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A teraz czas 
na Żarów

Poświęcili 
krzyż

Ocieplenia budynków, remonty elewacji, 
wymiany wadliwych instalacji to tylko część 
zadań, które zostaną wykonane .

Miasto Gmina

Śmieciowa
rewolucja 

3 6 7
To już drugi odcinek cyklu „Śmieciowa 
rewolucja”, w którym prezentujemy zmiany, 
jakie czekają mieszkańców  gminy.

Aktualności

Inwestycyjny boom 
w  podstrefie

Mieszkańcy Mikoszowej 
w gminie Żarów mają 
już poświęcony krzyż

Wóz z Lohmar 
dla strażaków

U żywany samochód pożarniczy marki Ive -
co Ma g i r u s je s zcze w t y m m ie s iącu t ra f i 

do  Je d no s t k i  O chot n ic z e j  St ra ż y  Po ż a r n e j  z 
gminy Żarów.

 – To efekt naszej wielolet-
niej już współpracy i bardzo 
dobrych stosunków z part-
nerskim miastem Lohmar 
– mówi burmistrza Żarowa 
Leszek Michalak. Oficjal-
ne przekazanie samochodu 
zaplanowano na niedzielę, 
22 października. Wcześ-
niej w Wierzbnej odbędą 

się strażackie zawody spor-
towo-pożarnicze.  Podczas 
wizyty żarowscy strażacy bę-
dą mieli okazję wymienić się 
doświadczeniem oraz zinte-
grować z niemieckimi straża-
kami, co w przyszłości być 
może zaowocuje kolejnymi 
wspólnymi projektami. 

Spółka wodna z dotacjami

Trzy dotacje w tym roku otrzymała żarowska spół-
ka wodna. Przy wsparciu, pomocy i zaangażowa-

niu gminy Żarów, spółka wodna w Żarowie otrzymała 
dwadzieścia tysięcy z budżetu Urzędu Marszałkow-
skiego i ponad dwadzieścia tysięcy ze środków wo-
jewódzkich.

Dotację w wysokości dwu-
dziestu tysięcy przyznała rów-
nież spółce gmina Żarów. 
Dotacje przeznaczone zostaną 
na poprawę stanu technicznego 
urządzeń wodnych szczegó-
łowych, czyli przede wszyst-
kim rowów melioracyjnych. 
- Wykonane zostały już prace 
w Imbramowicach, na które 
z Urzędu Marszałkowskiego 
spółka wodna w otrzymała do-
tację w wysokości dwudziestu 
tysięcy. Zgodnie z podpisaną 
umową 23 lipca otrzymaliśmy 
dofinansowanie na realizację 
zadania „Konserwacja rowów 
R-E i R-E2 w miejscowości 

Imbramowice gmina Żarów” - 
mówi Piotr Weiland z Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. I doda-
je – Wojewoda Dolnośląski do-
konał również podziału dotacji 
podmiotowej przeznaczonej na 
sfinansowanie w 2012 roku ro-
bót konserwacyjnych urządzeń 
melioracji wodnych szczegó-
łowych, wymagających pilnej 
konserwacji i stwarzających 

zagrożenie powodziowe. Na 
realizację tego zadania, przy 
pomocy naszej gminy żarow-
ska spółka wodna otrzymała 
dotację w wysokości 28.400 
złotych. Dotacja ta przezna-
czona została na konserwację 
rowów w Wierzbnej, Kalnie, 
Gołaszycach oraz Imbramo-
wicach. 

Otrzymana pomoc finanso-

wa z pewnością wpłynie na 
poprawę stanu technicznego 
urządzeń melioracji wodnych, 
a to przecież ma niebagatel-
ne znaczenie dla zabezpiecze-
nia przeciwpowodziowego w 
gminie Żarów. Spółka wod-
na na realizację takich zadań 
otrzymuje również wsparcie 
finansowe od gminy Żarów. 
- W kwietniu została podpisa-
na umowa na realizację zada-
nia publicznego „Utrzymanie 
i eksploatacja urządzeń melio-
racji szczegółowych na terenie 
gminy Żarów”. Otrzymaliśmy 
wsparcie finansowe w wysoko-
ści 20 tysięcy złotych – dopo-
wiada Piotr Weiland.

 
 

Podstrefa ekonomiczna na stałe wpisała się już w krajobraz Żarowa. Obej-
muje obszar o powierzchni 90,48 ha. Na jej terenie działa dziewięć dużych 

zakładów znanych marek. W tym roku żarowska podstrefa Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej obchodzi swoje jedenastolecie, a inwesto-

rzy wciąż rozbudowują swoje zakłady 
Więcej na stronach 4-5.

października

Następny numer24
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Mieszkańcy 
pytają, burmistrz 

odpowiada

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.

 

Szanowny mieszkańcu
W odpowiedzi na py-

t an ie  in formuję ,  i ż  u 

zbiegu ulic Bolesława 
Chrobrego, Dworcowej i 
Wiejskiej w Żarowie, na 
wysokości przejazdu ko-
lejowego została zamon-
towana tablica z nazwą 
ulicy. Tablica ta zosta-
ła zamontowana jeszcze 
w okresie wakacyjnym, 
tak jak przy kilkudzie-
sięciu innych drogach 
położonych na terenie 
gminy Żarów. Ponadto 
wyjaśniam również, że 
w chwili obecnej syste-
matycznie montowane są 
brakujące tablice. Nie-
stety, tablice te są często 
niszczone przez wandali.

                                  Z poważaniem

Burmistrz Żarowa

Leszek Michalak

Dlaczego ul. Wiejska jest 
nieoznakowana? (brak tab-
liczki z nazwą ulicy, posta-
wiony przy ul. B. Chrobrego 
drogowskaz wskazuje w 
jedną i drugą stronę ul. B. 
Chrobrego, oraz w bok ul. 
Górniczą. Moim zdaniem w 
kierunku Piotrowic winno 
być napisane ul. Wiejska).

Mieszkańcy Zastruża 
wiedzą, jak wydat-

kować fundusz sołecki. 
Za pieniądze kupili w tym 
roku lampę solarną. 

- Temat postawienia lam-
py w tym miejscu przewi-
ja się już od kilku lat. A że 
jest to przejściowa droga do 
kościoła i jesienią jest tam 

naprawdę ciemno, postano-
wiliśmy przeznaczyć na ten 
cel pieniądze z funduszu so-
łeckiego – wyjaśnia sołtys 
Zastuża Wojciech Elżbie-
ciak. Mieszkańcy zdecy-
dowali się na zakup lampy 
solarnej. – Przeważyły kwe-

Lampa solarna dla Zastuża

stie finansowe. Zakup lampy 
solarnej jest mniej kosztow-
ny i nie wymaga stosownych 
zezwoleń – dodaje sołtys. Na 
zakup lampy solarnej wio-
ska przeznaczyła prawie cały 
fundusz sołecki. Zastruże w 
ramach funduszu sołeckiego 
miało do dyspozycji 7 tysię-
cy złotych, z czego 6 tysięcy 

kosztowała lampa. Lampa 
została już zamontowana 
i od kilkunastu dni służy 
mieszkańcom. Aby zwięk-
szyć jej efektywność, planuje 
się jeszcze dokonać korekty 
drzew przy drodze, na której 
została zamontowana.

Ag 

Chcą być kreatywni
D odatkowe zajęcia pozalekcyjne, zajęcia specjalistyczne, doskonale-

nie nauczycieli, nowe pomoce dydaktyczne, rozwijanie kompeten-
cji kluczowych oraz innowacyjne metody nauczania. Takie edukacyjne 
możliwości oferuje projekt „ Kreatywna Szkoła”, który bę dzie realizo -
wany w żarowskim gimnazjum . 

Projekt, który współfi-
nansowany jest przez Unię 
Europejską z Europejskie-
go Funduszu Społecznego 
realizowany będzie również 
w Szkole Podstawowej im. 
Anny Jenke w Mrowinach. 
Pierwsze inaugurujące spot-
kanie firmy Szkoleniowo-
-Doradczej Anna Szywała 
w Świdnicy, która jest lide-
rem projektu odbyło się we 
wtorek 2 października. W 
żarowskim gimnazjum ze-
brali się uczniowie, nauczy-
ciele oraz rodzice, aby bliżej 
zapoznać się z założeniem 
projektu. - Projekt w gim-
nazjum im. Jana Pawła II 
w Żarowie realizowany bę-
dzie do 31 lipca 2013 roku. 
W ramach projektu dofinan-
sowanie przeznaczone dla tej 
placówki wyniesie 87 179 
złotych. Ponadto, w ramach 
tego projektu zaplanowano 
wsparcie w zakresie realizacji 
zajęć dla uczniów,  nauczy-
cieli, poczęstunek dla każde-
go ucznia biorącego udział w 
projekcie, transport dla ucz-
niów dojeżdżających oraz za-
kup pomocy dydaktycznych 
i materiałów metodycznych 
– mówiła podczas spotka-
nia Anna Szywała z firmy 

Szkoleniowo-Doradczej w 
Świdnicy.

Europejski projekt oferuje 
młodzieży bogaty wachlarz 
możliwości edukacyjnych. 
Począwszy od innowacyj-
nych metod nauczania języ-
ka polskiego i angielskiego, 
przyrody, technologii in-
formatycznej, po rozwija-

nie świadomości i ekspresji 
kulturalnej i naukę przed-
siębiorczości. - Głównym 
celem tego projektu jest roz-
wój kompetencji kluczowych 
uczniów oraz wzrost moty-
wacji do nauki. Cieszę się, że 
również żarowska młodzież 
gimnazjalna będzie mogła z 
niego korzystać – wyjaśniała 

dyrektor gimnazjum Helena 
Słowik. 

Pierwsze spotkanie inau-
gurujące projekt „Kreatywna 
Szkoła” odbędzie się również 
w Szkole Podstawowej im. 
Anny Jenke w Mrowinach 
w poniedziałek, 15 paździer-
nika. 

Magdalena Pawlik 

Uwaga! Przejazd 
w remoncie!

wierzchni kolejowej wraz z 
robotami towarzyszącymi, 

tor nr 1 szlak Imbramowice-
-Żarów”. W związku z tym 

od czwartku 4 października 
zamknięty jest przejazd ko-
lejowy przy ulicy Armii Kra-
jowej. Dla samochodów do 
3,5 ton zaplanowano objazd 
ulicami Bolesława Chrobre-
go i Dworcową, natomiast 
dla pozostałych pojazdów: 
ulicą Bolesława Chrobrego i 
Wiejską do obwodnicy. Pla-
nowane zakończenie prac na 
przejeździe kolejowym w Ża-
rowie przewidziane jest na 
18 października.

Ag

Rozpoczął się remont prze-
jazdu kolejowego przy ulicy 
Armii Krajowej. 

Żarowianie muszą uzbro-
ić się w cierpliwość. Od 
czwartku 4 października 
główny przejazd kolejo-
wy, przy ulicy Armii Krajo-
wej, jest zamknięty. Firma 
„EUROVIA POLSKA S.A. 
rozpoczęła bowiem „mo-
dernizację linii kolejowej 
nr 274 Wrocław-Zgorzelec 
na odcinku Wrocław-Imbra-
mowice z modernizacją na-

Kronika policyjna
Wyniósł laptopa i pienią-

dze
Wystarczyła chwila nieuwa-

gi i mieszkańcy Żarowa stracili 
laptopa oraz gotówkę. W środę, 
3 października dwóch młodych 
mężczyzn okradło jedno z ża-
rowskich mieszkań. – Łupem 
złodziei, którzy wykorzystali 
nieuwagę właściciela mieszka-
nia, padł laptop oraz pieniądze. 
Łączna suma strat wyniosła 2 
500 złotych – wyjaśnia komen-
dant żarowskiego komisariatu 
Izabela Basztura. Jak się uda-
ło ustalić żarowskim policjan-
tom, sprawcami kradzieży byli 
29-letni mieszkaniec Świdnicy 
oraz 23-letni mieszkaniec Wał-
brzycha. Obaj zostali zatrzymani 
do wyjaśnienia. 

Jazda  na gazie
- W poniedziałek, 10 września 

żarowscy policjanci zatrzymali 

do kontroli drogowej 38-letnie-
go mieszkańca gminy Żarów. 
Jak się okazało, mężczyzna nie 
dość, że kierował samochodem 
mając  2,66 promila w wydy-
chanym powietrzu, to jeszcze 
był sprawcą kolizji drogowej

- Dzień później, 11 września 
do kontroli funkcjonariusze Wy-
działu Ruchu Drogowego Po-
wiatowej Komendy Policji w 
Świdnicy zatrzymali 47-letnie-
go mieszkańca gminy, który pod 
wpływem alkoholu kierował ro-
werem. Mężczyzna miał  1,04 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

- Kolejnego nietrzeźwego kie-
rowcę zatrzymano w poniedzia-
łek, 17 września. Tym razem 
37-latek kierował samochodem 
z wynikiem 2,62 promila alko-
holu.

- Prawdziwym rekordzistą 

okazał się zatrzymany w nie-
dzielę, 23 września 29-latek, któ-
ry kierował samochodem mając 
3,03 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

Okradły hotelowego goś-
cia 

Dwie młode mieszkanki Ża-
rowa odpowiedzą za kradzież 
portfela z dokumentami, pie-
niędzy, telefonu komórkowego 
i aparatu fotograficznego. Ich 
ofiarami padli goście jednego 
z żarowskich hoteli. Do zdarze-
nia doszło w sobotę, 8 września. 
- Sprawca w nocy 7/8 wrześ-
nia dokonał kradzieży portfela 
z dokumentami oraz pieniędzy 
w kwocie 60 zł, a także  - na 
szkodę innej osoby - telefonu 
komórkowego, aparatu fotogra-
ficznego oraz pieniędzy. Łączna 
suma strat wyniosła 1 400 zł – 
wyjaśnia Izabela Basztura. Ża-
rowskim policjantom udało się 
zatrzymać sprawców, a właści-
wie sprawczynie kradzieży. Oka-

zały się nimi dwie mieszkanki 
Żarowa, 26 i 24-latka.

 Uwaga na oszustów
 W związku z powtarzającymi 

się przypadkami oszustw, któ-
rych ofiarami stają się starsze 
osoby, samotnie mieszkające i 
łatwowiernie, apelujemy do Pań-
stwa o ostrożność i zdrowy roz-
sądek w kontaktach z osobami 
pukającymi do naszych miesz-
kań. O tym, że należy zachować 
szczególną ostrożność w kontak-
tach z nieznajomymi przekonało 
się ostatnio dwóch mieszkań-
ców  Żarowa. Jeden z nich 
w sobotę, 22 września powiado-
mił policję o tym, że nieznana 
kobieta, prawdopodobnie na-
rodowości romskiej, weszła do 
jego mieszkania pod pretekstem 
podwyższenia emerytury i pod-
czas tej wizyty wykorzystując 
nieuwagę właściciela mieszka-
nia dokonała kradzieży portfela 
z zawartością dokumentów oraz 
pieniędzy w kwocie 2 000 zł
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A teraz czas na Żarów
O cieplenia budynków, remonty elewacji , wymiany wadliwych instalacji , remonty dachów, 

roboty demontażowe i malarskie , dobudowy przewodów kominowych to tylko czę ść za-

dań , które wykonane zostaną w ramach programu rewitalizacji miasta Żarów.

Przypomnijmy, że żarow-
skiemu samorządowi wspól-
nie z mieszkańcami udało 
się otrzymać unijną dota-
cję na remonty budynków. 
Dzięki temu dofinansowaniu 
szesnaście wspólnot miesz-
kaniowych i jeden budynek 
gminny z terenu miasta Ża-
rów otrzyma pulę pienię-
dzy na realizację projektu 
„Odnowa wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w 
ramach rewitalizacji miasta 
Żarów”. Tak dokładne na-
zywa się projekt, który zna-
lazł się na liście projektów 
rekomendowanych do rea-
lizacji. - Środki finansowe 
na remonty pochodzą z róż-
nych źródeł. Pierwszym naj-
ważniejszym są pieniądze 
mieszkańców i właścicieli 
poszczególnych mieszkań 
zbieranych w formie wpłat 
do wspólnot mieszkanio-
wych. Drugim ważnym 
źródłem jest gmina Żarów. 
Jesteśmy właścicielami i re-
prezentujemy tych miesz-
kańców, którzy nie wykupili 
swoich lokali. I wreszcie 
trzecie źródło, o które 

wspólnie walczyliśmy i któ-
re jest sukcesem. To ponad 
osiemset tysięcy z Regio-

nalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego – wyjaśnia 
burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak. Starania o unijną 
dotacją Żarów rozpoczął już 
w 2011 roku, ale dopiero we 
wrześniu tego roku zapadła 
oficjalna decyzja o przyzna-
niu dofinansowania na re-
monty budynków wspólnot 
mieszkaniowych w Żarowie. 
Jedną z nich jest wspólno-
ta przy ulicy Mickiewicza 
1 w Żarowie. - Liczę na to, 
że nasz budynek odzyska 

swój dawny blask. Jak już 
będzie zrobiony dach, bę-
dziemy myśleć o realizacji 

planu dalszego, mam tu na 
myśli elewację. Podstawą 
jest przecież wizerunek ca-
łego budynku, a dach jest 
– dla nas –  mieszkańców 
najważniejszy – przyznaje 
mieszkanka budynku przy 
ul. Mickiewicza 1 Małgo-
rzata Nowak. Zapowiadana 
rewitalizacja cieszy również 
mieszkańców innych wspól-
not mieszkaniowych. - Nasz 
budynek ma być ocieplony, 
a ponadto ma być zrobio-
na elewacja. Czekaliśmy na 
ten remont bardzo długo, ale 

dzięki staraniom mieszkań-
ców i gminy Żarów udało 
się nam dostać do progra-
mu rewitalizacji – wyjaś-
nia Marta Dąbrowska ze 
wspólnoty mieszkaniowej 
przy ul. Kwiatowej 1 w Ża-
rowie. Pierwsze prace ruszą 
już niebawem. Na począt-
ku października został już 
ogłoszony przetarg na re-
mont dachu komunalnego 
budynku mieszkalnego przy 
ul. Mickiewicza 21 w Żaro-
wie. Z unijnych pieniędzy 
Żarów być może wkrótce 
będzie mógł skorzystać po 
raz kolejny. I po raz kolejny 
przeznaczyć pieniądze na re-
monty budynków wspólnot 
mieszkaniowych. - I to jest 
ważna wiadomość dla tych 
wspólnot, które nie zakwa-
lifikowały się w pi erwszym 
etapie. To nowa szansa dla 
kolejnych wspólnot miesz-
kaniowych i nowe zadanie, 
któremu trzeba podołać – 
dopowiada burmistrz Le-
szek Michalak. 

Magdalena Pawlik 

Więcej informacji: 
www. um.zarow.pl

Masz problem? 
Spotkaj się 
z posłanką

Izabela Katarzyna Mrzy-
głocka, posłanka Platformy 
Obywatelskiej rozpoczęła co-
miesięczne dyżury w Urzę-
dzie Miejskim w Żarowie. 

Posłanka będzie dyżuro-
wać w Urzędzie Miejskim w 
Żarowie, w pokoju nr 18 w 
godzinach od 12.00 do 14.00 
w każdy ostatni poniedzia-
łek miesiąca. Przypomnij-

Do Żarowa zjadą młodzi 
judocy z Polski oraz zagrani-
cy. Tu  odbędą się III Otwarte 
Mistrzostwa Judo. 

- W zeszłorocznym turnie-
ju wzięło udział ponad 120 
dzieci z kilkunastu klubów 
Dolnego Śląska i Wielkopol-
ski. Po udanej drugiej edycji 
w tym roku planujemy zor-
ganizować zawody z udzia-
łem klubów zagranicznych. 
Zmieniona formuła turnieju 
– rywalizacja będzie orga-
nizowana się w kategoriach 
dzieci i młodzików – pozwoli 

POD NASZYM PATRONATEM

Judocy zmierzą się 
w Żarowie

na przyciągnięcie kolejnych 
klubów sportowych z Pol-
ski i zza granicy – wyjaśnia 
Miłosz Haber, prezes UKS 
Judoka. Mistrzostwa odbędą 
się w sobotę, 13 października 
od godziny 10:00. Organiza-
torami zawodów jest gmina 
Żarów oraz Uczniowski Klub 
Sportowy Judoka Imbramo-
wice. A turniej odbędzie się 
w ramach obchodzonego w 
tym roku XI - lecie żarow-
skiej podstrefy ekonomicz-
nej. Serdecznie zapraszamy!

Ag 

Kolejny chodnik 
w remoncie

Zakończyła się już budowa chodnika w Pyszczynie, 
a wcześniej w Łażanach. Teraz nowy ciąg pieszych 

powstaje w Imbramowicach.
 
 Łażany, Pyszczyn i Imbra-

mowice to trzy miejscowo-
ści, w których w tym roku 
powstają nowe chodniki. A 
wszystko w ramach poro-
zumienia gminy Żarów ze 
Służbą Drogową Powiatu 
Świdnickiego. SDPŚ prze-
kazała na ten cel środki fi-
nansowe, które przeznaczone 
zostały na zakup materiałów, 
natomiast gmina Żarów ze 
swojej strony zapewniła 

sprzęt, kruszywo oraz pra-
cowników. W poniedziałek 
1 października ruszyły pra-
ce przy budowie ostatniego 
już chodnika, w Imbramo-
wicach. Zakończenie prac 
planowane jest na koniec 
października. Ponadto z 
funduszu sołeckiego został 
już także wykonany chodnik 
Siedlimowicach na odcinku 
około 100 metrów bieżących.

Ag 

Spotkali 
się z uczniem 

patronki
Z nietypowym gościem mieli okazję spotkać się 

uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. 
Anny Jenke w Mrowinach. 

W czwartek 27 września 
mrowińską podstawówkę od-
wiedził uczeń patronki szkoły 
Anny Jenke – Andrzej Kraw-
czyk. Gość opowiadał o tym, 
jak przed wielu laty, kiedy 
był uczniem szkoły średniej, 
Anna Jenke uczyła go języ-
ka polskiego. Wspominał, że 
była bardzo wymagającą na-
uczycielką, ale też opiekuń-
czą i troskliwą w stosunku do 
swoich uczniów. Uczeń Anny 
Jenke podkreślał, i przekony-
wał uczniów, że Anna Jenke 
to wspaniała patronka, któ-
ra powinna być wzorem do 
naśladowania dla każdego.  

Podczas spotkania Andrzej 
Krawczyk wręczył na ręce 
dyrektora prezent dla całej 
szkoły – namalowany przez 
siebie obraz przedstawia-
jący kościół w Jarosławiu, 
gdzie urodziła się i żyła Anna 
Jenke. Spotkanie zakończy-
ło się wspólnym zdjęciem 
oraz zaproszeniem uczniów 
i nauczycieli Szkoły Pod-
stawowej w Mrowinach do 
Jarosławia. Wyjazd taki pla-
nowany jest pod koniec paź-
dziernika. 

Zdjęcia ze spotkania na 

www.um.zarow.pl

my, że mieszkańcy powiatu 
świdnickiego mogą się zgła-
szać również do biura Izabeli 
Katarzyny Mrzygłockiej w 
Świdnicy (Rynek 39-40) – 
jej dyżury tutaj odbywają się 
tu we wtorki w tygodniach, 
w których nie ma posiedzeń 
Sejmu RP.

Oprac. Ag

Cmentarz gotowy
 na święta

Do połowy października powinny zostać zakończone 
prace na terenie cmentarza komunalnego w Żarowie. 

Efektem ostatniego etapu jest wbudowanie 400 mb obrze-
ża betonowego oraz ułożenie 550 m2 kostki betonowej. 

W sumie w tym roku na 
cmentarzu wykonano już 
główną alejkę od kaplicy w 
kierunku osiedla oraz kilka 
mniejszych alejek. Łącznie z 
ostatnim etapem prac wyło-
żono ponad 1200 mb obrze-
ża betonowego oraz ułożono 
ponad 950 m2 kostki beto-
nowej. Wyposażono także 
cmentarną kaplicę w nowy 
sprzęt nagłaśniający. Wymie-
niono starą instalację, za-

montowano sześć nowych 
głośników wewnątrz kapli-
cy i cztery na zewnątrz, za-
kupiono nowy wzmacniacz 
oraz trzy mikrofony. – W 
pierwszej kolejności, śladem 
ubiegłego roku zaczęliśmy 
wykonywać alejki cmentar-
ne. Układane były obrzeża, a 
następnie alejki zostały wy-
łożone kostką betonową – 
wyjaśnia zastępca burmistrza 
Żarowa Grzegorz Osiecki. 

Na budowę cmentarnych ale-
jek gmina Żarów pozyskała 
w tym roku blisko 15 tysię-
cy złotych w ramach małych 
projektów z Lokalnej Grupy 
Działania LGD „Szlakiem 
Granitu”. Pieniądze zostały 
przeznaczone na zakup kostki 
betonowej oraz obrzeży po-
trzebnych do budowy alej-
ki. Całość prac wykonują 
pracownicy interwencyjni 
oraz pracownicy robót pub-
licznych. Gmina Żarów od 
1 października przejęła tak-
że zarząd nad cmentarzami 

komunalnymi w Żarowie i 
Wierzbnej. W związku z tym, 
wszelkie kwestie związane z 
miejscami grzebalnymi, na-
sadzeniem krzewów, pracami 
porządkowymi oraz monta-
żem ławek itp. należy zgła-
szać w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie, w pokoju nr 10, 
u Tomasza Kuski, inspekto-
ra ds. gospodarki komunal-
nej lub pod numerem tel. 74 
858 05 91 wew.334.

Ag
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Inwestycyjny boom
w żarowskiej podstrefie
P odstrefa ekonomiczna na stałe wpisała się już w krajobraz Żarowa . Obejmuje obszar o po -

w ie rzch n i 9 0,48 ha . Na jej te re n ie dz ia ła dz iew ię ć du ż ych z ak ładów z nanych marek . W 

tym roku ż arowska podstrefa Wa ł brzyskiej Spe cjalnej Strefy E konomicz nej ob chodz i swoje 

jedenastolecie , a inwe storzy wciąż rozbudowują swoje zakłady.

ELECTROLUX
To firma, która w chwili 

obecnej przeprowadza naj-
większą rozbudowę zakładu. 
Fabryka zmywarek zdecy-
dowanie się powiększy. Pod 

koniec kwietnia spółka Elec-
trolux Poland otrzymała kolej-
ne zezwolenia na prowadzenie 
działalności w żarowskiej pod-
strefie Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Zdecy-
dowała zainwestować właśnie 
w Żarowie. - To już trzecia roz-
budowa naszej fabryki w Ża-
rowie. Tym razem związana 
bezpośrednio z projektem uru-
chomienia produkcji nowych 
zmywarek o szerokości 45 cm. 
W tej chwili rozbudowujemy 
naszą fabrykę o kolejne 5 ty-
sięcy metrów. W 2005 roku 
zaczynaliśmy od wielkości 15 
tysięcy metrów, a obecnie po 
3 rozbudowach będzie to 30 
tysięcy metrów. Naszą inwe-
stycję rozpoczęliśmy pod ko-
niec lipca, budynek powinien 
być zakończony do końca tego 
roku. Później nastąpią odbio-
ry. Ale tak naprawdę budynek 
to początek tej inwestycji, po-
nieważ inwestujemy także w 
nowe wyposażenie m.in. za-
kupimy nową linię pras i no-
wą linię zbiorników. Całość 
inwestycji planowana jest na 
koniec przyszłego 2013 roku 
– wyjaśnia Ireneusz Kret, dy-
rektor żarowskiej fabryki Elec-
trolux. - Ta rozbudowa daje 
ogromy potencjał w przyszło-
ści. Docelowo taka wielkość 
zakładu pozwoli nam na pro-
dukcję ponad 1,5 mln zmy-
warek rocznie. Niestety, nie 
ma jeszcze konkretnych pla-
nów dotyczących zatrudnienia, 
więc trudno też mówić o kon-
kretnej liczbie zatrudnionych 
osób. Dodatkowo spółka pla-
nuje także budowę parkingu 
przed fabryką. - Przede wszyst-
kim zbudujemy parking dla 
samochodów ciężarowych. Po-
wstanie 20 stanowisk przezna-

czonych wyłącznie dla nich. Z 
naszych analiz wynika, że jest 
to wystarczająca liczba, aby 
zapewnić miejsce dla każdego 
samochodu ciężarowego, który 
przyjeżdża do naszej fabryki. 

Powiększymy również po-
wierzchnię parkingu dla samo-
chodów osobowych, z którego 
korzystają nasi pracownicy. 
Przybędzie 200 nowych sta-
nowisk, co znacząco zwięk-
szy dostępność parkingu dla 
wszystkich pracowników przy-
jeżdżających do pracy włas-
nymi samochodami. Ponadto 
powstanie także zatoczka dla 
autobusów, które dowożą na-
szych pracowników do pracy 
– dodaje Ireneusz Kret. 

Fabryka zmywarek w Żaro-
wie jest pierwszym zakładem, 
który spółka wybudowała w 
Polsce od podstaw. Produkcję 
w niej rozpoczęto w grudniu 
2005 roku. Fabryka zatrudnia 
około 750 pracowników, głów-
nie z Żarowa i okolic.

DAICEL SAFETY SY-
STEMS EUROPE 

  To kolejna fabryka w ża-
rowskiej podstrefie, która 
przeprowadza reinwestycje. 
- Zaplanowane inwestycje nie 

wiążą się bezpośrednio z roz-
budową naszego zakładu. Pla-
nujemy natomiast ulokowanie 
trzech nowych linii produk-
cyjnych w naszym zakładzie 
– wyjaśnia dyrektor produkcji 
w żarowskim zakładzie Daicel 
Safety Systems Europe Mi-
rosław Janiszewski. Pierw-
sze zostaną uruchomione już 

w przyszłym roku. - W 2013 
rusza masowa produkcja na 
dwóch nowych liniach. Pierw-
sza to będzie linia CGI, na któ-
rej produkowane będą inflatory 
(od red. napełniacze do po-
duszek powietrznych), druga 
jest realizowana we współpra-
cy z naszym amerykańskim 
partnerem. Trzecia linia nato-
miast NB to typ inflatora PAI-
RO, mającego zastosowanie 
w poduszkach powietrznych 
bocznych, kurtynowych oraz 
kolanowych. Dla DSSE to 
duma, dlatego że inlator po-
wstał u nas w zakładzie, gdzie 
w całości jest produkowany, 
wdrażany i sprzedawany przez 
naszą firmę. Jesteśmy jedynym 
producentem tego niezwykle 
lekkiego typu inflatora w Eu-
ropie – dodaje Mirosław Ja-
niszewski. Ponadto w 2014 
żarowska fabryka planuje uru-
chomienie linii EK. - Linia EK 

to najwyższy  poziom auto-
matyzacji, a proces montażu 
podzespołów wykorzystywać 
będzie najnowszy dostępne na 
rynku technologie – wyjaśnia 
dyrektor produkcji. Całkowite 
koszty inwestycji to ponad 30 
mln złotych. Ale co najważ-
niejsze, nowe inwestycje w 
żarowskiej fabryce to kolejne 

miejsca pracy dla mieszkań-
ców gminy i okolic. Obecnie 
zakład zatrudnia około 300 
osób. Po uruchomieniu wszyst-
kich planowanych inwestycji 
dodatkowo zatrudnionych zo-
stanie około 50 nowych osób.  
Daicel Safety Systems Europe 
w żarowskiej podstrefie działa 
od 2004 roku. - W przyszłości 

DSSE zamierza  zdobyć po-
zycję światowego lidera ofe-
rując nowatorskie produkty i 
rozwiązania, wspierając po-
prawę bezpieczeństwa kierow-
ców i pasażerów, dlatego też 
budowane współpracy jest do-
brą strategią rozwoju zarówno 
gminy, jak i DSSE – dodaje 
Mirosław Janiszewski. 

BRIDGESTONE
Firma Bridgestone to naj-

większa powierzchniowo fa-
bryka działająca w żarowskiej 
podstrefie Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Zatrudnia 75 pracown ików. 
Firma specjalizuje się w pro-
dukcji gumowych gąsienic 
do maszyn budowlanych. W 
czerwcu 2011 roku Bridgesto-
ne rozpoczął budowę swojego 
nowego zakładu w żarowskiej 
podstrefie. Budowa została 
zakończona w lipcu 2012 ro-

ku.  W nowym zakładzie bę-
dzie produkowana folia EVA. 
Przedmiotowa folia znajdzie 
zastosowanie głównie w pro-
cesie wytwarzania paneli fo-
towoltaicznych. 

STEEL.S POLAND
Steel.s Poland, podobnie jak 

Electrolux zezwolenie na pro-
wadzenie działalności w ża-
rowskiej podstrefie otrzymała 
w tym roku. Firma uruchomi 
nową linię produkcyjną, która 
pozwoli na prowadzenie dzia-
łalności produkcyjnej, polega-
jącej na nanoszeniu różnego 
rodzaju oznakowań metodą 
sitodruku z przeznaczeniem 
na tzw. rynki AGD oraz na 
potrzeby przemysłu moto-
ryzacyjnego. Przedsiębiorca 
zagwarantował poniesienie na-
kładów inwestycyjnych w wy-
sokości co najmniej 490 tys. 
złotych oraz zatrudnienie co 
najmniej 5 pracowników. Fir-
ma planuje zakończyć inwesty-
cję najpóźniej do 31 grudnia 
2013 roku.

Agnieszka Gryc

         

Electrolux

Najlepsze lata 
przed nami

O znaczeniu rozwoju żarowskiej pod-
strefy mówi burmistrz Żarowa Le-

szek Michalak.

W pierwszej połowie dwu-
dziestego pierwszego wieku 
oblicze przemysłowe Żaro-
wa zmieniło powstanie w 
2001 roku specjalnej strefy 
ekonomicznej. Jej począt-
ki sięgają 1993 roku, kiedy 
to opracowując plan zago-
spodarowania przestrzenne-
go Żarowa, wydzielono w 
północno-wschodniej części 
miasta tereny inwestycyjne 
o powierzchni 50 hektarów. 
Dziś mija dokładnie jede-
naście lat od utworzenia w 
Żarowie strefy ekonomicz-

nej, która powstała w wyni-
ku działań różnych instytucji 
i osób na szczeblu lokalnym 
i krajowym. Specjalna strefa 
ekonomiczna jest więc waż-
nym elementem krajobrazu 
gospodarczego i społeczne-
go naszej gminy. 

Nasza żarowska strefa 
wciąż się rozbudowuje. W 
niektórych zakładach trwa 
wewnętrzna rozbudowa, a 
inne koncerny czekają jesz-
cze na wydanie zezwolenia. 
Nowoczesne fabryki z ża-
rowskiej podstrefy na dobre 
wrosły już w pejzaż Żarowa 
i stanowią część najnowszej 
samorządnej historii naszego 
miasta. Cieszę się, że gospo-
darka żarowskiego regionu 
wkroczyła na ścieżkę ewo-
lucyjnych zmian, których 
pierwsze efekty są już od-
czuwalne. Korzystny wpływ 
żarowskiej podstrefy to ko-
lejne miejsca pracy. To rów-
nież jej oddziaływanie na 
estetykę miasta i nowo-

czesny wygląd fabryk czy 
sponsoring wydarzeń kul-
turalnych i sportowych w 
naszej gminie.   

Do niedawna jeszcze 
pokutowała opinia, że 
strefy ekonomiczne są le-
karstwem na chorobę, jaką 
było wysokie bezrobocie 
oraz bezużyteczne tereny 
poprzemysłowe. Ale ten 
etap Żarów już dawno ma 
za sobą. Żarów powoli stał 
się ważnym punktem na in-
westycyjnej mapie świata. 

Przyciągnęliśmy inwestycje 
wysokich technologii, anga-
żując młodych ludzi i dając 
alternatywę dla powszechnej 
i niepokojącej emigracji. Ża-
rowska strefa ekonomicz-
na przez minione jedenaście 
lat swojego funkcjonowania 
stała się prężnym klastrem 
wiedzy, innowacji i przed-
siębiorczości. Ulokowane w 
Żarowie zakłady aktywnie 
kreują politykę edukacyjną, 
a przede wszystkim kształ-
tują odpowiednie postawy, 
zwłaszcza wśród młodych 
ludzi rozpoczynających ka-
rierę zawodową. Żarowskie 
zakłady to również stały do-
chód do gminnego budżetu. 
Pracownicy naszych zakła-
dów, właśnie tutaj robią za-
kupy i korzystają z oferty 
lokalnego rzemiosła. Wresz-
cie każda firma ma swoją 
specyfikę branżową. Myślę, 
że najlepsze lata funkcjono-
wania podstrefy żarowskiej 
są jeszcze przed nami. 

 Bridgestone

Daicel Safety Systems Europe 
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 O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mielęcin, 

gmina Żarów.  

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 w związku z 

art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-

działywania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 
XX/144/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie wsi Mielęcin, gmina Żarów,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w 
dniach od 22 października 2012r. do 14 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Żarowie przy ul. Zamkowa 2.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbę-
dzie się w dniu 5 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 1430.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-

rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2012 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbna, Gmina Żarów.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647) oraz  uchwały nr XIII/83/2011 

z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbna

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 października 2012r. do 14 
listopada 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 

Żarów, pokój nr 20, II- piętro.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego roz-

wiązaniami odbędzie się w dniu 9 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Żarowa z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 

której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2012 r. 

Silne marki i rewelacyjna współpraca
O rozbudowie żarowskiej podstrefy, współpracy z gminą Żarów i kondycji 

finansowej rozmawiamy z prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, Urszulą Solińską-Marek.

Trwa rozbudowa zakła-
dów zlokalizowanych w 
żarowskiej podstrefie Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. To kolejne 
reinwestycje w żarowskiej 
podstrefie. Które z zakła-
dów otrzymały zezwolenia 
na rozbudowę?

- Mówiąc o rozbudowie 
zakładów w żarowski 
ej podstrefie nie chciałabym 
się ograniczać tylko do roku 
bieżącego, ponieważ w tym 
roku zezwolenie na rozbu-
dowę otrzymały dwie firmy: 
Electrolux oraz Steel.s Po-
land. Natomiast warto w tym 
momencie wrócić troszkę do 
lat ubiegłych. Z uwagi na to, 
że wiele firm otrzymało ze-
zwolenia w latach poprzed-
nich, a rozbudowa w nich 
wciąż trwa. Takim przykła-
dem jest firma T&P, która od 
roku 2008 realizuje kolejną 
inwestycję, a jej zakończe-
nie planowane jest na 2014 
rok, czy firma Bridgestone, 
która w chwili obecnej jest 
również na etapie rozbudowy 

zakładu. Wszystkie zakłady 
przystępując do procedury 
rokowań założyły zgodnie z 
biznesplanem konkretne ter-
miny realizacji inwestycji. 
Przeważanie ich zakończe-
nie planowane jest na 2013 

i 2014 rok. 
 Który z tych zakładów 

planuje największą rozbu-
dowę?

Obecnie największym za-
kładem w żarowskiej pod-
strefie jest Bridgestone. 

Największe nakłady inwesty-
cyjne i największe zatrudnie-
nie natomiast zadeklarował 
Electrolux.

Jakie skutki dla mieszkań-
ców gminy Żarów niosą za 
sobą decyzje poszczególnych 
zakładów o rozbudowie?

- Dla mieszkańców to prze-
de wszystkim kolejne miej-
sca pracy. Patrząc na wyniki, 
które są uzyskiwane przez fir-
my reinwestujące w podstre-
fie, czy w ogóle deklaracje, 
które są przez nie składane, 
obserwujemy bardzo wyraź-
ny wzrost liczby miejsc pracy 
deklarowanych i tych rzeczy-
wistych. Zadeklarowanych 
miejsc pracy jest ok. 1500. 
W rzeczywistości natomiast 
mamy prawie 1900.

 
Dużo dziś mówi się o kry-

zysie nie tylko w światowej, 
ale także polskiej gospodarce. 
Jak wygląda kondycja finan-
sowa żarowskiej podstrefy?

- Uważam, że żarowska 
podstrefa ma się bardzo do-
brze. Jest to na pewno wynik 

wieloletniej, konsekwen-
tnie realizowanej polityki 
prowadzonej przez miasto 
Żarów, przez poprzednie-
go burmistrza panią Lillę 
Gruntkowską, jak i obecne-
go burmistrza pana Leszka 
Michalaka. Na terenie żarow-
skiej podstrefy nie dochodzi 
do sytuacji, kiedy inwestorzy 
nie wiedzą, co tak naprawdę 
będzie się działo, jaka bę-
dzie polityka miasta itp. Kon-
sekwencja, konsekwencja i 
jeszcze raz konsekwencja i 
wspólne realizowanie po-
czynionych ustaleń od lat. 
To cały sekret. 

Współpracę Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej z gminą Żarów też 
można zaliczyć do uda-
nych?

- Ta współpraca wyglą-
da bardzo dobrze, co mię-
dzy innymi odzwierciedla się 
chociażby w planach, któ-
re mamy. Rozporządzenie 
WSSE, które jest obecnie w 
ministerstwie, mam nadzieję, 
że już na etapie podpisywa-
nia, przewiduje rozszerze-
nie granic m.in. podstrefy 
w Żarowie o kolejne grun-
ty. Bardzo silne marki, które 

są umiejscowione w tej pod-
strefie i rewelacyjna współ-
praca z miastem, powodują, 
że podstrefa w Żarowie  bę-
dzie się rozwijała.

Do niedawna jeszcze po-
kutowała opinia, że spe-
cjalne strefy ekonomiczne 
mają być receptą na popra-
wę kiepsko funkcjonującej 
gospodarki. Czy ten etap 
Żarów ma już za sobą? 

- Uważam, że to jest etap, 
który cały czas trwa, ponie-
waż wysokość wpływów z 
podatków, czy to CIT, czy 
PIT uzależniona jest od te-
go, ile zakładów funkcjonuje, 
w jakiej kondycji finanso-
wej one są oraz jak układa 
się polityka zatrudnienia w 
poszczególnych zakładach. 
Myślę, że mówiąc o kondy-
cji, rozwoju cały czas sta-
wiamy sobie poprzeczkę 
coraz wyżej. I tak robi obec-
ny burmistrz, na bazie kon-
tynuacji prac poprzedniego 
burmistrza. Jestem pewna, 
że podstrefa w Żarowie bę-
dzie się rozwijała.

Dziękujemy za rozmowę

Magdalena Pawlik, 

Agnieszka Gryc

Urszula Solińska - Marek

CO? GDZIE? KIEDY? 
 

ŚWIDNICA
   

14 października
„Oczy czarne”, koncert ro-

syjskich pieśni i romansów 
(sala teatralna Świdnickiego 
Ośrodka Kultury, Rynek 43, 
bilety 25 zł).

18 października
Przegląd Piosenki Tury-

stycznej i Ekologicznej „Na 
szlaku” koncert laureatów 
(klub Bolko, pl. Grunwal-
dzki 11, wstęp wolny).

30 października
Świadectwa wzlotu, upad-

ku...Antka Kochanka – Teatr 
im. Jerzego Szaniawskiego 
(sala teatralna Świdnickiego 
Ośrodka Kultury, Rynek 43).

ŻARÓW

   19 września
17 października

Wystawa archeologiczna 
„Krukowski mamut”. Poza 

znaleziskiem kości mamuta 
sprzed ponad 20 tys. lat p.n.e. 
na wystawie prezentowane 
będą zabytki archeologiczne 
datowane od epoki kamie-
nia po wczesne średniowiecze. 
Wystawa będzie otwarta w każ-
dą środę w godz. 10.00-17.00 
oraz niedzielę w godz. 11.00-
14.00 (Żarowska Izba Histo-
ryczna, ul. Armii Krajowej 40).

13 października
Trzecie Otwarte Mistrzo-

stwa Judo dla dzieci i mło-
dzików w Żarowie z okazji 
XI-lecia Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
(hala sportowa Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie, godz. 10.00). 
Organizatorami mistrzostw 
jest gmina Żarów oraz Ucz-

niowski Klub Sportowy Ju-
doka Imbramowice. 

14 października 
Finał strefy w warcabach 

100-polowych w ramach XIII 
Dolnośląskich Igrzysk LZS 
i Mieszkańców Wsi (Gim-
nazjum w Żarowie, ul. Pia-
stowska 10, godz. 10.00).  



6 www.um.zarow.pl» Roz ma ito ś c i

TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU 
MIEJSKIEGO W ŻAROWIE

       Przypomnienie o obowiązku składania informacji i 
deklaracji podatkowych.

              
1. Przypominamy o obowiązku składania informacji po-
datkowych na odpowiednich drukach , w przypadku:

      nabycia lub zbycia gruntów rolnych, budowla-
nych,

 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 – Bu-
dżetowym w pok. Nr 2. 

2.Właściciele samochodów, ciągników i naczep ciężaro-
wych 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 Ża-

rowie informuje 
o terminach płatności podatków i opłat oraz innych na-

leżności niepodatkowych w 2012 roku:
1) Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fi-

zycznych:
I rata - termin płatności upłynął 15 marca 2012 r.
II rata - termin płatności upłynął 15 maja 2012 r.

III rata  - termin płatności upłynął 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 upłynął 15 września 2012 r.
Informujemy, że 15 lutego 2012 r. upłynął termin składa-

nia deklaracji na podatek od środków transportowych na 
2012 r.

3) Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie grun-
tów 

– 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 obligato-
ryjna, 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 uchyle-
nia 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 powyż-

szym 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 zobo-

wiązane są do ich niezwłocznego uregulowania.
Burmistrz Miasta Żarów informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 

dzierżawy w oparciu Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 134/2012 z dnia 27.09.2012r. 

Uwaga producenci rolni !
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 

zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 paź-

dziernika 2012 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego albo 
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Nowelizacja tzw. ustawy 
"śmieciowej" narzuca gmi-
nom stworzenie systemu wy-
wozu odpadów i objęcie nim 
wszystkich jej mieszkańców, 
w tym również, a może prze-
de wszystkim tych, którzy 
nie mają obecnie podpisa-
nych umów i pojemnika na 
odpady na posesji. System 
ten opiera się na założeniu, 
iż "Kowalski" będzie płacił 
podatek tzw. śmieciowy do 
gminy, a ze zgromadzonych 
środków będzie ona opłacała 
przedsiębiorstwo wybrane w 
przetargu, wywożące odpa-
dy zmieszane, prowadzące 
zbiórkę odpadów selektyw-
nych, odbierające inne odpa-
dy jak; wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt RTV i AGD, 
baterie, akumulatory, opony 
samochodowe itp. Sporym 
wyzwaniem dla gmin jest 
narzucony ustawowo obo-
wiązek ograniczenia skła-
dowania na wysypiskach 
odpadów zielonych z ko-

Śmieciowa rewolucja – odcinek 2.
To już drugi odcinek naszego nowego cyklu „Śmieciowa rewolucja”, w którym 

prezentujemy zmiany, jakie czekają mieszkańców naszej gminy w związku 
z nową ustawą śmieciową, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013. Nowy sy-
stem gospodarki odpadami zakłada przejęcie przez samorządy gminne całko-
witej odpowiedzialności za zbiórkę, segregację i utylizację śmieci. W odcinku 
drugim prezentujemy zakres zmian, jakie zaczną obowiązywać wraz z wejściem 
w życie nowej ustawy. 

szenia trawy, liści, gałęzi 
itp. oraz odpadów tzw. bio 
powstających w gospodar-
stwie domowym. Wymusza 
to rozstawienie dodatkowych 
pojemników, do których takie 

odpady będą trafiały. Usta-
wodawca narzuca gminom 
również tworzenie samo-
dzielnie lub wspólnie insta-
lacji do segregacji, odzysku, 
spalania odpadów. W chwili 
obecnej w naszym kraju jest 

zbyt mało tego typu insta-
lacji, będących alternatywą 
dla składowisk odpadów, w 
których są one unieszkod-
liwiane w sposób najmniej 
korzystny dla środowiska 

naturalnego. Tematem, któ-
ry wzbudzi duże emocje i 
zainteresowanie mieszkań-
ców jest bez wątpienia spo-
sób naliczenia podatku i 
jego wysokość. Wariantów 
naliczania opłat jest kilka. 

"Kowalski" może płacić od 
liczby osób zamieszkują-
cych w jego gospodarstwie 
domowym, ilości zużytej wo-
dy, powierzchni mieszkania 
czy od pojemnika. W chwi-
li obecnej trwa analiza, jaki 
wariant najpełniej przekłada 
się na ilość rzeczywiście wy-
tworzonych w gospodarstwie 
domowym odpadów. Po je-
go uchwaleniu przez Radę 
Miejską każdy użytkownik 
budynku jednorodzinnego 
otrzyma wzór deklaracji, 
którą w określonym czasie 
musi wypełnić i złożyć do 
Urzędu Miejskiego. W przy-
padku budynków wieloro-
dzinnych, a więc  wspólnot 
mieszkaniowych czy budyn-
ków spółdzielczych, dekla-
rację za mieszkańców złożą 
organy zarządcze tych insty-
tucji lub zarządcy wspólnot. 
Do druku deklaracji zostanie 
dołączona informacja  szcze-
gółowiej określająca sposób 
zbiórki i lokalizację pojem-
ników do zbiórki selektyw-
nej, zasady odbioru innych 
odpadów jak tzw. gabaryty.

Tomasz Kuska

Inspektor ds. Gospodarki komunalnej         

Nowy sprzęt dla 
przedszkola

Ri n go, k rę g le ,  ma-
giczne piłki, pachoł-

ki, stoliki z akcesoriami 
sportowymi, bramki, 
paletki, kolorowe liny, 
piankowe moduły, płot-
ki i spadochrony tęczowe. 
Takim nowym sprzętem 
może się pochwalić Baj-
kowe Przedszkole w Żaro-
wie. Sportowe akcesoria 
zostały zakupione przez 
Kopalnię Cemex w Go-
łaszycach, przy której 
działa fundacja „Cemex 
Budujemy Przyszłość”. 
Firma na ten cel prze-
znaczyła osiem tysięcy 
złotych.

- Firma Cemex Polska powo-
łała do życia Fundację „Buduje-
my Przyszłość”, która przyznaje 
granty na realizację lokalnych 
inicjatyw. A wszystko po to, aby 
pomóc tym, którzy tego wspar-
cia finansowego potrzebują. Tak 
było również w tym przypadku. 
Bajkowe Przedszkole w Żaro-
wie wygrało konkurs granto-
wy i dziś przedszkolaki mogą 
cieszyć się nowym sprzętem 
sportowym. Mam nadzieję, że 
będzie on wykorzystywany nie 

tylko podczas sportowych festy-
nów – mówił podczas festynu 
w przedszkolu przedstawiciel 
kopalni Cemex w Gołaszycach 
Dariusz Gawlik. Sobotni festyn 
w Bajkowym Przedszkolu był 
również doskonałą okazją do 
wspólnej rodzinnej integracji. A 
po rodzinnych występach można 
było posilić się gorącą kiełbaską, 
domowymi ciastami i gorącymi 
pączkami. - A wszystko z myślą 
o najmłodszych. Cieszymy się, 
że przedszkolaki naszego przed-
szkola mogą korzystać z nowego 
i profesjonalnego sprzętu. Dziś 
mamy sobotę, 29 września, jest 
piękny słoneczny dzień, a w na-
szym przedszkolu – jak zawsze 
– gwarno i radośnie. Dopisa-
ła nie tylko pogoda, ale przede 
wszystkim rodzice i dziadkowie 
naszych przedszkolaków – cie-
szyła się dyrektor żarowskiego 
przedszkola Elżbieta Wierzyk. 
Podczas sportowego festynu 
najmłodsi ochoczo korzystali 
z nowego sprzętu. Nowe wy-
posażenie z pewnością będzie 
wykorzystywane podczas cy-
klicznych imprez w Bajkowym 
Przedszkolu w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Tarnawa z nową 
wiatą przystankową
Składa się z segmentów 

stalowo-szklanych i 
szkła hartowanego. A jej 
konstrukcja jest koloru 
czerwonego. Tak wyglą-
da nowa wiata przystan-
kowa, która od środy 3 
października stoi już w 
Tarnawie.

Nowa wiata przystankowa 
kosztowała trzy tysiące zło-
tych i została sfinansowana ze 
środków funduszu sołeckiego 
sołectwa Mrowiny. - Wiata przy-
stankowa, która stoi przy zato-
ce autobusowej jest estetycznie 
wykonana  i dobrze komponuje 
się z otoczeniem. Usytuowana 
jest w miejscu istniejącego przy-

stanku autobusowego i mamy 
nadzieję, że wpłynie na bez-
pieczeństwo komunikacyjne 
mieszkańców. Zwłaszcza dzie-
ci dojeżdżających do szkolnych 
placówek – informuje kierow-
nik Referatu Oświaty Fundu-
szy Zewnętrznych i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Żarowie 
Przemysław Sikora. 

Wiata przystankowa dla Tar-
nawy została wykonana przez 
firmę Profit z Gliwic, jej montaż 
zaś został zrealizowany przez 
pracowników prac interwencyj-
nych zatrudnionych przez gminę 
Żarów, co znacznie zmniejszyło 
koszty zrealizowanego zadania 
inwestycyjnego.

Magdalena Pawlik 
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OGŁOSZENIE DROBNE

Do płaszczyzny obelisku, 
od strony wejścia przez furtkę, 
przytwierdzona była we wnę-
ce, wykonana prawdopodob-
nie z czarnego granitu, płyta 
z wyrytymi napisami. Nieste-
ty, jakość wykonania fotografii 
nie pozwala na odczytanie wy-
szczególnionych nazwisk pole-
głych mieszkańców Przyłęgowa 
i dat ich śmierci. Na utrwalo-
nym fragmencie płyty dopatrzeć 
można się jednak zarysu 18-tu 
wyrytych nazwisk, fragmentu 
nazwy miejscowości Preilsdorf 
oraz motywu zdobienia w posta-
ci liścia dębu. Pod płytą zawie-
rającą nazwiska i daty znajdował 
się wyrzeźbiony hełm z widocz-
nym zarysem gałązki. Po 1945 
roku pomnik ten podzielił losy 
wielu innych podobnych obiek-
tów znajdujących się na Dol-
nym Śląsku i został częściowo 
rozebrany. Pozostawiono jed-
nak fundament obelisku wraz z 

Pomnik poległych w I wojnie światowej 
mieszkańców Przyłęgowa

ogrodzeniem i żelazną furtką. W 
tym miejscu w 1994 roku usta-
wiono drewniany krzyż. Przez 
wiele lat opiekę nad nim spra-
wował mieszkaniec Przyłęgowa 
pan Mieczysław Hryciuk. Stary 
krzyż w końcu został zastąpiony 
nowym – granitowym, posado-
wionym na wykonanym również 
z granitu prostopadłościennym 
bloku z przytwierdzoną doń tab-

licą dziękczynną. Układ prze-
strzenny dawnego pomnika z 
kamiennym murkiem, słupkami 
i żelazną furtką pozostał jed-
nak praktycznie bez zmian. Do-
stawiono jedynie prowadzące 
do krzyża granitowe schody i 
przedsionek wejściowy w for-
mie płyty osadzonej tuż przed 
żelazną furtką. Przy okazji rozbi-
jania starego fundamentu pomni-
ka upamiętniającego poległych 
mieszkańców, odnaleziono wios-
ną 2010 roku ukrytą w nim bu-
telkę zawierającą list spisany 
25 marca 1924 przez Waltera 
Hartwiga oraz liczne bankno-
ty, kilka monet oraz kartki żyw-
nościowe. Miejsce odnalezienia 

zalakowanej butelki – wewnątrz 
fundamentu pomnika wyklucza 
ukrycie jej w momencie, gdy na 
fundamencie tym posadowiony 
został już obelisk, dlatego też za 
datę wystawienia przyłęgow-
skiego pomnika należy przyjąć 
rok 1924. Miejsce, w którym 
ukryto dla potomnych przekaz 
o katastrofalnej sytuacji gospo-
darczej Niemiec po pierwszej 

wojnie światowej nie było przy-
padkowe. Obok gospody Oska-
ra Meissnera, piekarni i sklepu 
Johanna Kubanteka oraz szkoły 
ewangelickiej było to z pewnoś-
cią jedno z ważniejszych miejsc, 
jakie znajdowały się w tej nie-
wielkiej miejscowości. Miesz-
kańcy Przyłęgowa wybierając 
fundament wojennego pomnika 
poległych na miejsce ukrycia 
spisanego przekazu chcieli, jak 
się wydaje, podkreślić tym sa-
mym fakt, jak wielu ich bliskich 
oddało życie w wielkiej wojnie, 
która przyniosła jedynie bezro-
bocie oraz rosnące zadłużenie.

Bogdan Mucha

GCKiS Żarów

Pomnik poległych w 
I wojnie światowej 

mieszkańców Przyłę-
gowa powstał w latach 
20-tych XX w. Informacje 
o nim czerpiemy ze sta-
rej fotografii wykonanej 
zapewne w latach 1920-
35. Obiekt, jak się wyda-
je, miał formę obelisku 
wzniesionego na pod-
wyższeniu w centrum 
przestrzeni otoczonej 
kamiennym murkiem. 
Wejście prowadziło przez 
kutą z żelaza dwuskrzyd-
łową furtkę zawieszoną 
na dwóch prostopadło-
ściennych kamiennych 
słupkach.

Są pieniądze dla Krukowa
Świetlica wiejska 

w Krukowie od-
zyska blask. Gmina 
Żarów pozyskała ko-
lejne środki unijne. 
Tym razem ponad 
300 tysięcy złotych, 
które zostaną prze-
znaczone na remont 
świetlicy wiejskiej w 
Krukowie.

Dokładnie 328.580,00 zło-
tych gmina Żarów pozyskała 
na remont świetlicy wiejskiej 
w Krukowie. Pieniądze po-
chodzą z Lokalnej Grupy 
Działania „Szlakiem Grani-
tu” w ramach działania 413: 
Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju dla operacji, 
które odpowiadają warun-
kom przyznania pomocy w 
ramach działania „Odnowa i 
rozwój wsi” Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013”. To kolejne 
działanie gminy Żarów ma-
jące na celu poprawę życia 
mieszkańców gminy. - Sta-
rania o pozyskanie środków 
na remont świetlicy wiejskiej 
w Krukowie gmina rozpo-
częła już w roku ubiegłym. 
Przygotowano wówczas peł-
ną dokumentację projektową, 
dzięki czemu w chwili ogło-
szenia naboru mieliśmy goto-
wą dokumentację – wyjaśnia 
burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak. I dodaje. - Cie-
szymy się, że pozyskaliśmy 
tak znaczące środki na re-
mont świetlicy wiejskiej w 
Krukowie. Mając na uwadze 
dobro naszych mieszkańców 
mamy nadzieję, że wyremon-
towana świetlica będzie im 
dobrze służyła, koncentrując 
wokół siebie życie społeczne 
i kulturalne wsi. 

Już w roku ubiegłym 
gmina Żarów przystąpiła 

do pierwszych prac zwią-
zanych z rozbiórką bardzo 
starej, niedokończonej czę-
ści świetlicy wiejskiej, któ-
ra stanowiła zagrożenie dla 
życia mieszkańców. Dzięki 
współpracy gminy z jednym 
z mieszkańców Krukowa, 
który za symboliczną złotów-
kę użyczył swoich maszyn, 
udało się przeprowadzić roz-
biórkę. Teraz krukowianie 
z niecierpliwością oczekują 
remontu świetlicy. Jak bę-
dzie wyglądała po remoncie, 
zdecydowali sami mieszkań-
cy. Gmina konsultowała z 
nim projekt podczas spotkań 
wiejskich. Przetarg na remont 
świetlicy wiejskiej w Kruko-
wie zostanie ogłoszony do 
końca października. Prace 
remontowe natomiast ruszą 
na początku przyszłego roku.

Agnieszka Gryc

Poświęcili krzyż
W miniony piątek, 28 

września odbyła 
się uroczystość, w któ-
rej licznie uczestniczyli 
mieszkańcy miejscowo-
ści, przedstawiciele Urzę-
du Miejskiego w Żarowie 
oraz radni Rady Miejskiej. 
Krzyż został poświęco-
ny przy okazji misji świę-
tych, które odbywały się 
w Jaroszowie.

 - Krzyż misyjny stał w 
Mikoszowej już od dwóch 
lat i wspólnie z mieszkań-
cami naszego sołectwa cie-
szę się, że został poświęcony. 
Mam nadzieję, że będzie on 
ostoją w trudach, nieszczęś-
ciach i cierpieniach. Wiel-
kie podziękowania należą 
się Barbarze Zatoń, Marii 
Tomaszewskiej oraz Marii 
i Tadeuszowi Sokołowskim 
za pomoc i przygotowanie 
niezbędnego materiału. Sło-
wa podziękowania kieruję 
również do gminy Żarów 
oraz stolarzy, którzy wyko-
nali naprawdę ciężką pracę. 
I dziś nasz krzyż misyjny – 
dla nas mieszkańców Mi-
koszowej – jest wielkim i 
potężnym symbolem – mó-
wi sołtys Mikoszowej Marta 
Wądołowska. Uroczystość 
poświęcenia krzyża misyj-
nego była również okazją do 
podziękowania tym wszyst-
kim, którzy zaangażowali się 
w to wydarzenie. - Cieszy-
my się, że przy poczęstun-
ku mogliśmy złożyć nasze 
podziękowania. Cieszymy 
się również, że razem z na-
mi byli księża misjonarze, 

którzy przyjechali na misje 
specjalnie z Warszawy oraz 
proboszcz parafii z  Jaroszo-
wa Jan Olender. Byli z nami 
także przedstawiciele burmi-
strza Żarowa -  zastępca bur-

mistrza Grzegorz Osiecki, 
kierownik Referatu Oświa-
ty Funduszy Zewnętrznych i 
Promocji Przemysław Sikora 
oraz radne Rady Miejskiej, 
którym nasi mieszkańcy 
również gorąco dziękowali. 
Cieszę się, że krzyż został 
już poświęcony, bo w każ-
dej chwili swojego życia 
można będzie tutaj przyjść 
i prosić o potrzebne łaski – 
informuje przedstawiciel Ra-
dy Sołeckiej w Mikoszowej 

Mariusz Jaremko. Krzyż 
stoi na skrzyżowaniu dróg 
i jest widoczny dla wszyst-
kich, również przyjezdnych. 
- To dobre miejsce. Krzyż 
usytuowany jest w miej-
scu dostępnym dla naszych 
mieszkańców. Jako miesz-
kańcy jesteśmy wdzięczni, 
że ceremonia poświęcenia 

krzyża w Mikoszowej odbyła 
się w czasie misji świętych 
w Jaroszowie. Uważam, że 
był to bardzo dobry moment. 
Finansowe wsparcie dla na-
szej miejscowości otrzymali-
śmy od gminy Żarów, radnej 
Marii Tomaszewskiej oraz 
mieszkańców. I za tę pomoc 
i wsparcie serdecznie dzięku-
jemy – dodaje mieszkanka 
Mikoszowej Barbara Zatoń.

Magdalena Pawlik 
Żarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął kolejny rok akademicki. Uroczysta inauguracja 
odbyła się w piątek, 28 września w auli żarowskiego Gimnazjum. To już czwarty rok działalności 
żarowskiego uniwersytetu.  Z roku na rok przybywa także studentów.  W chwili obecnej jest ich 
ponad 140. 

Więcej zdjęć na www.um.zarow.pl

Migawki z Gminy
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Przegląd piłkarskich spotkań
Zjednoczeni Żarów (kl. 

O) w dwóch ostatnich 
spotkaniach zgromadzili 
cztery punkty. 

Przed własną publicznoś-
cią żarowianie dwukrotnie 
odrabiali straty, by w osta-
teczności zremisować z Gro-
mem Witków 2:2.

Wynik spotkania w 10. mi-
nucie otworzył Ł. Liszczka, 
oddając celny strzał na bram-
kę Zjednoczonych. Chwilę 
później bramkarz gości z 
największym trudem wy-
bronił uderzenie z dystansu 
G. Chłopka. Najdogodniejszą 
sytuację do wyrównania w 
pierwszej połowie mieli Ł. 
Jernutowski oraz A. Felich. 
Akcję wypracował K. Goź-
dziejewski, który obsłużył 
Jernutowskiego dokładnym 
podaniem. Napastnik Zjed-
noczonych oddał nieczy-
sty strzał na pustą bramkę, 
a dobitka Felicha nie zna-
lazła światła w bramce. W 
55 minucie dośrodkowanie 
D. Uszczyka na bramkę wy-
równującą zamienił A. Fe-
lich. Chwilę później Liszczka 
wykorzystał błąd ustawie-
nia obrony Zjednoczonych 
i po raz drugi wpisał się na 
listę strzelców. Remis go-
spodarzom dał M. Skrypak, 

oddając celny strzał z linii 
szesnastego metra. Od 78 
minuty Zjednoczeni grali w 
osłabieniu. Czerwoną kartką 
został ukarany D. Uszczyk. 
W jednej z ostatnich akcji 
po dośrodkowaniu i główce 
P. Drąga gościom dopisało 
szczęście. Piłka zatrzymała 
się na poprzeczce. Po tym 
spotkaniu z gry na kilka ko-
lejnych meczów wykluczo-
ny został kontuzjowany A. 
Felich.

Wyjazd do sąsiadującej w 
tabeli Iskry Jaszkowej Dolnej 
miał być odpowiedzią na co 
tak naprawdę stać Zjednoczo-
nych w tym sezonie. Mecz 
pokazał, iż Zjednoczeni w 
dalszym ciągu są jedną z dru-
żyn walczących o awans do 
IV ligi. Gra toczyła się pod 
dyktando Zjednoczonych. W 
pierwszej połowie, pomimo 
ogromnej przewagi, bramek 
nie ujrzeliśmy. Zawiodła 
przede wszystkim skutecz-
ność. Gospodarze dwukrot-
nie ratowali się wybiciem 
piłki z linii bramkowej. W 
drugiej połowie żarowianie 
byli zdecydowanie skutecz-
niejsi. Udokumentowali to 
trzema celnymi trafieniami. 
Po mocnym strzale T. Rudni-

ka obrońca Iskry niefortunnie 
skierował piłkę do własnej 
bramki. K. Goździejewski 
nie dał szans interweniują-
cemu bramkarzowi gospo-
darzy oddając fantastyczne 
uderzenie z 16 metrów. Po 
prostym błędzie dobrze spi-
sującego się między słupka-
mi J. Suskiego Iskra zdobywa 
kontaktowego gola. Jednak 
to było wszystko, na co było 
stać w tym meczu gospoda-
rzy. Pełną płynność gry Zjed-
noczonych udokumentował 
bardzo uzdolniony junior M. 
Kołodziej, który wykorzystał 
dokładne podanie M. Korbe-
ckiego. Iskra Jaszkowa Dol-
na – Zjednoczeni Żarów 1:3.

Pierwsza czwórka kl. O: 
1. Piławianka Piława Górna 
(21 pkt), 2. MKS Szczaw-
no-Zdrój (19 pkt.), 2. Zjed-
noczeni Żarów (18 pkt.), 4. 
Stal Świdnica (17 pkt.). Pi-
ławianka Piława Górna oraz 
Stal Świdnica rozegrały jed-
no spotkanie mniej od pozo-
stałych drużyn.

Beniaminek wałbrzyskiej 
kl. A, Zieloni Mrowiny wciąż 
jest niepokonanym zespołem 
w meczach wyjazdowych. Na 
boisku w Kłaczynie „Koni-
czynki” pokonały miejscową 

Nysę 1:3. Dwie bramki zdo-
był powracający po kontuzji, 
wychowanek Zjednoczonych 
Żarów (wypożyczony przed 
sezonem) P. Kaśków. Jedno 
trafienie dołożył najskutecz-
niejszy strzelec drużyny P. 
Bożek, który został pewnym 
egzekutorem rzutu karnego.

Po raz kolejny Zieloni 
nie umieli wykorzystać atu-
tu własnego boiska (1 remis, 
4 przegrane). W meczu be-
niaminków lepsi okazali się 
piłkarze Jedliny Zdrój, wy-
grywając 1:3. W pierwszej 
połowie trzykrotnie sku-
teczną interwencją popisu-
je się bramkarz Zielonych 
M. Trawczyński. W między 
czasie M. Łuczak obsługuje 
dokładnym dośrodkowaniem 
P. Kaśkowa. Strzał głową w 
asekuracji obrońcy Jedliny 
był niedokładny. W końców-
ce pierwszej połowy Zielo-
nych od utraty bramki ratuje 
M. Buszka, wybijając piłkę 
lecącą do pustej bramki. Na 
początku drugiej połowy błę-
du nie ustrzegł się bramkarz 
gospodarzy. Źle ustawiony 
mur pomógł zdobyć przy-
jezdnym bramkę z rzutu wol-
nego. Najmocniejszą stroną 
piłkarzy z Mrowin były do-
środkowania ze skrzydeł. Po 
jednym z nich D. Chrebela 
dorzuca piłkę na głowę M. 
Brambora. Mocny strzał wy-

lądował na słupku. Niemalże 
w następnej akcji za prze-
trzymywanie w polu karnym 
zawodnika Zielonych sędzia 
główny dyktuje rzut karny. 
Jedenastki nie wykorzystał 
A Durma. W 54. minucie po 
wygranym pojedynku bie-
gowym napastnik Jedliny 
strzałem w długi róg zdoby-
wa druga bramkę. Kwadrans 
przed końcem spotkania 
Brambor rehabilituje się za 
wcześniejsze niepowodze-
nie wygrywając pojedynek 
główkowy. Zdobyta bramka 
uskrzydliła gospodarzy, jed-
nak nie zmieniła zdobyczy 
bramkowej Zielonych. Wy-
nik na 1:3 dla Iskry w do-
liczonym czasie gry ustala 
rezerwowy piłkarz Jedliny 
Zdrój. 

Liderem kl. A pozostał Cu-
krownik Pszenno (22 pkt.). 
Zieloni Mrowiny z dorob-
kiem 9 pkt są na 13 miejscu.   

Wyniki 9. kolejki kl. B ze-
społów gminy Żarów: Zryw 
Łażany – Grom Panków 3:0, 
LKS Marcinowice – Błyska-
wica Kalno 2:3, Piotrowice 
Św. – Wodospad Zastruże 
0:1, Wierzbianka Wierzbna 
– Unia Jaroszów 3:1.

 
Krzysztof Dutkiewicz

Szachiści 
pamiętali

W dniach 28-30 września 
w Gimnazjum im. Ja-

na Pawła II w Żarowie roze-
grano turniej klasyfikacyjny 
pamięci zawodników klubu 
szachowego Goniec Żarów 
Jana Kipczaka i Pawła Pa-
radowskiego. 

Centrum szkoli
Gminne Centrum Kul-

tury i Sportu w Żaro-
wie rozpoczęło szkolenie 
najmłodszych sportow-
ców. Po raz trzeci sezon 
rozpoczęli piłkarze ze 
Szkółki Piłkarskiej GCKiS 
Żarów. Swój drugi rok 
zainaugurowała sekcja 
Akrobatyki Sportowej.

Najważniejszym celem 
Szkółki Piłkarskiej jest radość 
i wspólna zabawa płynąca z 
gry w piłkę nożną. Zdoby-
te umiejętności piłkarskie 
mają pomóc w osiągnięciu 
tego przesłania. W organizo-
wanych przez centrum tur-
niejach piłkarskich nie ma 
podziału na miejsca, ponie-
waż każdy biorący udział w 
rozgrywkach jest zwycięzcą. 
Dziesięciomiesięcznym szko-
leniem objęte są dwie grupy 
wiekowe: kat. Żak (dzieci z 
rocznika 2005-2007) oraz kat. 
Orlik (dzieci z rocznika 2003-
2004). Treningi odbywają się 
dwa razy w tygodniu. Do dys-
pozycji zawodnicy mają kom-
pleks boisk sportowych „Moje 
boisko Orlik 2012” (okres je-
sienno-wiosenny) oraz halę 
sportową (okres zimowy).

- W tym momencie urucha-

miamy nabór uzupełniający 
do grupy Orlik Szkółki Piłkar-
skiej GCKiS Żarów. Chętne 
dzieci z rocznika 2003-2004 
prosimy o zapisy pod nr. tel. 
74 8580 753 lub w biurze na-
szej instytucji - mówi dyrektor 
żarowskiego centrum, Artur 
Adamek.

Szeregi Szkółki Piłkarskiej 
GCKiS Żarów po raz pierw-
szy opuścili jej absolwenci. W 
większości rocznik wychodzą-
cy zasilił drugą drużynę mło-
dzika KS Zjednoczeni Żarów. 
Trenerami Szkółki Piłkarskiej 
GCKiS Żarów są Adam Ciu-
piński i Krzysztof Dutkiewicz.

Od połowy września trenin-
gi rozpoczęła sekcja Akroba-
tyki Sportowej GCKiS Żarów. 
Zajęcia są przeznaczone dla 
dzieci w wieku od 5 do 12 lat. 
Ćwiczenia z akrobatyki dla 
najmłodszych uczą nie tylko 
gimnastyki i rozciągania, ale 

przede wszystkim podnoszą 
ogólną sprawność fizyczną i 
ruchową dzieci. 

- Tu przeważają dziewczę-
ta, których jest znacznie wię-
cej od chłopców. Po niespełna 
roku ćwiczeń umiejętności 
dzieci są imponujące – do-
daje dyrektor Artur Adamek.

Szkolenie odbywa się w 
dwóch grupach, dwa razy w 
tygodniu. Miejscem zajęć jest 
hala sportowa GCKiS w Ża-
rowie. Trenerem sekcji Akro-
batyki Sportowej jest Ewelina 
Blusiewicz.

Zainteresowanie zajęciami 
sportowymi centrum jest du-
że. Już po dwóch tygodniach 
od momentu rozpoczęcia za-
pisów w obu sekcjach powsta-
ły listy rezerwowych. To z 
pewnością cieszy, bo sport 
zaszczepia zdrowy tryb życia.

  
kd

W grupie A, gdzie rywalizo-
wali zawodnicy na dystansie 5 
rund, a turniej zgłoszony był do 
FIDE, zwyciężył Paweł Kowal-
czyk (WOK Wałbrzyc h), przed 
Damianem Danielem (Goniec 
Żarów) oraz Bartoszem Kosiń-
skim (MUKS MDK Śródmieście 
Wrocław). Miejsca pozostałych 
zawodników Gońca Żarów: 7. 
Zbigniew Zieliński, 9. Przemy-
sław Borowski, 10. Dawid Mo-
zol, 11. Mirosław Cygan.

Filip Biernat z Wrocławia oka-
zał się najlepszym szachistą grupy 
B. Drugie miejsca zajął reprezen-
tant Gońca Żarów Jakub Dołharz. 
Tomasz Dudziak z KSz GAM-
BIT MDK Świdnica zakończył 
rywalizację na trzecim miejscu. 
Lokaty pozostałych zawodników 
Gońca Żarów: 4. Ewelina Domi-
nik, 6. Wiktor Zaremba, 9. Hubert 
Zaremba, 10. Natalia Dominik.

W grupie C zwyciężył Jan 
Klebański przed Maciejem 
Czemerzyńskim oraz Antonim 
Pieszczochem.  Organizatorem 
zawodów był Goniec Żarów.

Szkolne sztafety przełajowe
Dziesięcioosobowe drużyny 3 października w Żarowie rywalizowały w Powiatowych 

Sztafetowych Biegach Przełajowych. Na starcie w Parku Miejskim stanęło 36 sztafet 
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Najlepszy występ 
wśród żarowskich placówek oświaty zanotowali gimnazjaliści. Reprezentacja chłopców 
oraz pierwsza drużyna dziewcząt stanęły na trzecim stopniu podium.

Szkoły podstawowe 
dziewczęta 

1. SP nr 4 Świdnica 
2. SP Jaworzyna Śląska
3. SP nr 6 Świdnica 
4. SP nr 3 Świebodzice
5. SP Żarów 
6. SP nr 2 Świebodzice

Szkoły podstawowe 
chłopcy

1. SP nr 4 Świdnica
2. SP Jaworzyna Śląska
3. SP nr 2 Świebodzice
4. SP nr 6 Świdnica
5. SP Żarów
6. SP nr 3 Świebodzice

Gimnazja dziewczęta
1. Gimn. nr 1 Świdnica
2. Gimn. nr 1 Świebodzice
3. Gimn. Żarów
4. Gimn. Marcinowice
5. Gimn. nr 2 Świdnica
6. Gimn. nr 1 Świebodzice 
(drugi zespół)
7. Gimn. Żarów (drugi ze-
spół)

Gimnazja chłopcy
1. Gimn. nr 1 Świdnica

2. Gimn. Marcinowice
3. Gimn. Żarów
4. Gimn. Jaworzyna Śląska
5. Gimn. 1 Świebodzice
6. Gimn. nr 2 Świdnica
7. Gimn. nr 1 Świebodzice 
(drugi zespół)

Szkoły ponadgimnazjalne
dziewczęta

1. III LO Świdnica
2. I LO Świdnica
3. II LO Świdnica
4. ZSE Świdnica

Szkoły ponadgimnazjalne
chłopcy

1. III LO Świdnica
2. II LO Świdnica
3. ZSM Świdnica
4. ZSB-E Świdnica
5. ZS nr 1 Świdnica
6. ZS Żarów
SP w Żarowie – dziewczęta: 
A. Buchowska, W. Mackie-
wicz, A. Felter, W. Nosal, A. 
Litwinko, A. Słowik, J. Firu-
ta, W. Korbut, W. Mattheis, 
K. Stark.  
SP w Żarowie – chłopcy:  
W. Zaremba, M. Strzelczyk, 

B. Jastrzębski, M. Leśniak, W 
Wołkanowski, D. Szelezin, D. 
Botko, M. Król, S. Porabik, D. 
Tyrański
Gimnazjum I Żarów – dziew-
częta: Z. Darosz, N. Ma-
ckiewicz, M. Baczyńska, N. 
Surzyn, S. Gorzycka, K. Kacz-
marek, W. Duda, J. Dydyńska, 
S. Ciastoń, N. Surzyn.
Gimnazjum II Żarów – 
dziewczęta: O. Kaźmierczak, 
N. Surzyn, M. Kołacińska, H. 
Hacman, P. Dominik, P. Bar-
tosińska, E. Malesza, A. Pio-
trowska, K. Stankowska, D. 
Korzeniowska.
Gimnazjum Żarów – chłopcy: 
D. Duda, W. Denes, R. Myr-
ta, D. Molzahn, P. Nowak, A. 
Kopacz, P. Gaładyk, W. Pud-
łowski, P. Drożdźowski, S. Zyl, 
P. Mojsej.
ZS w Żarowie – chłopcy: M. 
Gibki, K. Jaremko, M. Kulas, K 
. Jaszczyk, G. Wielg, K. Wielg, 
M. Kozak, D. Głód, K. Sal-
wowski, M. Jasiński.
Zwycięzcy pojadą 11 paździer-
nika na Finał Dolnośląski, który 
odbędzie się w Olszynie.

Krzysztof Dutkiewicz 


