzonej przez powiat świdni-

cki. Jego brak spowodowany
jest wygaśnięciem umowy pomiędzy powiatem świdnickim
i energetyką. Przedstawiłem
już staroście powiatu propozycję przejęcia oświetlenia
drogi na terenie naszej gminy. Czekamy na jego odpowiedź. Formalnie teren ten jest
jednak terenem niezabudowanym i nie wymaga oświetlenia.
Z uwagi na bezpieczeństwo
naszych mieszkańców, jeśli
oczywiście uda się sformalizować przejęcie oświetlenia
i podpisanie umowy z energetyką, droga będzie oświetlana.
Z poważaniem,
Burmistrz Żarowa,
Leszek Michalak

Zachęcamy mieszkańców gminy Żarów do zadawania pytań
burmistrzowi Żarowa Leszkowi Michalakowi. Wystarczy jedynie
wejść na stronę Gminnego Informatora Internetowego www.um.zarow.pl,
następnie w zakładkę „pytanie do burmistrza”, a tu jedynie podać swój
adres e-mail i wysłać pytanie. Odpowiedzi na pytanie będą pojawiać
się na stronie. Wybrane opublikowane zostaną natomiast w Gazecie
Żarowskiej.

metrów bie żących nowego chodnika powstaje
właśnie w Pyszczynie.
Chodnik budowany jest
wzdłuż drogi powiatowej. Gmina stara się, by
każda miejscowość miała
własny ciąg pieszy. Dlatego w tym roku chodniki
powstają w trzech kolejnych miejscowościach.

Prawdopodobnie do końca
sierpnia zakończy się budowa chodnika w Pyszczynie. – Jeśli tylko pozwolą
na to warunki atmosferyczne, prace zostaną wykonane
w możliwie jak najszybszym
terminie – wyjaśnia Patryk
Wojak z Referatu Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego
w Żarowie. Chodnik w Pyszczynie to drugi, po Łażanach,
chodnik wykonywany w ramach porozumienia z powiatem świdnickim.  Na jego
mocy powiat świdnicki zobowiązał się do pokrycia kosz-

www.um.zarow.pl

Trwa budowa chodnika

tów zakupu materiałów do
budowy, po stronie gminy
natomiast pozostaje wykonanie. Z inwestycji cieszą się
mieszkańcy Pyszczyna. – Do
tej pory nie mieliśmy chodnika. Bardzo się więc cieszymy,
że w naszej miejscowości będzie bezpieczniej. Już teraz
widzimy, że w tej części, gdzie
chodnik został już położony

ończą się żniwa, dojrzewają owoce, a łąki i leśne polany przenika zapach ziół. To znak, że już
niebawem rolnicy będą dziękować za plony ziemi
podczas dożynek.

Regulaminy konkursów
organizowanych przez Lokalną Grupę Działania oraz
karty zgłoszeń znajdują
się do pobrania na stronie
www.lgd-szlakiemgranitu.pl.
Magdalena Pawlik

Ag

Ponad 16 litrów krwi
udało się zebrać podczas ostatniej zbiórki krwi organizowanej
przez żarowski Klub Honorowych Dawców Krwi
w piątek, 10 sierpnia.
W sumie krew oddało
36 dawców. Zbiórka została zorganizowana dla
4-letniej Natalii Fedak,
małej mieszkanki Żarowa chorej na białaczkę.

K

przygotowaliśmy jeszcze
dodatkowe konkursy. Będzie to konkurs fotograficzny oraz filmowy „Nasza
wieś – nasza mała ojczyzna”, których głównym celem jest ukazanie walorów
gminy Żarów. Serdecznie
zapraszamy do gminy Żarów na Dożynki Gminne –
mówi Przemysław Sikora
z Referatu Oświaty Funduszy Zewnętrznych i Promocji Urzędu Miejskiego
w Żarowie.
Oprócz tradycyjnych
konkursów, będzie dużo
dobrej zabawy, wspólne
muzykowanie z zaproszonym zespołem oraz dużo
swojskiego jadła na stoiskach sołeckich.

wykonany na odcinku 450 metrów bieżących i zgodnie z porozumieniem prace powinny
zostać zakończone do końca
października – dodaje Patryk
Wojak. Wszelkie prace przy
budowie chodników wykonywane są przez pracowników
interwencyjnych i pracowników robót publicznych.

Polała się
krew

Święto rolników
niebawem
W tym roku gminne dożynki zostaną zorganizowane 16 września
w malowniczej miejscowości Kalno. Dla mieszkańców gminy Żarów oraz
gości odwiedzających przygotowanych zostało szereg
licznych atrakcji. Jak co roku, obchody Święta Plonów
rozpoczną się mszą świętą
w intencji rolników, tradycyjny ceremoniał dożynkowy odbędzie się zaś na
boisku sportowym w Kalnie.
- W przygotowanym programie artystycznym każdy
uczestnik dożynek znajdzie
z pewnością coś dla siebie.
Tradycyjne konkursy, w których udział będą brały sołectwa, stowarzyszenia,
Koła Gospodyń Wiejskich
na najlepsze stoisko wiejskie, produkt lokalny oraz
najpiękniejszy ogród przydomowy organizuje jak co
roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”. W tym roku

rzeczywiście jest bezpieczniej – mówi Teresa Charylczak, mieszkanka Pyszczyna.
Pod koniec czerwca zakończyła się budowa chodnika
w Łażanach, teraz Pyszczyn,
a w kolejce czekają jeszcze
Imbramowice. Tam chodnik
budowany będzie przy ulicy Mostowej. – W Imbramowicach ciąg pieszych będzie

Z dodatkową pomocą
O

d 1 września w żarowskim Ośrodku Pomocy Społecznej można będzie składać wnioski na przyznanie dodatkowych świadczeń rodzinnych.
- 1 listopada 2012 roku
rozpoczyna się okres zasiłkowy 2012/2013. W myśl
ustawy, świadczeniami
rodzinnymi jest zasiłek
rodzinny oraz dodatki do
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zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, czyli zasiłek pielęgnacyjny
i świadczenie pielęgnacyjne oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

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

dziecka – wyjaśnia Monika
Włodarczyk z żarowskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółowe informacje udzielane są w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej
54, pok. Nr 1 (Świadczenia rodzinne) w poniedziałki, środy, czwartki i piątki

w godzinach od 7:30 do
15:30, natomiast we wtorki od 8:00 do 16:00 lub pod
numerem telefonu 74 85807-45, wew. 364.
тт Więcej informacji
na www.um.zarow.pl
Magdalena Pawlik

Usługi kamieniarskie BORO
å nagrobki, litery, ławki
å parapety, schody, blaty
å renowacje nagrobków
å wazony, urny
Piotr Borkowski, Żarów, ul. Spokojna 1 (obok Stacji Bliska)
Tel. 607 946 188, www.granitboro.pl
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Pomoc
dla pogorzelców
W

Krukowie doszło do poważnego pożaru. W środę, 25 lipca tuż przed południem zapaliła się stodoła i budynek gospodarczy bezpośrednio przylegające do budynku mieszkalnego. Na pomoc mieszkańcom ruszyli sąsiedzi
i gmina Żarów.
W pożarze na szczęście
nikt nie ucierpiał. Ale straty są ogromne. Choć wciąż
nieznane są jeszcze dokładne koszty strat właścicielka
wylicza. – Spalił się siewnik,
kosiarki, piły do drzewa, rowery, zamrażarka, materiał
siewny na 20 tysięcy złotych. Mogłabym tak wyliczać
i wyliczać – mówi drżącym
głosem Maria Ogryzek, właścicielka budynku, w którym
wybuchł pożar. – Nie wiem,
co będzie dalej. Gdyby nie
pomoc sąsiadów nie dalibyśmy sobie rady – dodaje. Na
pomoc pogorzelcom ruszyli
najbliżsi sąsiedzi i strażacy
Ochotniczej Straży Pożarnej. – Pomoc tych ludzi jest
nieoceniona. Dlatego chcia-

łabym podziękować rodzinie Semików, Waldemarowi
Grzelce, rodzinie Wądrzyków, Damianowi Śliwie,
Danielowi i Pawłowi Mielniczek, Piotrowi Ładejowi,
rodzinie Żelazko i wielu innym mieszkańcom, których
nie wymieniłam. W pomoc
rodzinie natychmiast włączył
się także burmistrz Żarowa
Leszek Michalak, który odwiedził pogorzelców. Gmina
na swój koszt zorganizowała
już wypompowanie szamba,
zapewniając sprzęt i wywóz
oraz postawiła kontenery na
gruz i zorganizowała przyjęcie na jego wysyp. Mieszkańcy spalonych budynków
otrzymają także pomoc finansową z Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Żarowie.
Ponadto burmistrz Leszek
Michalak podjął starania
o pozyskanie drzewa na odbudowę spalonych budynków. - Jeśli się uda, to będzie
dla mnie naprawdę ogromna
pomoc – mówi Maria.
Na terenie posesji cały czas
pracują mieszkańcy Krukowa, którzy oczyszczają teren.
Pogorzelcom najbardziej potrzeba materiałów budowlanych do odbudowy spalonych
budynków. Wszystkich, którzy chcą pomóc, przekazując
materiały budowlane, prosimy o kontakt z Urzędem
Miejskim w Żarowie, Katarzyna Banasik, pokój nr 20,
tel. 74 585 05 91 wew. 338.
Agnieszka Gryc
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Jest zgoda
na ekshumacje
Przeprowadzone na terenie wstępne badania potwierdziły, że na imbramowickim
cmentarzu mogą znajdować
się mogiły polickich partyzantów. - Przeprowadzona
przez nas kwerenda potwierdziła, że w miejscu, w którym
prowadzone były wspomniane prace, znajdują się mogiły, być może zbiorowe,
polskich partyzantów, tzw.
żołnierzy wyklętych lub innych więźniów reżimu komunistycznego. Mordu (z ręki
sowieckiego NKWD lub polskiego UB) przywiezionych
w to miejsce osób dokonano
w II połowie lat 40-tych lub
na przełomie lat 40/50-tych
XX wieku – wyjaśnia Bogdan
Mucha z żarowskiej Izby
Historycznej. Żarowska Izba
Historyczna wspólnie z poznańskim Stowarzyszeniem
„Pomost” otrzymała zgodę od wojewody dolnośląskiego na przeprowadzenie

Ż

arowska Izba Historyczna rozpocznie prace ekshumacyjno-archeologiczne na cmentarzu parafialnym w Imbramowicach.

prac ekshumacyjno-archeologicznych. - Podobne prace,
o których szeroko donoszą
media krajowe, prowadzone
są obecnie na cmentarzu we
Wrocławiu, gdzie znajdują
się zbiorowe groby ofiar re-

żimu komunistycznego – dodaje Bogdan Mucha.  Prace
ekshumacyjno-archeologiczne w Imbramowicach rozpoczną się 20 sierpnia 2012
roku o godzinie 9.00.

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 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 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 upłynął 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 109/2012 z 30 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 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie
wieczyste w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 113/2012 z 03 sierpnia 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 114/2012 z 08 sierpnia 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 odpowiedni 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. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
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STOP nielegalnym
odpadom w Żarowie
F

irma, która dokonywała nielegalnego składowania odpadów na terenie byłej
„Organiki” w Żarowie znów wznowiła swoją działalność. Teraz działa pod inną nazwą, a mieszkańcy znów są tym faktem zbulwersowani.
W piątek 10 sierpnia w tej
sprawie w Urzędzie Miejskim w Żarowie odbyło
się spotkanie u burmistrza
Żarowa Leszka Michalaka
z udziałem przedstawicieli
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
żarowskiego Komisariatu
Policji oraz mieszkańców.Sprawa nielegalnego składowania odpadów przez jedną
z firm działających na terenie byłych zakładów chemicznych w Żarowie miała
swój początek w lutym tego roku. Wówczas po wydaniu negatywnych opinii
przez komisję, powiadomieniu odpowiednich służb,
a więc Sanepidu, Policji
i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
sprawa trafiła do prokuratury. Jednak otrzymaliśmy
dwukrotnie powiadomienie
o umorzeniu śledztwa. Dziś
spotykamy się w większym

gronie, aby podjąć stanowcze kroki. Nie może tak być,
żeby żarowianie mieszkali w okolicy nielegalnego
wysypiska śmieci – mówił
podczas spotkania burmistrz
Leszek Michalak. A sygnały, że firma AGMAR, która
funkcjonuje pod zmienioną nazwą EKO – AGMAR
Sp. z o.o. znów nielegalnie
składuje odpady, docierają
od mieszkańców Żarowa.
Czy składowane odpady są
bezpieczne dla życia i zdrowia człowieka? Tego nie
wiadomo. Wydawać by się
mogło, że sprawa już dawno
została przesądzona, bo taką
decyzję wydała Prokuratura, jednak potwierdzające się
sygnały mieszkańców znów
zainterweniowały odpowiednie służby. - W tej sprawie
musimy mieć faktyczne dowody. Sygnały, które nie są
potwierdzone nie będą brane
pod uwagę. Jednak uważam,

że wielką rolę w tej sprawie odgrywa społeczeństwo i bardzo dobrze, aby
mieszkańcy się w tę sprawę
włączyli. Z naszej strony może dojść do czynności kontroli, ale tylko wtedy, kiedy
będziemy dysponować potwierdzoną informacją od
mieszkańców bądź innych
osób. Ale żeby sprawą ponownie zajęła się prokuratura muszą istnieć niezbite
dowody – wyjaśniała Halina Zaremba z oddziału wałbrzyskiego Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Sprawa z pewnością będzie miała swój ciąg dalszy,
jednak udowodnienie wykroczenia nie będzie prostą
kwestią. Na efekty będziemy
niecierpliwie czekać, z nadzieją, że uciążliwy problem
mieszkańców Żarów w końcu uda się rozwiązać.
Magdalena Pawlik

Co w powiecie piszczy?
Obwodnica
na czas
Firma Polimex-Mostostal
do końca sierpnia podejmie
na nowo budowę małej obwodnicy w Świdnicy. W lipcu z realizacji umowy, wartej
ponad 23 miliony złotych,
po ogłoszeniu upadłości
wycofało się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
i Mostowych z Kędzierzyna Koźla. – Zaplanowany
na połowę przyszłego roku
termin ukończenia nowej
drogi w Świdnicy zostanie
dotrzymany – zapewnia Paweł Szymaniak, rzecznik
prasowy Polimex-Mostostal.
Źródło: Swidnica24.pl

Milioner ze
Świebodzic
Szczęście uśmiechnęło
się do mieszkańca powiatu
świdnickiego podczas losowania 31 lipca. Jak informuje Lotto na swojej stronie:
Gracz jednego z trzynastu
punktów LOTTO w Świe-

bodzicach trafił we wczorajszym losowaniu „szóstkę”
wartą 17,2 mln zł. W kolekturze przy ulicy Świdnickiej
2a samodzielnie wytypował
cztery zestawy liczb płacąc
12 złotych. W rankingu
Lottomilionerów liczącym
obecnie 833 pozycje wtorkowa wygrana zajmuje 11.
miejsce.

ra oraz projekt ogłoszenia
o konkursie. Po zatwierdzeniu projektu ogłoszenia
na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu ukaże
się ogłoszenie o konkursie
w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy.
Źródło: Powiat Świdnicki

Źródło: Swidnica24.pl

Wybiorą
dyrektora
Latawca
Na początku października znane będzie nazwisko
nowego dyrektora świdnickiego szpitala Latawiec.
Kandydatów na to stanowisko oceniać będzie specjalnie w tym celu powołana
komisja konkursowa. Jej
pierwsze posiedzenie odbyło
się 2 sierpnia w Starostwie
Powiatowym w Świdnicy.
Na posiedzeniu komisja
przyjęła regulamin konkursu na stanowisko dyrekto-

Dotacje
wstrzymane
Powiatowy Urząd Pracy
w Świdnicy informuje, iż
ze względu na rozdysponowanie środków przyznanych
w ramach projektu „Odkryj
swój kapitał”, wstrzymuje
nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie
działalności gospodarczej
z dniem 03.08.2012 roku.
Wstrzymanie naboru nie dotyczy osób powyżej 50 roku
życia. Obecnie dysponujemy tylko 1 miejscem dla tej
grupy osób.
Źródło: PUP Świdnica

Więcej informacji: www. um.zarow.pl

www.um.zarow.pl

W obronie rzecznika
Ż

a row ia n ie bron ią
Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.
W specjalnie przygotowanym liście do Jurka Owsiaka
żarowianie prezentują swoje
stanowisko w sprawie medialnej wypowiedzi pomysłodawcy i organizatora
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka na temat pracy Rzecznik
Praw Dziecka Marka Michalaka.  - Nasz list jest odpowiedzią na Pańskie słowa
wypowiedziane w kierunku Rzecznika Praw Dziecka

Marka Michalaka. Z ogromnym zdziwieniem przeczytaliśmy wypowiedź wielkiego
społecznika, jakim Pan jest,
na temat obrońcy praw dziecka w naszym kraju. Bardzo cenimy Pana osobę, za
zasługi w stworzenie profesjonalnej opieki zdrowotnej
na terenie naszego powiatu. Jednocześnie nie mogąc
zgodzić się z przytaczanymi
przez Pana tezami skierowanymi do Marka Michalaka,
w odpowiedzi, jako społeczność gminy Żarów (powiat
świdnicki, województwo
dolnośląskie), postanowili-

śmy na kilku znamiennych
przykładach pokazać działalność Marka Michalaka na
rzecz dzieci z terenu naszej
gminy – piszą w liście żarowianie. List, pod którym
podpisał się w imieniu Młodzieżowej Rady Miejskiej
burmistrz Krystian Chęciek,
w imieniu Rady Miejskiej
Żarowa przewodniczący
Tadeusz Pudlik oraz kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żarowie Anita Denes-Ziemkiewicz, został wysłany bezpośrednio
do Jurka Owsiaka.
Ag

Wieści z gminy
Z wizytą w Lohmar
Niemieckie Święto Lata
było powodem partnerskiej
wizyty do Lohmar. Uczestniczyli w niej burmistrz Żarowa Leszek Michalak oraz
Przemysław Sikora z Referatu
Oświaty, Funduszy Zewnętrznych i Promocji. Była to doskonała okazją do spotkania
dawnych przyjaciół, ale także
nawiązywania nowych znajomości. Wieloletnia współpraca ze Stowarzyszeniem PluS
Europa zaowocowała kolejną
udaną wizytą, która w większym stopniu przyczyniła się
do lepszego poznania codziennego życia tamtejszych
mieszkańców. Przedstawiciele Żarowa gościli w Lohmar
od 3 do 5 sierpnia. Były to
jednak trzy dni intensywnych
partnerskich spotkań i dobry
sposób na nabycie nowych
umiejętności.
Bezpłatne szkolenie
Żarowski Ośrodek Pomocy
Społecznej ogłasza nabór na
szkolenie „Jak opiekować się
osobą starszą w domu”. Czterogodzinne bezpłatne szkolenie odbędzie się 6 września
przy ul. Armii Krajowej 54
w Żarowie. Zainteresowane
udziałem osoby mogą zgłaszać się osobiście do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żarowie bądź telefonicznie pod numer tel. 74 8 580-745 wew.

OGŁOSZENIE DROBNE

370. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz sytuacja rodzinna
(pierwszeństwo w szkoleniu
mają osoby opiekujące się
osobami starszymi).
Happening na 1 sierpnia
Dokładnie o godzinie 17.00
w całej Polsce 1 sierpnia rozbrzmiały syreny alarmowe.
I choć syreny stanowią element ostrzegania ludności
przed zbliżającym się niebezpieczeństwem, głównym
celem środowej akcji było
upamiętnienie 68. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego. Syreny rozbrzmiały również w gminie
Żarów. Tradycyjnie, jak co roku żarowianie pokazali swoją solidarność z bohaterami
niepodległościowego zrywu.
Uroczystości upamiętniające
wybuch powstania rozpoczęły
się na placu przed Nefrytem
happeningiem w wykonaniu
aktorów żarowskiego Teatru
Bezdomnego.
Super wakacje za darmo
Wakacje to dla najmłodszych czas wypoczynku
i letnich wyjazdów. Młodzi
mieszkańcy gminy Żarów
oprócz ciekawej oferty biblioteki i Gminnego Centrum Kultury i Sportu, mogą korzystać
z zajęć w świetlicach środowiskowych i półkolonii, orga-

nizowanych przez Żarowskie
Stowarzyszenie „Edukacja”.
Niektórzy z nich mieli również okazję przeżyć wakacyjną
przygodę nad morzem. W tym
roku, współpraca żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu zaowocowała wyjazdem do Pobierowa.
Na dwutygodniową letnią kolonię nad morzem wyjechało
dziesięcioro młodych mieszkańców gminy Żarów. Wakacyjna przygoda rozpoczęła
się 27 lipca.
Baw się i ucz w sieci
Dużo ciekawych pomysłów na aktywne spędzanie
wakacyjnego czasu wolnego ma żarowska biblioteka.
Dzieci w wieku od 6 do 10 lat
uczęszczają na rozmaite zajęcia, które rozwijają ich zainteresowania. Oglądają bajki,
biorą udział w zajęciach edukacyjnych oraz plastycznych
i czytają książki. Dla najmłodszych mieszkańców biblioteka
przygotowała również interesujące zajęcia edukacyjno-komputerowe „Baw się i ucz
w sieci”, które być może rozwiną ich talenty w tej tematyce. Wakacje już na dużym
półmetku, a na zakończenie
zajęć biblioteka przygotuje
dla wszystkich uczestników
niespodzianki.
Oprac. Magdalena Pawlik

• Sprzedam grzejniki „Purmo” 3 szt. Tel. 697 421 092
• Sprzedam dom i działkę w Tarnawie. Tel.74 850 71 22
• Sprzedam działkę budowlaną, Kalno 30 arów + media, spokojna dzielnica. Cena 150 tys. zł.,
Tel. 696 668 125
• 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. 70m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, komórka, 2 piwnice
(do remontu). Cena do negocjacji. Tel. 71 396 26 21
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Rolnicy zebrali plony
K

ończą się żniwa w gminie Żarów. Większość rolników zakończyła już prace,
niezebrane plony pozostały jeszcze na pojedynczych polach.

Rolnicy  z terenu gminy
Żarów nie kryją zadowolenia z tegorocznych plonów.
– Zwłaszcza rzepak pięknie
obrodził. Jest lepiej niż rok
temu – cieszy się Krzysztof Słowik, rolnik z Kalna.
Gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 60 hektarów prowadzi od 1995 roku.
Uprawia rzepak, pszenicę
i jęczmień. – W tym roku
na szczęście Kalno ominęły
wszelkie klęski. Zboże dobrze
przezimowało i jesteśmy zadowoleni ze zbiorów – dodaje
rolnik. Zadowolenia nie kryje także Stanisław Semik
z Krukowa. Gospodarstwo
prowadzi od 30 lat. Uprawia
ponad 50 hektarów ziemi,
głównie pszenicę i rzepak. –
Dwa lata temu grad wytłukł

rzepak i pszenicę. W tym roku
nie możemy narzekać. Cena
jest przyzwoita, plony też –
wyjaśnia. Klęski nie oszczędziły w tym roku rolników
z północnej części gminy.
W wyniku mrozów w gminie Żarów zniszczone zostały
uprawy rzepaku i pszenicy.
W niektórych gospodarstwach straty sięgały nawet
100 procent w poszczególnych uprawach. Największe
straty odnotowano w Imbramowicach, Wierzbnej, Mielęcinie, Zastrużu i Bukowie.
– Żniwa pszeniczne musieliśmy rozpocząć w tym roku
nieco później. Całą oziminę
musieliśmy przesiać z powodu przemarznięć – informuje
Paweł Zawadzki z Bukowa, rolnik od ponad 7 lat.

Uprawia ponad 70 hektarów,
głównie rzepak, pszenicę ozimą, ziemniaki i kukurydzę Muszę jednak przyznać, że
cena zboża rekompensuje
tegoroczne straty. Póki co
jestem więc zadowolony ze
zbiorów – dodaje Paweł.
W wyniku tegorocznych
przemarznięć ucierpiała
północna część gminy Żarów. Do Urzędu Miejskiego
w Żarowie wpłynęło ponad
60 wniosków o oszacowanie
start przez powołaną w tym
celu przez marszałka województwa komisję klęskową.
Niewielu z poszkodowanych
rolników zakwalifikowało
się do otrzymania pomocy
z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Z pomocą tym rolnikom przyszedł

burmistrz Żarowa Leszek
Michalak. Burmistrz w porozumieniu z komisją klęskową
podjął decyzję o przyznaniu
ulgi w postaci umorzenia podatku rolnego dla tych, któ-

d wycinki drzew rozpoczną się prace nad regulacją potoku Tarnawka w Imbramowicach. Drzewa zostaną wycięte do końca roku. Całość prac na
potoku zaplanowano na przełomie 2013-1014 roku.

budów z przedsiębiorstwa
EKO-WOD Jerzy CadoSadowski. W międzyczasie
u mieszkańców Imbramowic

Na zdjęciu mieszkańcy Imbramowic, podczas spotkania z inwestorem i wykonawcą robót

Mieszkańcy Imbramowic
mieli osobiście okazję spotkać się z inwestorem i wykonawcą największej inwestycji
w gminie Żarów – regulacji
potoku Tarnawka. W piątek,
10 sierpnia w świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie
informacyjne dla mieszkańców, w którym wziął udział
burmistrz Żarowa Leszek
Michalak, przedstawiciele firmy EKO-WOD, która
wygrała przetarg na realizację zadania oraz przedstawiciele Dolnośląskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, jako inwestor. - Do

końca roku planujemy wycinkę drzew oraz prace przygotowawcze w Imbramowicach.
W 2013 roku, zaraz po żniwach, ściągniemy urodzajną
ziemię i rozpoczniemy prace.
Koryto rzeki zostanie pogłębione. I podobnie jak w Bukowie wykonane zostaną
prace nad wyłożeniem koryta
i boków kamieniem i płytami betonowymi, zamontowaniem klap ochronnych na
rurociągach wpływających
do potoku. W Imbramowicach wykonamy także dwa
mostki oraz cztery kładki –
wyjaśnia w imieniu wykonawcy kierownik zespołu

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu, jako inwestor,
przeprowadzi inwentaryzacje. Biegły rzeczoznawca
wykona protokoły, tak by
później za wszelkie zniszczenia mieszkańcy mogli
otrzymać odszkodowania. Inwestycja ma zostać przeprowadzona na terenie dwóch
żarowskich miejscowości:
Bukowa, gdzie prace już
trwają, oraz Imbramowic,
a także pobliskiej wsi Dzikowa (gmina Mietków). Zakończenie prac planowane jest
na październik 2014 roku.
Agnieszka Gryc

rolników otrzymała już pozytywną decyzję burmistrza
w sprawie przyznania ulgi
podatkowej.
Agnieszka Gryc

Zamiast szamba
oczyszczalnia

Wycinka drzew
w Imbramowicach
O

rzy zgłosili szkody komisji
klęskowej����������������
powierzchni objętej wymarznięciem w wysokości 50 procent szkody
ustalonej przez komisję
w protokole. Część z tych

S

ą bezpieczne, schludne i praktycznie bezobsługowe. Mogą zostać zamontowane w tych miejscowościach, gdzie nie ma centralnej sieci kanalizacyjnej.
Mowa o przydomowych oczyszczalniach ścieków.
W Urzędzie Miejskim
w Żarowie wciąż można
składać wnioski o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. - Oferta dotyczy wszystkich mieszkańców gminy Żarów, którzy
zakończyli budowę domów,
tych którzy mieszkają w starej substancji mieszkaniowej
oraz mieszkańców budynków
wielorodzinnych, nieobjętych
obecnym systemem kanalizacji gminnej – wyjaśnia Przemysław Sikora, kierownik
Referatu Oświaty, Funduszy Zewnętrznych i Promocji
Urzędu Miejskiego w Żarowie. Z programu skorzystać
nie będą mogli mieszkańcy
obszarów, dla których budowa zbiorczych systemów
odprowadzania ścieków jest
ekonomicznie uzasadniona
zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz.
922), obszarów, na których
istnieje możliwości podłą-

Oferta dotyczy
wszystkich
mieszkańców gminy
Żarów, którzy
zakończyli budowę
domów, tych
którzy mieszkają
w starej substancji
mieszkaniowej
oraz mieszkańców
budynków
wielorodzinnych,
nieobjętych
obecnym systemem
kanalizacji gminnej
czenia się do istniejącego
zbiorczego systemu kanalizacyjnego oraz obszarów,
dla których przed 2020 rokiem został, przez jednostkę
samorządu terytorialnego lub
podmioty świadczące usługi
publiczne w ramach realizacji jej zadań własnych, zaplanowany i będzie wykonany
zbiorczy system odprowadzania ścieków. Jednostkowy
koszt budowy przydomo-

wej oczyszczalni ścieków
to nieco ponad 12 tysięcy
złotych. Zainteresowani
budową mieszkańcy mogą jednak składać w Urzędzie Miejskim w Żarowie,
w Biurze Obsługi Klienta
wnioski z wyrażeniem chęci dofinansowania budowy. Jeśli zainteresowanych
mieszkańców będzie przynajmniej 50, gmina rozpocznie starania o uzyskania
dofinansowania z Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wówczas
mieszkaniec na budowę będzie potrzebował 10 procent
wkładu własnego, 45 procent
otrzyma z Funduszu, kolejne
45 procent natomiast zostanie udzielone w formie preferencyjnej 3,5-procentowej
pożyczki, której spłata może być rozłożona nawet na
15 lat. Wszelkie informacje
w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków udziela Przemysław
Sikora pod numerem telefonu 74 8580591 lub w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego
w Żarowie.
Agnieszka Gryc
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Stary młyn i przysiółek zwany „Büschmuhle”

J

uż w średniowieczu na granicy dóbr imbramowickich i domanickich znajdował się młyn i przysiółek
zwany „Puschen”, „Püschmuhle” lub „Büschmuhle”. Miejsce to wzmiankowane jest w źródłach pisanych pod rokiem 1410, 1523, 1682, 1705, 1730 i 1771 oraz na mapach: 1833, 1913, 1931, 1934, 1936, 1937,
1943. Młyn wodny w tym miejscu istniał już prawdopodobnie przed 1351 r., skoro rycerze Hans i Konrad
von Czirn zakupili za 70 grzywien dwa młyny (jeden w Domanicach), a w 1410 r. sprzedali Heinrichowi
von Schindel Górne Pożarzysko, a także Dzikową i Puschmühle.		
Nie wiadomo jednak,
z czyjej inicjatywy i kiedy dokładnie ów młyn
i przysiółek został zbudowany. W 1523 roku po raz
pierwszy pojawia się nazwa
Büschmuhle, który bracia
Kasper, Melchior i Hans von
Schellendorf sprzedali wraz
z Pożarzyskiem i Domanicami rycerzowi Kasparowi
von Mühlheim zw. Buschke. Nazwa Püschmuhle i Büschmuhle występuje
w późniejszym okresie zamiennie na mapach topograficznych oraz kartach
pocztowych. Prawdopodobnie nazwą Püschmuhle
określano tylko młyn wodny, a Buschmühle odnosiła się do całego przysiółka
lub znajdującej się w nim
karczmy. Jego właścicielami były kolejno rody:
1351-1410 von Czirn, 1410-

1480 von Schindel, 14801523 von Schellendorf,
1523-1628 von Mühlheim,
1628-1648 von Reichenbach, 1648-1650 von Kottulinski, 1650-1668 Ludwig
von Lopis, baron de Monteverques, 1668-1705 von
Oppersdorf, 1705-1771 von
Seherr-Thoss, 1771-1832 –
von Tschirsky, 1832-przed
1909 von Brandenburg,
przed 1909-1945 hrabiowie von Pückler und Blankensee. Trzykrotnie młyn
z przysiółkiem był własnością osoby wojskowej.
W latach 1650-1668 stanowił własność generała majora armii cesarskiej
Ludwiga von Lopis, barona de Monteverques, który w latach 1641-1650 był
komendantem Legnicy,
a przed śmiercią Głogowa.
W latach 1802-1832 właś-

cicielem Püschmuhle był
kapitan armii pruskiej Sigmund von Tschirsky, a po
nim w latach 1832-1850
generał kawalerii pruskiej
Friedrich Wilhelm von
Brandenburg. Nie wiadomo kiedy dokładnie w przysiółku powstała karczma lub
też zajazd/restauracja, która utrwalona jest na kartach
pocztowych jako „Gasthaus
Büschmuhle”. Sądzić należy, że istniała tam już co najmniej w XVIII w. W 1942
r. w Büschmuhle mieszkali:
robotnik Richard Drescher,
młynarz Franz Elsner, murarz Gustav Geisler, gospodarze Heinrich i Paul
Müller oraz lekarz Adolf
Mutke. Na pozór spokojny
przysiółek był często odwiedzany przez miejscową ludność z uwagi na znajdujący
się tam młyn wodny, który

był jednym z najstarszych
w okolicy. Miejsce oraz
mieszkający w nim ludzie
z całą pewnością boleśnie
doświadczyli wielu najazdów, grabieży, rekwirunku
i kontrybucji w czasie toczonych na Śląsku wojen,
łącznie z tą najstraszniejszą
tzw. trzydziestoletnią z lat
1618-48. Kres osadnictwa
oraz całkowitą ruinę zabudowy przyniósł dopiero rok
1945 i toczące się wówczas
działania wojenne. Do lat
70-tych XX wieku czytelne
były jeszcze ruiny ceglanych
murów. Dzisiaj miejsce to
jest jedynie kłębowiskiem
gęstych zarośli oraz drzew,
położonym tuż na skraju
Zbiornika Mietkowskiego.
Bogdan Mucha
GCKiS Żarów

Remonty w szkołach na półmetku
L

ipiec i sierpień to dla dzieci dwa miesiące wakacji, a dla organów prowadzących i dyrektorów
szkół okres wytężonej pracy związanej z przygotowanej placówek do przyjęcia uczniów w nowym roku szkolnym.

W tym okresie najczęściej
dokonuje się niezbędnych remontów, wyposaża się placówki w potrzebny sprzęt
i pomoce dydaktyczne. Takie
prace remontowe prowadzone są również w placówkach
oświatowych na terenie gminy Żarów.
Trwa II etap remontu budynku Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy przy ul.
Ogrodowej w Żarowie. Na
początku czerwca został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont
elewacji wraz z wymianą
stolarki okiennej i drzwio-

wej oraz wymianą opierzeń
blacharskich i orynnowania”.
Przetarg wygrała firma „PORTAL” - Irena Portala z miejscowości Struga. Prace są
już na tyle zaawansowane,
że wraz z początkiem nowego roku szkolnego najmłodsi
uczniowie będą mogli uczyć
się w lepszych warunkach.
Dzięki wymianie okien i ociepleniu budynku będzie cieplej
i przytulniej. Remont budynku przy ul. Ogrodowej w Żarowie to obecnie największa
inwestycja oświatowa w gminie Żarów.
Przedszkolaki Bajkowego

Przedszkola w Żarowie będą
mogły korzystać z dodatkowych sal. Prace remontowe
rozpoczęły się tutaj wraz z początkiem wakacji i zbliżają
się już ku końcowi. Oprócz
bieżących prac konserwatorskich, malowania ścian,
w przedszkolu remontowane są sanitariaty i powstaje
dodatkowa łazienka. W holu przedszkola na posadzce
pojawiła się nowa terakota,
a przy oknach nowe parapety. Na rozbudowanej ścianie
z początkiem nowego roku
szkolnego na tablicy umieszczone zostaną ozdobne napisy
optymistycznego przedszkola.
A wszystko z myślą o komforcie najmłodszych mieszkańców gminy Żarów.
Podczas tegorocznych wakacji trwają również prace remontowe na terenie Szkoły
Podstawowej im. UNICEF
w Imbramowicach. Główny korytarz ma nową podłogę, a na suficie pojawiły się
nowe lampy. Wszystkie sale
lekcyjne zostały odświeżone i odmalowane. W szkole prowadzone są również
gruntowne prace porządkowe, zakupione zostały także szafki dla najmłodszych

uczniów klas zerowych.
W późniejszym czasie placówka zamierza zakupić również pomoce dydaktyczne dla
najmłodszych.
To tylko część najważniejszych prac przewidzianych do
wykonania w czasie trwania
tegorocznych wakacji, mniejsze remonty przeprowadzane
są niemal w każdej placówce
oświatowej na terenie gminy Żarów. Drobne naprawy
w obejściu szkół, malowanie sal lekcyjnych, odświeżanie holi i korytarzy trwają
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie, Szkole
Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach oraz Szkole Podstawowej im. Astrid
Lindgren w Zastrużu. Każda
z placówek przed przyjęciem
dzieci i młodzieży prowadzi
gruntowne prace porządkowe.
A wszystko z myślą o uczniach, by stworzyć im jak
najlepsze warunki do nauki.
W prace na terenie szkół zaangażowani są nie tylko dyrektorzy szkół i ich pracownicy,
ale również rodzice, którzy
chętnie włączają się w prace
remontowe.
Magdalena Pawlik

Zdaniem
mieszkańców
Od 1 września autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacji w Świdnicy zaprzestaną kursowania
na trasie Świdnica - Żarów. Gmina Żarów wypowiedziała spółce umowę. Czy mieszkańcy gminy Żarów
odczują zmiany? Co sądzą o tej zmianie?
Rafał Rzeszowski
W moim przekonaniu mieszkańcy
naszej gminy nie odczują żadnych
zmian. Przyznam się szczerze, że osobiście nie korzystam ze środków miejskiej komunikacji, mam samochód
i tym środkiem transportu dojeżdżam
tam, gdzie potrzebuję. Uważam, że
jest to dobry pomysł, aby nie płacić
tak dużych pieniędzy za tak nieliczne kursy. Pamiętam,
że w poprzednich latach autobusów MPK było znacznie
więcej, a teraz kursują bardzo rzadko. Myślę zatem, ze nie
będzie większej różnicy, jeżeli tych kursów w ogóle już nie
będzie. Tym bardziej, że jest wielu prywatnych przewoźników. Jedynym utrudnieniem może być podwyżka cen
biletów za przejazdy i to wydaje się być najbardziej realne.
Elżbieta Subczyńska
Taka sytuacja kilka lat temu też
miała miejsce, jednak wówczas tych
kursów nie zlikwidowano. Uważam,
że ta sytuacja niekorzystnie wpłynie
na naszych mieszkańców. Zwłaszcza tych, którzy dojeżdżają do szkoły
czy pracy. Nie wszyscy mają własny
środek transportu, którym wszędzie
dojadą. Sama jestem mamą dwóch dojeżdżających córek,
które korzystały z autobusów MPK. W takiej sytuacji na
pewno odczują brak tych kursów. Może nie było ich ostatnim czasem dużo, ale zawsze było większe prawdopodobieństwo, aby dojechać szybciej do domu. Uważam, że
jest nie jest to dobry pomysł.
Helena Szymczak
Brak kursów MPK w naszej gminie na pewno wpłynie na życie mieszkańców. Tych autobusów już teraz
jest niewiele, a od 1 września, a więc
w roku szkolnym będzie ich coraz
mniej. To nie jest dobry pomysł, tym
bardziej, że z naszej gminy do szkół
w Świdnicy dojeżdża bardzo dużo
młodzieży. Również korzystam ze środków Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacji i nigdy nie było powodów do
narzekania. Dlaczego mamy się przesiadać do prywatnych
przewoźników i drożej płacić za przejazdy? Tym bardziej,
że jakość tych środków transportu nie jest zadowalająca.
Krystyna Żuk
Bardzo często dojeżdżam do Żarowa autobusami MPK i sądzę,
że rezygnacja z tych kursów to
zły pomysł. Jestem mieszkanką
Wierzbnej i przyznam szczerze,
że bardzo ciężko dojechać do Żarowa środkami komunikacji zbiorowej. Zawsze można było przynajmniej liczyć na
kursy z MPK i to jeszcze teraz od 1 września. Jeśli
mamy się przerzucić na prywatnych przewoźników,
to najpierw trzeba pomyśleć o starszych ludziach,
matkach z dziećmi i tych, którzy dojeżdżają do pracy w strefie ekonomicznej. W tych busikach nie ma
takiego komfortu jak w autobusach, za to na pewno
jest duży ścisk.
Magdalena Pawlik
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Aktywny powrót

CO? GDZIE? KIEDY?

B

lisko 3 miliony złotych pozyskał Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy na realizację projektu konkursowego „Aktywny powrót” w ramach Poddziałania
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa
zawodowego oraz pośrednictwa pracy, poradnictwa
psychologicznego, psychospołecznego, prowadzącego do integracji zawodowej
i społecznej oraz sześciomiesięczny płatny staż to główne cele projektu. „Aktywny
powrót” skierowany jest do
bezrobotnych mieszkańców powiatu świdnickiego

bez prawa do zasiłku, zarejstrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Świdnicy,
spełniających następujące
kryteria: wiek od 50 do 64
lat, długotrwale bezrobotni,
zamieszkałych na wsi, niepełnosprawnych, kobiet samotnie
wychowujących co najmniej
1 dziecko do 18 roku życia,
posiadających specyficzne
kwalifikacje zawodowe, na
które przynajmniej od roku

brakuje ofert pracy oraz osób
w wieku 15-24 lata. Projekt
będzie realizowany od 1
września 2012 roku do 31
marca 2015 roku. Ogłoszenie o naborze uczestników
oraz Regulamin rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie „Aktywny powrót” zostaną zamieszczone w dniu
1 września br. na stronie
www.praca.swidnica.pl.
Ag

Za podpalenie grozi mu 10 lat
W poniedziałek, 6 sierpnia Prokuratura Rejonowa
w Świdnicy skierowała do
sądu akt oskarżenia. Przypomnijmy, 19 maja Juliusz
S. w złości zapalniczką
podpalił fragment wystającej z magazynu folii. Pożar
błyskawicznie się rozprzestrzenił, bo w środku były
głównie plastiki do produkcji granulatu. Płomienie sięgały 15 metrów wysokości.
Spłonęła zawartość magazy-

C

hciał zemścić się na pracodawcy, ale pomylił się
i zniszczył firmę, z którą nie miał nic wspólnego.
Od roku do 10 lat pozbawienia wolności grozi 21-latkowi z Żarowa, który wywołał gigantyczny pożar na
terenie dawnych zakładów Silesia.
nu i zaparkowany wewnątrz
samochód. Trzy pokrzywdzone osoby oszacowały straty na 335 tysięcy złotych.
- Juliusz S. został oskarżony o spowodowanie pożaru
zagrażającego zniszczeniu
mienia w ogromnych rozmia-

rach. Spłonęła hala o kubaturze 16 tysięcy m3 i tereny
zielone o powierzchni 1000
m2 – mówi prokurator Marek Rusin. 21-latek na proces będzie czekał w areszcie.
Swidnica24.pl

Kronika policyjna

Złoczyńcy na wakacjach?
Sezon wakacyjny w pełni. I jak wynika z kroniki
policyjnej gminy Żarów,
na wakacjach wypoczywają wszyscy. W sierpniu
żarowska policja nie odnotowała żadnych tragicznych

zdarzeń. Jedynie w niedzielę, 5 sierpnia funkcjonariusze komisariatu w Żarowie
zostali powiadomieni o kradzieży telefonu komórkowego o wartości 1 200 złotych.
– W wyniku podjętych dzia-

łań zatrzymano 35-letniego
mężczyznę, który był sprawcą
kradzieży. Telefon odzyskano
– wyjaśnia komendant Izabela Basztura.
Oprac. Ag

UWAGA! Stypendia
i zasiłki szkolne
O

d 1 do 15 września w żarowskim
Ośrodku Pomocy Społecznej
można składać wnioski na stypendia i zasiłki szkolne.
Pomoc materialna przysługuje dzieciom i młodzieży,  podejmującym edukację szkolną. - Realizacja tych zadań ma
na celu wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych
poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży
z uboższych środowisk. Można się również
ubiegać o zasiłek szkolny. Podstawą otrzymania wyżej wymienionego świadczenia
jest zdarzenie losowe (nagła choroba w ro-
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dzinie, klęska żywiołowa, utrata zatrudnienia, śmierć rodzica, opiekuna prawnego
ucznia). O zasiłek szkolny można ubiegać
się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku – mówi
Monika Włodarczyk z Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żarowie.
Szczegółowe informacje udzielane są
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, pok. Nr 1
(świadczenia rodzinne) lub pod numerem telefonu 74 858-07-45, wew. 364.
Więcej informacji
na www.um.zarow.pl
Magdalena Pawlik

– CZYLI INFORMATOR KULTURALNY
ŻARÓW
25 sierpnia
Festyn z okazji zakończenia wakacji „Zakończenie lata” (Park
Miejski w Żarowie), godz. 16.00.
WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ
Biblioteka w Żarowie zaprasza
do wzięcia udziału w konkursie
czytelniczym pt. „Najaktywniejszy czytelnik w czasie wakacji”
13-17 sierpnia
Zajęcia edukacyjno-komputerowe w ramach Programu Rozwoju
Bibliotek pt. „Baw się i ucz w sieci”, lekcja biblioteczna, zabawy
na świeżym powietrzu, zajęcia
plastyczne (robienie puzzli, wykonanie instrumentów, poznawanie technik zdobienia papieru, wykonanie podstawki pod
szklanki)
20-24 sierpnia
Gry planszowe, czytanie książek, zabawy w grupie, zajęcia
plastyczne (zakładki do książek,
pojemnik na kredki, nauka rysunku, prace pastelami), piknik
na zakończenie wakacji.

WAKACJE Z GCKiS
6-17 sierpnia
Darmowa Szkółka Tenisa Ziemnego (korty GCKiS przy Alei

Korczaka w Żarowie). Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy
i piątki w godzinach 10.00-12.00)
16 – 17 sierpnia
VI Noc piżamowa dla dzieci od
6-13 lat (godz. 16.00)
17 sierpnia
Turniej warcabowy (godz. 10.00)
21 sierpnia
Warsztaty ceramiczne dla dzieci
i młodzieży (godz. 10.00-14.00)
Turniej w piłkarzyki (godz. 10.00)
22 sierpnia
Plenerowe zajęcia z malarstwa
dla dzieci i młodzieży (godz.
9.00-13.00)
Wycieczka rowerowa z klubem
rowerowym „Old Spokes” od lat
9 (godz. 9.00)
Zapisy na naukę gry na fletach
prostych połączone z badaniem
predyspozycji
kandydatów
(godz. 10.00)
23 sierpnia
Warsztaty ceramiczne dal dzieci
i młodzieży (godz. 10.00-14.00)
Zapisy na naukę gry na fletach
prostych połączone z badaniem
predyspozycji
kandydatów
(godz. 10.00)

24 sierpnia
III Nocny Turniej piłki nożnej
DACCO MASTERS Żarów Orlik
2012, Boisko Orlik w Żarowie
(godz. 17.30). W turnieju mogą
brać udział zawodnicy od 16 roku
życia. Warunkiem przystąpienia
do zawodów jest wypełnienie
formularza zgłoszeniowego oraz
dokonanie opłaty wpisowej (50
zł od drużyny) do 22 sierpnia.
Formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie www.centrum.
zarow.pl lub u animatorów na
Orliku.
27-29 sierpnia
Warsztaty wokalno-instrumentalne egzaminem kwalifikacyjnym do pracy w zespole artystycznym dla dzieci i młodzieży.
Sala prób zespołów rockowych
GCKiS, budynek przy Szkole Podstawowej w Żarowie, ul. Ogrodowa (godz. 10.00)
28 sierpnia
Zakończenie warsztatów ceramicznych oraz plenerowych zajęć
z malarstwa, wystawa prac dzieci
i młodzieży (godz. 10.00)
29 sierpnia
Zajęcia z piłki ręcznej (godz.
11.00-13.00)
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Olimpijski falstart
Odległość 78 m dawała
bezpośredni awans do finału.
Wiedzieliśmy już po pierwszej grupie, że aby wejść
do najlepszej dwunastki,
wystarczy osiągnąć wynik
o wiele słabszy. W grupie
A bezpośredni awans uzyskał Japończyk Koji Murofushi (78,48m) oraz Słowak
Primož Kozmus (78,12m).
Szymon Ziółkowski z wynikiem 76,22 m zajął szóste
miejsce i czekał na rozstrzygnięcia grupy B. W niej
startował Paweł Fajdek. Po
dwóch pierwszych rzutach
młot lądował w siatce ota-

N

ie udał się debiut olimpijski Pawłowi Fajdkowi. Żarowianin nie awansował do finałowej rywalizacji
w rzucie młotem na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Wychowanek ULKS Zielony Dąb Żarów odpadł w eliminacjach po trzech spalonych rzutach, choć był kandydatem do medalu.
czającej koło. W tym momencie zrobiło się nerwowo,
gdyż lekkoatlecie została już
tylko jedna próba. Dopiero
w trzecim rzucie zawodnik
trafił w przestrzeń między
słupkami siatki i młot powędrował za granicę 79 metrów, co dawało kwalifikację
do finału. Niestety po chwili
okazało się, że Polak przekroczył stopą obręcz koła
i próba została uznana za

spaloną. Błąd był nieznaczny, ale bardzo kosztowny.
Finał dał rezultat 74,69m!
Paweł Fajdek, a nie mistrz
olimpijski z Sydney Szymon Ziółkowski, był największą nadzieją polskiego
młota w Londynie. Na igrzyska jechał z trzecim wynikiem na światowych listach
(81,39 m).
Na Stadionie Olimpijskim
23-letni zawodnik zapłacił

Szkółka tenisa ziemnego
P

rzez dwa tygodnie dzieci i młodzież z gminy Żarów mogły poznać tajniki gry
w tenisa ziemnego w organizowanej już po raz czwarty przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie wakacyjnej szkółce.

Terminarz piłkarski
˭˭ Kl. O seniorów
1 kolejka: 15.08 – środa, godz. 17:00
Kryształ Stronie Śl. – Zjednoczeni Żarów
2 kolejka: 19.08 – niedziela, godz. 17:00
Zjednoczeni Żarów – Bielawianka II
Bielawa
3 kolejka: 26.08 – niedziela , godz. 17:00
Trojan Lądek Zdrój – Zjednoczeni Żarów
4 kolejka: 02.09 – niedziela, godz. 16:00
Zjednoczeni Żarów – Stal Świdnica
5 kolejka: 09.09 – niedziela, godz. 16:00
Unia Złoty Stok – Zjednoczeni Żarów
6 kolejka: 16.09 – niedziela, godz. 16:00
Zjednoczeni Żarów – MKS Śzczawno Zdrój
7 kolejka: 22.09 – sobota, godz. 16:00
Victoria Świebodzice – Zjednoczeni Żarów
8 kolejka: 30.09 – niedziela, godz. 16:00
Zjednoczeni Żarów – Grom Witków
9 kolejka: 07.10 – niedziela, godz. 15:00
Iskra Jaszkowa Dolna – Zjednoczeni
Żarów
10 kolejka: 14.10 – niedziela, godz. 15:00
Zjednoczeni Ścinawka Średnia –
Zjednoczeni Żarów
11 kolejka: 21.10 – niedziela, godz. 15:00
Zjednoczeni Żarów – Pogoń Pieszyce
12 kolejka: 28.10 – niedziela, godz. 14:00
Bystrzyca Górna – Zjednoczeni Żarów
13 kolejka: 04.11 – niedziela, godz. 14:00
Zjednoczeni Żarów – Karolina Jaworzyna
Śl.

14 kolejka: 11.11 – niedziela, godz. 14:00
Górnik PWSZ II Wałbrzych –
Zjednoczeni Żarów
15 kolejka: 18.11 – niedziela, godz. 13:30
Zjednoczeni Żarów – Piławianka Piława
Górna
˭˭ Kl. A
1 kolejka: 15.08 – środa, godz. 17:00
Zieloni Mrowiny – Włókniarz Głuszyca
2 kolejka: 19.08 – niedziela, godz. 17:00
Granit Roztoka – Zieloni Mrowiny
3 kolejka: 26.08 – niedziela , godz. 17:00
Zieloni Mrowiny – Rawa Boleścin
4 kolejka: 02.09 – niedziela, godz. 11:00
Zagłębie Wałbrzych – Zieloni Mrowiny
5 kolejka: 09.09 – niedziela, godz. 16:00
Zieloni Mrowiny – Górnik BoguszówGorce
6 kolejka: 16.09 – niedziela, godz. 16:00
Czarni Wamag Wałbrzych – Zieloni
Mrowiny
7 kolejka: 23.09 – niedziela, godz. 16:00
Zieloni Mrowiny – Cukrownik Pszenno
8 kolejka: 30.09 – niedziela, godz. 16:00
Nysa Kłaczyna – Zieloni Mrowiny
9 kolejka: 07.10 – niedziela, godz. 15:00
Zieloni Mrowiny – Jedlina Zdrój
10 kolejka: 14.10 – niedziela, godz. 15:00
Victoria II Świebodzice – Zieloni Mrowiny
11 kolejka: 21.10 – niedziela, godz. 15:00
Zieloni Mrowiny – Sudety Dziećmorowice

bardzo duże „frycowe”. Jak
duże? Pokazał to już sam
finał. Aby zostać mistrzem
olimpijskim wystarczył wynik 80,59m. Na taką odległość młot posłał Węgier
Krisztian Pars. Srebrnym
medalistą został zwycięzca igrzysk z Pekinu, Słowak
Primož Kozmus (79,36m).
Zaledwie 78,71m pozwoliło zdobyć medal brązowy,
który zawisł na szyi mistrza

olimpijskiego z Aten, reprezentanta Japonii Koji Murofushi. Szymon Ziółkowski
z rezultatem 77,10m zakończył igrzyska na 7 miejscu.
Po eliminacjach Paweł
Fajdek za pośrednictwem
mediów przeprosił trenera oraz wszystkich, którzy go dopingowali. Jak
sam podkreślał, nie można powiedzieć, że był źle
przygotowany. Pokazał to

Zajęcia zawierały różne
elementy ogólnosportowe
i podstawy tenisa zaaplikowane w zabawowej formie z ukierunkowaniem na

grę w tenisa ziemnego. Dla
większości uczestników był
to pierwszy kontakt z rakietą. Średnio w każdej lekcji
brało udział 20 osób.

chociażby w trzecim rzucie,
który był bardzo daleki.
Szkoda, bo tak słabe wyniki na olimpiadzie nie padały
od dawna. Znając charakter
Pawła jestem przekonany, że
nie powiedział ostatniego
słowa. Sezon trwa, a w nim
jeszcze kilka ważnych startów. Młociarz powalczy
o obronę pozycji lidera prestiżowej klasyfikacji IAAF
Hammer Throw Challenge. Dobrą rehabilitacją mogą być Mistrzostwa Świata
w Lekkoatletyce, które już
za rok w Moskwie.
Krzysztof Dutkiewicz

Zajęcia były bezpłatne
i odbywały się na kortach
ziemnych przy ul. Górniczej.
Krzysztof Dutkiewicz

P

rzedstawiamy terminarze piłkarskie zespołów seniorskich gminy Żarów:
Zjednoczeni Żarów, Zieloni Mrowiny, Zryw Łażany, Błyskawica Kalno,
Wierzbianka Wierzbna oraz Wodospad Zastruże.

12 kolejka: 28.10 – niedziela, godz. 11:00
Gwarek Wałbrzych – Zieloni Mrowiny
13 kolejka: 04.11 – niedziela, godz. 14:00
Zieloni Mrowiny – Skalnik Czarny Bór
14 kolejka: 11.11 – niedziela, godz. 11:00
Venus Nowice – Zieloni Mrowiny
15 kolejka: 18.11 – niedziela, godz. 13:30
Zieloni Mrowiny – Biały Orzeł
Mieroszów
˭˭ Kl. B
1 kolejka: 15.08 – środa, godz. 11:00
Wodospad Zastruże – Błękitni Słotwina
Błyskawica Kalno – Granit Rogoźnica
Zryw Łażany – PUO Wiśniowa
LKS Piotrowice Św. – Wierzbianka
Wierzbna

5 kolejka: 09.09 – niedziela, godz. 11:00
Błyskawica Kalno – Tęcza Bolesławice
Zryw Łażany – Unia Jaroszów
Wierzbianka Wierzbna – PUO
Wiśniowa godz. 12:00
LKS Marcinowice – Wodospad Zastruże
godz. 12:00
6 kolejka: 16.09 – niedziela, godz. 11:00
Granit Rogoźnica – Wierzbianka
Wierzbna
Tęcza Bolesławice – Zryw Łażany
Płomień Dobromierz – Błyskawica
Kalno
Wodospad Zastruże – Grom Panków
7 kolejka: 23.09 – niedziela, godz. 11:00
Błyskawica Kalno – Wodospad
Zastruże
Zryw Łażany – Płomień Dobromierz
Wierzbianka Wierzbna – WKS
Goczałków godz 12:00

2 kolejka: 19.08 – niedziela, godz. 11:00
Granit Rogoźnica – Zryw Łażany
Unia Jaroszów – Wodospad Zastruże
Wierzbianka Wierzbna – Herbapol
Stanowice godz. 12:00
WKS Goczałków – Błyskawica Kalno
godz. 14:00

8 kolejka: 30.09 – niedziela, godz. 11:00
Błękitni Słotwina – Wierzbianka
Wierzbna
Wodospad Zastruże – Zryw Łażany
Grom Panków – Błyskawica Kalno

3 kolejka: 26.08 – niedziela , godz. 11:00
Wodospad Zastruże – Tęcza Bolesławice
Błyskawica Kalno – Błękitni Słotwina
Zryw Łażany – WKS Goczałków
Orzeł Witoszów – Wierzbianka Wierzbna
godz. 14:00

9 kolejka: 07.10 – niedziela, godz. 11:00
Zryw Łażany – Grom Panków
LKS Piotrowice Św. – Wodospad
Zastruże
Wierzbianka Wierzbna – Unia
Jaroszów godz. 12:00
LKS Marcinowice – Błyskawica Kalno
godz. 12:00

4 kolejka: 02.09 – niedziela, godz. 11:00
Błękitni Słotwina – Zryw Łażany
Unia Jaroszów – Błyskawica Kalno
Płomień Dobromierz – Wodospad
Zastruże
Wierzbianka Wierzbna – LKS
Marcinowice godz. 12:00

10 kolejka: 14.10 – niedziela, godz.
11:00
Tęcza Bolesławice – Wierzbianka
Wierzbna
Wodospad Zastruże – Herbapol
Stanowice

Błyskawica Kalno – Zryw Łażany
11 kolejka: 21.10 – niedziela, godz. 11:00
LKS Piotrowice Św. – Błyskawica
Kalno
LKS Marcinowice – Zryw Łażany godz.
12:00
Wierzbianka Wierzbna – Płomień
Dobromierz godz. 12:00
Orzeł Witoszów – Wodospad Zastruże
godz. 14:00
12 kolejka: 28.10 – niedziela, godz.
11:00
Wodospad Zastruże – Wierzbianka
Wierzbna
Błyskawica Kalno – Herbapol
Stanowice
Zryw Łażany – LKS Piotrowice Św.
13 kolejka: 04.11 – niedziela, godz.
11:00
Herbapol Stanowice – Zryw Łażany
PUO Wiśniowa – Wodospad Zastruże
Wierzbianka Wierzbna – Grom
Panków godz. 12:00
Orzeł Witoszów – Błyskawica Kalno
godz. 14:00
14 kolejka: 11.11 – niedziela, godz. 11:00
Wodospad Zastruże – Granit
Rogoźnica
Błyskawica Kalno – Wierzbianka
Wierzbna
Zryw Łażany – Orzeł Witoszów
15 kolejka: 18.11 – niedziela, godz. 11:00
PUO Wiśniowa – Błyskawica Kalno
Wierzbianka Wierzbna – Zryw Łażany
godz. 12:00
WKS Goczałków – Wodospad Zastruże
godz. 13:30
Krzysztof Dutkiewicz

