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Co skrywał grób
Odszedł Stefan
nieznanego żołnierza? Leletko

Kiedy 13 lat temu drogi życiowe przywiodły
mnie do żarowskiego gimnazjum, poczułam
ciężar odpowiedzialności
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Sport

Niewielka mogiła z usypanym kopczykiem
ziemnym, na której wbito żelazny krzyż z
tabliczką ...
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Zmarł jeden z najwybitniejszych
polskich sztangistów
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Wóz z Lohmar
dla strażaków

Ma dwadzieścia pięć lat, 30 tysięcy kilometrów przebiegu i wielokrotnie służył niemieckim strażakom podczas wyjazdów do wypadków i pożarów. Mowa o samochodzie gaśniczym marki Iveco Magirus, który właśnie trafił do
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnej

Więcej na stronie 5.
Zmiany na Wszystkich Świętych

„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje”

W

rejonie cmentarza
komunalnego w
Żarowie zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego.
W związku z przypadającym na czwartek 1 listopada
Świętem Zmarłych w rejonie cmentarza komunalnego
wprowadzony zostanie ruch
jednokierunkowy. Wjazd na
cmentarz obowiązywał będzie
od ulicy Armii Krajowej, wyjazd natomiast szutrową drogą za cmentarzem (od red.
- zmiany obrazuje mapa). Żarowski cmentarz komunalny
jest już także gotowy na listo-

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wielkiego sportowca, żarowianina

Stefana Leletko
padowe święto. Nowe alejki oraz nagłośnienie kaplicy
służyć będą mieszkańcom
gminy Żarów. Przed samym
świętem cmentarz zostanie
uporządkowany przez pracowników interwencyjnych

gminy Żarów. Wzorem lat
ubiegłych przywieziono piasek, który każdy mieszkaniec
może bezpłatnie wykorzystać
podczas prac przy grobach
swoich bliskich.
Ag

Rodzinie oraz przyjaciołom składamy wyrazy
współczucia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Żarowa
Tadeusz Pudlik

Burmistrz Żarowa
Leszek Michalak
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Karaoke w bibliotece Wydawali żywność
P

Atmosfera lat 60-tych i 70-tych zapanowała w sobotę, 20 października
w żarowskiej Bibliotece Publicznej. Blisko sześćdziesięciu przedstawicieli
różnych pokoleń zebrało się, by wspólnie świetnie się bawić. Najliczniejszą
grupę stanowili członkowie Uniwersytetu III Wieku oraz seniorzy Związku
Inwalidów i Rencistów. Prowadzącego, Ryszarda Fidlera wspierali wolontariusze z Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie Karaoke poprowadził
DJ- Ryszard Fidler, specjalista ds. muzyki. Śpiewano piosenki m.in. Ireny
Jarockiej, Anny Jantar, Czerwonych Gitar, Maryli Rodowicz, Edith Piaf oraz
popularne piosenki biesiadne. W atmosferze wesołej zabawy szybko upłynął
czas. Pozostał niedosyt i oczekiwanie na kolejną zabawę w karaoke w rytm
melodii z dawnych lat.

Nowy dach na kościele

Z

akończył się
pierwszy etap
prac remontowych
dachu kaplicy fil ialnej pw. Wniebowzię cia Najświętszej Marii
Panny w Zastrużu.
W ramach pierwszego etapu prac dokonano częściowej
wymiany konstrukcji więźby dachowej oraz wykonano
pokrycie dachu nad prezbiterium kościoła. - Dach był
w katastrofalnym stanie i
nadawał się do natychmiastowej wymiany – mówi
Piotr Karlic, właściciel firmy Dach Ceramika, wykonawca remontu. We wtorek,
16 października w obecności
burmistrza Żarowa Leszka
Michalaka, proboszcza parafii Pawła Szajnera, inspektora
nadzoru budowlanego Stanisława Stojewskiego, konserwatora zabytków Joanny
Kulik oraz kierownika budowy Marii Sułkowskiej, dokonano odbioru zakończonych
prac. W pocysterskim kościele ruszy teraz drugi etap
prac. – W jego ramach ułożymy pokrycie dachowe na
całości kościoła. Prace idą
zgodnie z harmonogramem
i jeśli warunki pogodowe będą sprzyjały skończymy w

rawie dwanaście
ton żywności trafiło do mieszkańców
gminy Żarów. Miejski
Ośrodek Pomocy Społe cz nej po raz kolejny zadbał, aby pomoc
otrzymali najbardziej
potrzebujący.

Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wszystkie produkty zostały przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
w ramach programu PEAD,
czyli Federacji Polskich Banków Żywności. I co najważniejsze, tegoroczny bogaty
asortyment sprawił mieszkańcom gminy Żarów dużo
radości. - Serdeczne podzię-

cjalnej „Raz Dwa Trzy” oraz
wszystkim, którzy pomagali
w przeniesieniu darów. Ponadto ogromne podziękowania należą się Kazimierzowi
Bordulakowi za nieodpłatne
użyczenie pomieszczeń przy
Teatrze Bezdomnym w żarowskim parku oraz zaangażowanego, jak zawsze
zespołu Ośrodka Pomo-

Sześćset osób znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej otrzymało darmową żywność, która wydawana była w czwartek, 3
października w żarowskim
parku. - Żywność w ilości
11 994 kilogramów została
pozyskana z wrocławskiego
Banku Żywności i zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej
trafiła do rodzin, które spełniały określone przepisami
prawa kryteria dochodowe.
Wśród przekazanej żywności
znalazły się m. in takie produkty, jak: mleko, ser żółty i
topiony, masło, mąka pszenna, makaron, biały ryż, kasza
gryczana, herbatniki, marchewka z groszkiem, koncentrat pomidorowy, dżem,
cukier oraz olej– wyjaśnia
Marta Plizga z żarowskiego

kowania kieruję do Ryszarda
Dyducha, który nieodpłatnie przywiózł żywność dla
naszych mieszkańców oraz
panów Maurycego Henninga i Stanisława Wąsowskiego za pomoc w rozładunku.
Pragnę również podziękować
żarowskiej Spółdzielni So-

cy Społecznej. Bez takiego
wsparcia zrealizowane tej
akcji na pewno nie byłoby
możliwe – dodaje kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Anita Denes-Ziemkiewicz.
Magdalena Pawlik

Co w powiecie
piszczy?
terminie – zapowiada Piotr
Karlic. Remont zabytkowego kościoła w Zastrużu możliwy był dzięki finansowemu
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego oraz samych
parafian. - Dzięki staraniom
burmistrza Żarowa udało się
pozyskać 40 tysięcy złotych
na długo wyczekiwany remont dachu zabytkowego
kościoła w Zastrużu. Cieszę
się, że również sami parafianie dołożyli się do tej inwestycji. Wyremontowanie
zniszczonego i przeciekającego dachu naszego kościoła
to zadanie dla nas priorytetowe, zwłaszcza przed te-
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goroczną zimą. Szczególnie
zależy mi, aby uchronić zabytkowe wnętrze i wyposażenie przed ewentualnym
zalaniem i zniszczeniem –
wyjaśnia ksiądz proboszcz
Paweł Szajner.
Prace remontowe zabytkowego dachu kościoła w
Zastrużu rozpoczęły się
jeszcze w okresie wakacyjnym. Prawdopodobnie zostaną zakończone pod koniec
października. To kolejna inwestycja, na którą gmina pozyskała środki zewnętrzne.
- Cieszymy się, że otrzymaliśmy dotację na tę inwestycję. Należy dbać o to, aby
zabytkowe miejsca w naszej
gminie były w jak najlepszej
kondycji – dopowiada burmistrz Żarowa Leszek Michalak.
Agnieszka Gryc

Nowy-stary dyrektor
Latawca
Grzegorz Kloc, który przez
13 lat był dyrektorem ekonomicznym świdnickiego szpitala, a przez ostatnie pół roku
pełnił obowiązki głównego
dyrektora, przez najbliższe
6 lat będzie szefował Latawcowi. 9 października podczas konkursu zdecydowana
większość komisji poparła jego kandydaturę. Zarząd powiatu podjął już uchwałę o
powołaniu Grzegorza Kloca
na dyrektora szpitala. Oficjalne urzędowanie rozpocznie
1 listopada 2012 roku.
Wiceprezes WSSE odwołana
Decyzją ministra gospodarki Lidia Jarmułowicz,
wiceprezes Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, została odwołana
ze swojego stanowiska. Lidia Jarmułowicz funkcję wiceprezesa objęła w czerwcu
2011 roku. Wcześniej piastowała stanowisko dyrektora
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy.

Inwestycje Świdnickie
do likwidacji?
Ośmioro radnych świdnickiej Rady Miejskiej chce
rozwiązania spółki miejskiej
Inwestycje Świdnickie, odpowiedzialnej za budowę aquaparku. 10 października do
Biura Rady wpłynął projekt
uchwały. Od samego początku istnienia spółka budziła
kontrowersje wśród opozycyjnych radnych. W lutym
2011 r. Świdnicki Park Przemysłowy został przekształcony w spółkę Inwestycje
Świdnickie. Na jej czele stanął Ryszard Wawryniewicz.
Przekształcony podmiot miał
zająć się budową parku wodnego w Świdnicy.
Kolejne plany japońskiego inwestora
Działająca w Świdnicy
od 2006 roku firma Nifco
Poland przygotowuje się do
realizacji nowego projektu.
Inwestor z Japonii otrzymał
kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w świdnickiej podstrefie
ekonomicznej. Przedsiębior-

ca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych
w wysokości co najmniej 4,5
mln złotych oraz zatrudnienie co najmniej 10 nowych
pracowników.
Startuje Szkoła Szybowcowa
W powiecie świdnickim
rusza pierwsza szkoła dla
pilotów szybowcowych.
Świebodzickie Towarzystwo
Lotnicze uzyskało certyfikat,
upoważniający do rozpoczęcia szkoleń szybowcowych
na gminnym lądowisku. Organizacja pozytywnie przeszła audyt przeprowadzony
przez Urząd Lotnictwa Cywilnego we wtorek, 16
października – informuje
Agnieszka Bielawska-Pękala z UM w Świebodzicach.
Latania szybowcem można
się uczyć od 15 roku życia.
Wszystkie osoby zainteresowane szczegółami, lub chcące przesłać swoje wstępne
zgłoszenie, mogą kontaktować się z szefem TLŚ Grzegorzem Glegołą, na adres
mejlowy: g.glegola@wp.pl
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Zdaniem mieszkańców
Minęło już święto wszystkich nauczycieli, czyli
Dzień Edukacji Narodowej, który tradycyjnie
obchodzony jest 14 października. Zapytaliśmy
u c z n i ów ż a rows k i c h p l a cówe k s z ko l nyc h ,
jak w ich szkołach świętują nauczyciele. Czy
zawód nauczyciela to trudny wybór życiowy?
Na pytania odpowiadają uczniowie żarowskiej
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy oraz
G i m n a z j u m i m . Ja n a P aw ł a I I w Ż a row i e .
Alicja Galicka
Jestem uczennicą klasy szóstej
w Szkole Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Żarowie i uważam,
że trudno w dzisiejszych czasach
być dobrym nauczycielem. Myślę sobie, że być może w przyszłości mogłabym zostać nauczycielką przyrody, ale są to na razie dosyć jeszcze odległe
plany. W naszej szkole wszystkim nauczycielom z okazji
ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia, wręczamy
również kwiatki oraz słodkości. Zawsze staramy się, aby ten
dzień był dla naszych nauczycieli wyjątkowy. Lubię ich za
to, że są sympatyczni, robią zapowiedziane kartkówki i za
to, że zawsze można na nich liczyć. Mam naturalnie wśród
nich swoich faworytów. Są to Elżbieta Suchorabska – nauczycielka języka niemieckiego, Marta Śliwa – uczy języka
polskiego oraz Lidia Kądziołka – nauczycielka wychowania fizycznego.
Jakub Pawlik
Z pewnością w przyszłości
nie zostanę nauczycielem, ponieważ to bardzo trudny i odpowiedzialny zawód. Trzeba
dysponować bardzo pojemną
pamięcią, żeby przyswoić tak bogatą wiedzę. Jestem uczniem piątej klasy, a w naszej szkole w Żarowie nauczyciele są nie tylko sympatyczni, ale również mają czas, żeby
nas wysłuchać i wspólnie rozwiązać różne problemy. Rafał Byś – nauczyciel wychowania fizycznego oraz Anna
Zoła, która uczy języka polskiego to ci, na których zawsze
można liczyć.
Aurelia Myślińska
W Dniu Nauczyciela w gimnazjum uczniowie przygotowują
humorystyczne scenki. Przerabiamy również różne hity na
nasze polskie szkolne wersje.
Ponadto organizujemy konkurs na najlepszego belfra w naszym gimnazjum. Uważam, że nie jest łatwo dzisiaj być nauczycielem, trzeba umieć pracować z drugim człowiekiem i
realizować program nauczania. Nauczyciele w naszej szkole
są tolerancyjni, wyrozumiali, a przede wszystkim dostępni.
Można zawsze zwrócić się do nich ze swoim problemem,
zawsze znajdą dla nas czas. Dlatego za to w Dniu Nauczyciela uczniowie im dziękują. Zasłużeni nauczyciele to dla
mnie Joanna Mięki, która uczy języka niemieckiego, Izabela
Osiecka – nauczycielka języka angielskiego oraz Adam Ciupiński – nauczyciel wychowania fizycznego. Są dla uczniów
zawsze dyspozycyjni i zawsze można na liczyć.
Patryk Hryciuk
W przyszłości na pewno nie
zostanę nauczycielem. To trudny zawód, a praca ta „kosztuje” zbyt dużo nerwów. Myślę, że nauczyciele
w gimnazjum w Żarowie mogliby
pretendować do grona najlepszych.
Są cierpliwi i wyrozumiali, i poświęcają swój czas, aby zorganizować zajęcia pozalekcyjne. Moje typy nauczycieli to Przemysław Drąg, który uczy wychowania fizycznego oraz Dorota
Posacka-Ziaja – nauczycielka matematyki i fizyki. Nauczyciela
wychowania fizycznego lubię za to, że organizuje rozmaite turnieje, nigdy nie wybiera najlepszych, tylko daje szansę innym.
A panią od matematyki za to, że potrafi jasno i klarownie wytłumaczyć zagadnienia i zawsze w terminie oddaje sprawdziany.
Tekst: Magdalena Pawlik
Foto: Agnieszka Gryc

3

Mój pierwszy dzień w szkole

Z

wykle to pytanie zadaje się uczniom. My postanowiliśmy nieco odwrócić sytuację i z okazji obchodzonego niedawno Dnia Edukacji Narodowej zapytać żarowskich nauczycieli o to, czy pamiętają, jak wyglądał ich pierwszy dzień pracy w
placówkach, w których dziś uczą.
Adam Ciupiński, nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Żarowie
- Nie był to typowy pierwszy
dzień w pracy nauczyciela . Trafiłem do naszego gimnazjum z
dziesięcioletnim stażem nauczycielskim, ale emocje i wewnętrzne pytania były... Jak będzie,
jak zostanę przyjęty przez nowe
grono pedagogiczne, pracowników szkoły, a przede wszystkim
uczniów – gimnazjalną młodzież, o której tak dużo słyszałem w mediach. A słyszałem,
że jest trudna, nastawiona do
wszystkich i wszystkiego anty, odrzucająca wzorce. Akademia rozpoczęcia nowego roku
szkolnego została przygotowana przed gmachem gimnazjum.
Był uroczysty program, przemowa pani dyrektor, przedstawienia wychowawców klas oraz
nowych pracowników. I tutaj

olbrzymie moje zaskoczenie i
do dzisiaj dreszczyk tych emocji, kiedy pojawiły się oklaski
i zobaczyłem entuzjazm blisko
półtysięcznej rzeszy młodzieży,
która swoim zachowaniem dała mi ogromny kredyt zaufania.
Jeszcze nie wiedzieli, kogo witają wśród siebie, ale zaryzykowali... Ja również poczułem tę
„chemię”, a radość z pracy, poświęcenie i oddanie, które sobie
wtedy przyrzekłem wewnętrznie dla tych uczniów, mam nadzieję realizuję do dzisiaj. Bycie
nauczycielem to misja i ciągłe
szukanie kompromisów. Już teraz wiem, że praca z tak trudną
młodzieżą nie jest taka trudna,
jak mi się wydawało pamiętnego 1 września...
Agnieszka Żydek, nauczyciel języka niemieckiego w Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Żarowie
- Kiedy 13 lat temu drogi
życiowe przywiodły mnie do
żarowskiego gimnazjum, poczułam ciężar odpowiedzialności: pierwsza praca w nowej
placówce oświatowej, objęcie
pierwszego wychowawstwa w
historycznej klasie I a. Niemal

wszystko tu było nowe: uczniowie (była klasa VII szkoły podstawowej), kadra nauczycielska
oraz baza lokalowa. Pierwsze
roczniki otrzymały nowoczesne
wyposażenie niektórych sal, a
nauczyciele... darmowy, nieprzymuszony, ale konieczny – nordic
walking. Dopiero z perspektywy
upływu mijającego czasu doceniam te „wędrówki ludów”
z budynku do budynku, bo było warto. Ruch, pod każdym
względem rozwijający, wytrącał nas często z nauczycielskiej
rutyny. Przystępując do pracy

1 września 1999 roku wszyscy
byliśmy ciekawi nowych wyzwań, ale i trochę pełni obaw
o przyszłość szkolną. Niewielu
z nas myślało wówczas o tym
historycznym momencie, który
właśnie tworzyliśmy. Pogoda
dopisywała, pierwsza dyrektor
szkoły, Beata Pis, witała rodziców, garstkę nauczycieli i aż 8
klas pierwszych na dziedzińcu
szkolnym przy u. A. Krajowej
15. Dziś wspominam te lata różnie, bo życie szkolne mieni się
wieloma barwami, ale początek
pracy w gimnazjum rozpoczynaliśmy z entuzjazmem, co trwa
po dziś dzień.
Izabela Osiecka, nauczyciel języka niemieckiego w
Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Żarowie
- Doskonale pamiętam pierwszy dzień mojej pracy w gimnazjum. Luty, pierwszy dzień
po feriach zimowych w 2000
roku. Moim poprzednikiem był

anglista nazywany przez uczniów „Pan Quiet”. Gdy weszłam
do pokoju nauczycielskiego, od
razu zostałam mile przywitana
przez ówczesną panią dyrektor
oraz innych nauczycieli (razem
było nas piętnastu). Pamiętam
moją pierwszą lekcję w słynnej
klasie 1H… To były czasy…
Uczyliśmy w trzech budynkach,
do których musieliśmy przechodzić co lekcję – to był prawdziwy maraton: w 10 minut przejść
przez Żarów, ukochany przejazd
kolejowy, z wieloma przyborami
w ręku, bez względu na pogodę czy samopoczucie. Ale dawaliśmy radę, a i dobry humor
nas nie opuszczał. Razem z ośmioma klasami i naszą piętnastką tworzyliśmy super drużynę!
Zresztą do dzisiaj tak jest, z tą
tylko różnicą, że jest nas więcej i mieścimy się w jednym
budynku. To, co się na pewno nie zmieniło, to fakt, że po
13 latach mojej pracy w gimnazjum nadal kocham to, co robię.
I choć czasem jest ciężko, choć
młodzież czasem daje w kość,
papiery walą się na głowę, idę
do pracy z ochotą. To wszystko dzięki moim współpracownikom i, rzecz jasna, uczniom.
I za to Wam wszystkim, kochani, dziękuję.
Helena Feszter, nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w
Żarowie
- Z ogromnym sentymentem wspominam mój pierwszy
dzień pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława
Broniewskiego w Środzie Ślą-

skiej, tzw. "Tysiąclatce". Był to
rok 1979. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się
na podwórku szkolnym w słoneczny, wrześniowy dzień. Po
powitaniu przez ówczesnego pana dyrektora Stanisława Kąkola
zaprowadziłam uczniów wraz z
rodzicami do klasy. Kiedy dzieci zajęły miejsca, moim oczom
ukazał się niezapomniany widok dużej sali wypełnionej po
brzegi trzema rzędami ławek, z
nad których wystawały dziecięce głowy - a było ich aż 36 :)
Miałam wtedy zaledwie 21 lat i
pamiętam, że tego dnia trochę się

denerwowałam, ale z wielkim optymizmem i wiarą w siebie oraz
dzieci zaczęłam swoją niezwykłą
przygodę z wymarzonym zawodem nauczyciela. Nigdy nie zapomnę, że zostałam bardzo mile
przywitana przez dzieci i obdarowana kwiatami. Mile wspominam
jednego z uczniów z uroczym
uśmiechem i kręconymi, jasnymi włoskami, który wręczając
mi goździka, powiedział: "Ja też
mam dla pani kwiatka, tylko trochę mi się połamał". Było to niezwykle sympatyczne. Do dziś z
wielkim sentymentem przeglądam pamiątkowe zdjęcia, ciepło
wspominam życzliwe mi grono
nauczycielskie i moją pierwszą
klasę. Mimo że upłynęło już ponad 30 lat, to w dalszym ciągu
pamiętam imiona i nazwiska moich pierwszych uczniów. Praca z
dziećmi od pierwszego dnia w
szkole sprawia mi wielką radość
i daje dużo satysfakcji.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy Państwu życzenia wszelkiej pomyślności,
sukcesów i satysfakcji płynącej z kontaktów z uczniami, pasji i czerpania
radości z pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.
Jednocześnie pragniemy wyrazić słowa uznania i podziękowania za codzienny trud wkładany w edukację i wychowanie młodych mieszkańców
naszej gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Pudlik

Burmistrz Żarowa
Leszek Michalak
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Judocy opanowali Żarów
P

onad 300 młodych judoków z 26 klubów z Polski i Czech zmierzyło się w III
Otwartym Turnieju Judo w Żarowie.

Z roku na rok żarowski turniej przyciąga coraz więcej młodych judoków. Dziś już nie tylko
z Polski. W ubiegłym roku w
turnieju wzięło udział 120 zawodników z kraju, w tym było
ich już 300. Wśród nich także
Czesi. Turniej, który odbył się
w sobotę 13 października w hali
sportowej Gminnego Centrum
Kultury i Sportu tradycyjnie już
otworzył burmistrz Żarowa Leszek Michalak, życząc zawodnikom udanych startów. Podczas
uroczystości obecni byli także
przedstawiciele Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która objęła turniej swoim

patronatem. – Kiedy burmistrz
Żarowa przyszedł do nas z propozycją objęcia patronatem tego
turnieju, przyznam, że zastanawiałem się wówczas nad tym.
Dziś, kiedy zobaczyłem tą piękną halę, tylu uczestników, zaangażowanych rodziców i tyle
radości, wiem, że Wałbrzyska
Specjalna Strefa Ekonomiczna
podjęła słuszną decyzję. „Invest
Park” chce w przyszłym roku
być strategicznym partnerem
turnieju – zapowiadał podczas
turnieju Tomasz Jakacki, wiceprezes WSSE. III Otwarty Turniej Judo w Żarowie otworzył
pokaz gimnastyki artystycznej

w wykonaniu gimnastyczek z
sekcji prowadzonej przez Ewelinę Blusiewicz przy Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Później przyszedł czas na
walki. Łącznie w turnieju rozdano 70 kompletów medali.
Żarowski III Otwarty Turniej Judo został zorganizowany
przez Uczniowski Klub Sportowy „JUDOKA” Imbramowice
oraz Gminę Żarów. Sponsorem
turnieju była Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park”, Colorobbia Polska,
EK PROFIL, Yagi Poland, AKS.
Więcej zdjęć i wyniki na
www.um.zarow.pl

Wspomnijmy tych,
co odeszli

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na „Wieczór wspomnień”, upamiętniający zmarłych zawodników i działaczy środowiska sportowego z gminy Żarów. Na wspomnienia zapraszamy każdego, kto swą obecnością zechce uczcić pamięć tych, którzy odeszli, a których
działalność nadal żyje w nas.
- Nie pozwól, by zostali zapomniani. Przyjdź i poprzez wystąpienie słowne, fotografię lub
kartkę przypomnij zmarłą osobę, która była ci bliska lub znajoma. W formach tych wyraź
najlepsze wspomnienia wspólnych chwil i momentów, które szczególnie utkwiły Ci w pamięci.
– mówi Jan Caliński, pomysłodawca wieczoru. Jan Caliński to były zawodnik i trener Zjednoczonych Żarów, który kontynuował swoją bogatą karierę trenerską w takich klubach, jak
Górnik Wałbrzych czy Śląsk Wrocław, odnosząc, szczególnie z tym drugim, wiele sukcesów na
arenie krajowej. Wszystkie materiały dotyczące imprezy będą gromadzone, stanowiąc cenny
materiał faktograficzny na przyszłość. Więcej informacji na temat wydarzenia uzyskać można
u dyrektora GCKiS w Żarowie Artura Adamka. Wieczór wspomnień zaplanowany został na 23
listopada w kawiarni w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Migawki z Gminy

W ubiegłym tygodniu rozpoczął się remont pokrycia dachowego remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie. Prace potrwają do piątku, 26 października. Koszty remontu zostaną pokryte z funduszu sołeckiego Bukowa, środków
własnych Ochotniczej Straży Pożarnej z Bukowa oraz środków pozyskanych od sponsorów
Ag

Nauczyciele-emeryci
świętowali

K

ilkudz ie się ciu nauczycieli- emerytów z
żarowskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego świętowało wspólnie Dzień
Edukacji Narodowej.

Symboliczną lampką
szampana rozpoczęło się
spotkanie żarowskich nauczycieli-emerytów. Spotkanie odbyło się w piątek,
12 października w hotelu Żar
Med w Żarowie. Wzięło w
nim udział kilkudziesięciu
nauczycieli-emerytów. – Jest
mi niezmiernie miło gościć
dziś u Państwa i móc złożyć
życzenia. Przede wszystkim
życzę Wam dużo zdrowia,
pogody ducha, radości i sa-

tysfakcji – mówił obecny na
uroczystości burmistrz Żarowa Leszek Michalak. Po życzeniach przyszedł czas na
wspólny posiłek i wspomnienia. A tym nie było końca.
Żarowski oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego zrzesza 89 nauczycieli, w
tym 46 emerytów. Pod opieką związku znajduje się ponadto ponad stu nauczycieli.
Agnieszka Gryc

Wybierali
superbelfrów
dobrym przyjacielem , cierpliwy, tole Jna est
rancyjny, wyrozumiały i zawsze zależy mu
ocenach uczniów. Taki jest superbelfer z
żarowskiego gimnazjum im. Jana Pawła II w
Żarowie. I to nie tylko jeden. Gimnazjaliści z
żarowskiej placówki po raz kolejny wybierali
trzech nauczycieli, których uhonorowano statuetką i certyfikatem „ Superbelfer”.

CO?
GDZIE?
KIEDY?
ŚWIDNICA
27 października
Nowo otwarta restauracja Piwnica Ratuszowa w
Świdnicy przy Ryneku 37
zaprasza na koncert poetycki. Wystąpią Tomasz Sochacki oraz Grzegorz Wierzba.
Tomasz Sochacki to muzyk,
wokalista, trener wokalny
amerykańskiego stowarzyszenia nauczycieli śpiewu
„International Voice Teachers
Of Mix”. Śpiewa muzykę
rozrywkową, związany jest
także z nurtem poezji śpiewanej. Start godz. 21.00, wstęp
wolny.
28 października
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na spektakl
dla dzieci „Złota kaczka” w
wykonaniu Teatru Rozrywki
Trójkąt, godz. 16.00, wstęp
10 zł.
30 października – 11
grudnia
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na cztery spektakle w ramach Programu
„Teatr Polska”. W programie
zobaczymy: „Świadectwa
wzlotu, upadku...Antka Kochanka” - Teatr im. Jerzego
Szaniawskiego (30.10.2012),
„Piotruś pan i piraci” - Teatr
Klinika Lalek (10.11. 2012),
„Żywoty świętych osiedlowych” - Teatr ad Spectatores
(19.11.2012), „Mikrokosmos” - Wrocławski Teatr
Pantomimy (11.12.2012
ŻARÓW

W tym roku, najlepszymi nauczycielami, zdaniem komisji
konkursowej, okazali się: Izabela Osiecka – nauczycielka
języka angielskiego, Adam Ciupiński – nauczyciel wychowania fizycznego oraz Katarzyna
Osiecka – również nauczycielka
języka angielskiego. - Wybieranie Superbelfrów to już tradycja naszej szkoły. Celem tego
gimnazjalnego plebiscytu jest
wyróżnienie i promowanie tych
belfrów, którzy są nauczycielami z powołania, służą młodzieży nie tylko podczas szkolnych
zajęć, ale także bardzo często w
swoim wolnym czasie. Pracą na
rzecz uczniów i zaangażowaniem w życie lokalnej społeczności dają świadectwo wielkiej
pasji do nauczania – mówi dyrektor gimnazjum w Żarowie

Helena Słowik. A jaki powinien być dobry nauczyciel? Dobry nauczyciel to nauczyciel
skuteczny, ale skuteczny nie za
wszelką cenę. Skuteczny dzięki
swoim cechom charakteru oraz
kompetencjom. Taki nauczyciel stwarza warunki rozwoju
dla każdego ucznia bez względu na posiadane talenty i możliwości, potrafi wyzwalać pasje
i motywuje do ich rozwijania,
zaciekawia i stawia wyzwania.
Darzy swoich uczniów szacunkiem, jest im życzliwy i pomocny – dodaje dyrektor.
Wyróżnionym Superbelfrom serdecznie gratulujemy i
życzymy, aby dalej rozbudzali w młodych ludziach talenty
oraz pomagali im wyrosnąć na
twórczych obywateli.
Magdalena Pawlik

11 listopada
XIV Festiwal Pieśni Patriotycznej, od godz. 15.00
do 20.00 w sali widowiskowo-sportowej przy ul. Armii
Krajowej 60 w Żarowie (regulamin oraz karta zgłoszenia
znajduje się do pobrania na
stronie internetowej www.
centrum.zarow.pl. Podczas
Festiwalu Pieśni Patriotycznej wręczone zostaną nagrody laureatom konkursu
poetyckiego „Gęsie pióro –
Polska moim domem”. Regulamin konkursu znajduje
się do pobrania również na
stronie internetowej www.
centrum.zarow.pl
17 listopada
V edycja Żarowskiej Ligi Futsalu – 1 kolejka (hala
sportowa GCKiS)
24 listopada
V edycja Żarowskiej Ligi Futsalu – 2 kolejka (hala
sportowa GCKiS).
Więcej na wydarzeń na
www.um.zarow.pl

Roz ma itości «

nr 18 / 24 października 2012

5

Wóz z Lohmar dla strażaków

Ma dwadzieścia pięć lat, 30 tysięcy kilometrów przebiegu i wielokrotnie służył niemieckim strażakom podczas wyjazdów do wypadków i
pożarów. Mowa o samochodzie gaśniczym marki Iveco Magirus, który właśnie trafił do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnej.
Samochód został przekazany
przez niemieckich strażaków z
partnerskiego miasta Lohmar,
podczas trzydniowej wizyty w
Żarowie. Uroczyste przekazanie
wozu odbyło się podczas zawodów strażackich, które rozegrano w niedzielę, 21 października
na boisku w Wierzbnej. - Oby
służył wam tak dobrze, jak do tej
pory służył nam. Wiem, że naszym strażakom trudno jest się
dzisiaj z nim rozstać, ponieważ
są oni niezwykle emocjonalnie
związani z tym samochodem
– mówił podczas przekazania
wozu burmistrz partnerskiego miasta Lohmar Wolfgang
Röger. Wóz służył w niemieckiej jednostce 25 lat. Z okazji 80-lecia istnienia jednostka
otrzymała ostatnio zupełnie nowy samochód. Stary postanowiła przekazać polskim strażakom
z partnerskiego miasta Żarów.

dzie służył naszym strażakom i
lokalnej społeczności, ale także
pozwoli przybliżyć nas do celu, jakim jest wpis do KSRG.
Podczas trzydniowej wizyty żarowscy strażacy mieli okazję

Na zdjęciu s trażacy z par tnerskiego mias ta Lohmar i jednos tki Ochotniczej S traży Pożarnej
w W i e r z b n e j , w s p ó l n i e z b u r m i s t r z e m L o h m a r Wo l f g a n g i e m R ö g e r e m , b u r m i s t r z e m Ż a r owa
L e s z k i e m M i ch a l a k i e m o ra z p o s ł a n k ą n a S e j m R P K a t a r z y n ą I z a b e l ą M r z yg ł o ck ą , s e n a to re m
W i e s ł awe m K i l i a n e m o ra z ra d ny m s e j m i ku Wo j ewó d z t wa D o l n o ś l ą s k i e g o M a rk i e m D u d u ch e m .

- Ten wóz to było moje marzenie. Od lat zabiegałem o to, żeby nasza jednostka mogła do
akcji wyjeżdżać profesjonalnym wozem strażackim. Dzięki strażakom z Niemiec udało
się to marzenie spełnić – cieszy
się Stanisław Pilarczyk, prezes
OSP Wierzbna. Przekazanie wo-

Standard dróg
coraz lepszy

G

mina Żarów sukcesywnie pozyskuje środki zewnętrzne
na poprawę infrastruktury drogowej. Do końca października trwać
będzie remont pięciu
dróg gminnych, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
W minionym tygodniu zakończył się gruntowny remont
drogi w Krukowie, teraz remontowana jest droga w Pyszczynie.
Sukcesywnie remontowane są
także drogi gminne w Gołaszycach, Mikoszowej oraz Marcino-

wiczkach. - Wykonawca robót
Świdnickie Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów został
wyłoniony w drodze przetargu i
realizuje zadania w ramach zawartej z gminą Żarów umowy,
która obejmuje roboty ziemne,
wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltobetonowej,
regulację studzienek oraz wykonanie poboczy – informuje
Wojciech Lesiak z Referatu Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Żarowie. I dodaje

– Przy okazji remontu dróg w
Mikoszowej i Marcinowiczkach,
mieszkańcy tych miejscowości
mogą zgłaszać informacje o konieczności wykonania przyłączy
wody do budynków do żarowskiego Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji.
Środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, w sumie 272 tysiące złotych zostały przyznane
w ramach działania: ochrona,
rekultywacja i poprawa jakości
gruntów rolnych. - To już kolejne drogi, na remont których
gmina Żarów pozyskała środki
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. W minionym roku wykonano remont dróg w Bukowie,

Pożarzysku, Imbramowicach,
Siedlimowicach i Żarowie. Wzorem ubiegłego roku, remontu
dróg doczekają się kolejne żarowskie miejscowości. Sądzę, że
ten dodatkowy zastrzyk finansowy przełoży się na wymierny
efekt. Kolejne kilometry odnowionych dróg na wsi, z których
korzystają mieszkańcy i rolnicy
– tłumaczy burmistrz Żarowa
Leszek Michalak.
Magdalena Pawlik

zu strażackiego ochotnikom z
Wierzbnej to efekt wieloletniej
współpracy i dobrych stosunków gminy Żarów z niemieckim
Lohmar. – To kolejny przykład
naszych dobrych stosunków z
partnerskim miastem Lohmar.
Cieszę
się, żeSolińska
nasi strażacy
znaUrszula
- Marek
leźli wspólny język z niemiecki-

mi strażakami. Mam nadzieję,
że to dopiero początek ich
współpracy – mówi burmistrz
Żarowa Leszek Michalak. – Staramy się o włączenie jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wierzbnej do Krajowego Systemu Gaśniczo-Ratowniczego.
Przekazany wóz nie tylko bę-

Trzy nowe
place zabaw
Ż a rów, B u ków i
Imbramowice to trzy
miejscowości, w których stanęły nowe place zabaw.
Huśtawki podwójne, huśtawki ważki, sprężynowiec,
domki ze zjeżdżalnią, pomosty i mostki wiszące –
takie atrakcyjne urządzenia
oddano w minionym tygodniu do użytku najmłodszym
mieszkańcom gminy Żarów.
Całkowity koszt inwestycji
wyniósł ponad trzydzieści tysięcy złotych, z czego
17.430 złotych gmina Żarów
pozyskała w ramach małych
projektów z Lokalnej Grupy
Działania LGD „Szlakiem
Granitu”. - Konkretna praca

przynosi konkretne rezultaty. Po raz kolejny udało się
pozyskać środki finansowe,
które przeznaczone zostaną
na najlepsze cele. Remonty,
modernizacje czy budowy to
zadania, które konsekwentnie realizuje gmina Żarów
– mówi burmistrz Żarowa
Leszek Michalak. I dodaje –

Dzięki wybudowaniu placów
zabaw najmłodsi mieszkańcy
naszej gminy zyskają miejsce, w którym będą mogli
spędzić swój czas. Myślę, że
zabawa na świeżym powietrzu, na nowych zabawowych
urządzeniach okaże się bardzo udana, a rodzice częściej
będą korzystać z rodzinnych
spacerów. Mam nadzieję, że
przy nowych placach zabaw
często będzie można usłyszeć
gwar bawiących się dzieci.
Z pewnością również nowe
place zabaw w Żarowie, Bukowie i Imbramowicach poprawią estetykę tych trzech
miejscowości, a zwłaszcza
bezpieczeństwo bawiących
się dzieci.

Nowe place zabaw ulokowane zostały w Żarowie przy
ulicy Jesiennej, w Bukowie
oraz Imbramowicach. Urządzenia są atrakcyjne, kolorowe i różnorodne, ale przede
wszystkim bezpieczne.
Magdalena Pawlik

wymienić się doświadczeniem
oraz zintegrować z niemieckimi strażakami, co w przyszłości
zapewne zaowocuje kolejnymi
wspólnymi projektami.
Agnieszka Gryc

Samochód gaśniczy marki Iveco Magirus to kolejny
samochód, który zasili szeregi żarowskich jednostek.
W ostatnich dwóch latach gmina Żarów zakupiła trzy
wozy strażackie: samochód pożarniczy marki Steyr
791.210/L 4x4, dla OSP w Żarowie, samochód pożarniczy „lekki” Mercedes D 608 dla OSP w Pożarzysku z
przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej
oraz samochód pożarniczy „lekki” Iveco Daily dla OSP
w Bukowie. Ponadto nieodpłatnie pozyskano samochód operacyjny marki Polonez z Komendy PSP w
Górze z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Żarowie.
Do końca 2012 roku dzięki staraniom gminy Żarów
wozy bojowe otrzymają jeszcze dwie jednostki z terenu gminy Żarów. Jeszcze w listopadzie do jednostki
OSP Pożarzysko trafi samochód ciężki „Jelcz” dla OSP
Pożarzysko, w grudniu natomiast nastąpi nieodpłatne przekazanie wozu bojowego ciężkiego Jelcz z KP
PSP w Świdnicy.

Więcej
informacji
znajdziesz na
www. um.zarow.pl
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Umowa dla Krukowa
przekazana

Ś

wietlica wiejska w Krukowie odzyska
blask. Gmina Żarów pozyskała kolejne środki unijne, tym razem ponad 300
tysięcy złotych.
Krukowianie z niecierpliwością oczekują odbudowy
świetlicy wiejskiej. Jak będzie wyglądała po remoncie,
zdecydowali sami. Gmina
konsultowała z nimi projekt podczas spotkań wiejskich. – Remont świetlicy
jest dla nas bardzo ważny.
Czekaliśmy na niego ponad
20 lat, dlatego ta informacja
tak bardzo nas cieszy – mówi
sołtys Krukowa Beata Łodej.
Obecnie świetlicę wiejską w
Krukowie stanowi jedno pomieszczenie na piętrze, do
którego prowadzą zewnętrzne schody. Po remoncie na
cele świetlicy wiejskiej zaadaptowane zostaną pomieszczenia na parterze, w których
do niedawna funkcjonował
sklep. Całość zostanie połączona wewnętrznymi schodami. W projekcie znajduje
się także budowa ganku.
Świetlica wiejska w Krukowie będzie pierwszą, w której
zamontowane zostaną pompy ciepła, co w przyszłości
ma zaprocentować oszczęd-

nościami w eksploatacji budynku. Na ten cel gmina
Żarów pozyskała dokładnie
328.580,00 złotych. Pieniądze pochodzą z Lokalnej

woju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013”. To kolejne
działanie gminy Żarów mające na celu poprawę życia
mieszkańców gminy. W środę, 10 października burmistrz
spotkał się z mieszkańcami
Krukowa i wręczył im wyciąg
z umowy o dofinansowanie na
remont świetlicy wiejskiej. Cieszymy się, że pozyskaliśmy tak znaczące środki na
remont świetlicy wiejskiej w

www.um.zarow.pl
nowy wizerunek i zupełnie
nowa funkcjonalność obiektu
– mówi burmistrz. Już w roku
ubiegłym gmina Żarów przystąpiła do pierwszych prac
związanych z rozbiórką bardzo starej, niedokończonej
części świetlicy wiejskiej,
która stanowiła zagrożenie dla
życia mieszkańców. Dzięki
współpracy gminy z jednym z
mieszkańców Krukowa, który
za symboliczną złotówkę użyczył swoich maszyn, udało
się przeprowadzić rozbiórkę.
Przetarg na remont świetlicy
wiejskiej w Krukowie zostanie ogłoszony do końca paź-

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:

Grupy Działania „Szlakiem
Granitu” w ramach działania
413: Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju dla operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w
ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi” z Programu Roz-

Krukowie. Mając na uwadze
dobro naszych mieszkańców
mamy nadzieję, że wyremontowana świetlica będzie im
dobrze służyła, koncentrując
wokół siebie życie społeczne
i kulturalne wioski. Przede
wszystkim będzie to zupełnie

dziernika. Prace remontowe
natomiast ruszą po nowym
roku. Termin ten został także ustalony z mieszkańcami
Krukowa. Całkowity koszt
inwestycji wyniesie 505 tysięcy złotych.
Agnieszka Gryc

Śmieciowa rewolucja –
odcinek 3.
T

o już trzeci odcinek naszego nowego cyklu „Śmieciowa rewolucja”, w którym w prezentujemy zmiany, jakie czekają
mieszkańców naszej gminy w związku z nową ustawą śmieciową, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013. Nowy system gospodarki odpadami zakłada przejęcie przez samorządy
gminne całkowitej odpowiedzialności za zbiórkę, segregację i
utylizację śmieci. W celu ustalenia zasad, jakimi kierować będzie się gmina przy wprowadzaniu w życie nowej ustawy, żarowska Rada Miejska powołała komisję doraźną. Odcinek trzeci
poświęcamy pracom komisji.
Przepisy prawne regulujące zmiany w gospodarce odpadami narzucają tempo prac
i kalendarz podejmowanych
uchwał. W przypadku naszej
gminy prace informacyjno –
koncepcyjne znalazły swoje
urzeczywistnienie i bardziej
praktyczny wymiar w działaniach komisji doraźnej, powołanej przez Radę Miejską
w Żarowie, a zajmującej się
wprowadzeniem nowego sy-

TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU
MIEJSKIEGO W ŻAROWIE

stemu gospodarki odpadami.
Przedmiotowa komisja odbyła już trzy spotkania, w
których uczestniczył również burmistrz Żarowa, radca prawny oraz pracownicy
merytoryczni urzędu. Prace
ukierunkowane są na określenie wzoru deklaracji, z
której wynikać będzie wartość podatku „śmieciowego”,
kryterium jego naliczania
oraz, co jest przedmiotem

szczególnego zainteresowania, wysokość stawki. Z informacji uzyskanych wynika,
iż komisja jako sposób naliczania opłaty zarekomenduje najprawdopodobniej
stawkę naliczaną od liczby
osób zamieszkujących daną
nieruchomość oraz obejmie
nowym systemem wyłącznie
nieruchomości zamieszkałe
z wyłączeniem podmiotów
gospodarczych. Ale prace ko-

misji trwają, a ich częściowa
materializacja nastąpi na sesji
Rady Miejskiej 25 października 2012 roku. W tym dniu
poznamy prawo miejscowe,
które będzie determinowało
budowę systemu gospodarki
odpadami, sposobu i zakresu zbiórki selektywnej oraz
innych działań mających na
celu zmniejszenie ilości odpadów komunalnych deponowanych na składowisku.

Tomasz Kuska
Inspektor ds. Gospodarki komunalnej

Codzienne
informacje
z Twojej
gminy na

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 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 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.
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 października
2012 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego albo przelewem na

rachunek bankowy podany we wniosku.
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W trakcie badań odnaleziono niekompletne szczątki jednej osoby, przy której
nie stwierdzono obecności
jakichkolwiek przedmiotów
osobistych (szczątki munduru, guziki, odznaczenia,
oporządzenie żołnierskie i
in.). Szczątki zalegały w usypanym ziemnym kopczyku,
który został uformowany ze
zgarniętej po bokach ziemi.
Brak obecności jamy grobowej oraz układ szczątków
jednoznacznie wskazały, iż
był to pochówek wtórny. Nie
znamy przyczyn i okoliczności w jakim szczątki zostały
wydobyte i złożone ponownie do tej symbolicznej mogiły. Pewnym jest natomiast,
iż pierwotnie spoczywały w
zupełnie innym miejscu, być
może oddalonym o kilka-kilkanaście metrów dalej w głębi lasu, a ich wydobycie i
przenoszenie (bez zgody i
poinformowania odpowiednich instytucji) było naruszeniem przepisów prawnych
(obowiązująca Ustawa z dnia
28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych).
Zły stan zachowania tkanki
kostnej tłumaczy fakt zalegania na powierzchni i działania
czynników atmosferycznych.
Tożsamość osoby ekshumowanej w pobliżu Mielęcina,
pozostaje w dalszym ciągu
nieznana, gdyż przy szczątkach nie odnaleziono identyfikatora żołnierskiego tzw.
nieśmiertelnika. Najprawdopodobniej był to żołnierz jednostki wchodzącej w skład

Co skrywał grób
nieznanego żołnierza?
N

iewielka mogiła z usypanym kopczykiem ziemnym, na której wbito żelazny krzyż
z tabliczką o następującej treści: Grób Nieznanego Żołnierza 1945 – 18.V.93 r.
To właśnie miejsce znajdujące się przy skraju leśnego duktu, było przedmiotem badań archeologiczno-ekshumacyjnych, które 15 października przeprowadziło Stowarzyszenie "Pomost" wraz z Żarowską Izbą Historyczną.

niemieckiej 17. Armii Polowej, choć nie można wykluczyć tzw. volkssturmu
(formacja o charakterze pospolitego ruszenia) lub przynależności do innej dywizji/
pułku rozbitej w walkach,
która wycofywała się w kierunku południowym w stronę
dawnej Czechosłowacji. Wojska radzieckie zajęły Mielęcin 14 lutego 1945 roku,
manewrem oskrzydlającym
od północy Twierdzę Wroc-

ław. Ponieważ wieś leżała
blisko linii frontu jej mieszkańcy zostali przez Rosjan
wysiedleni w okolice Jaroszowa i Udanina. Na miejscu
pozwolono pozostać tylko
kilku osobom, które opiekowały się pozostawionym
inwentarzem. Rosjanie splądrowali opuszczone domy
i zarekwirowali większość
zwierząt. Przed wspomnianą datą zajęcia miejscowości, drogą Mielęcin-Żarów

Czad groźny zabójca!
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ozpoczyna się se zon g rzewczy a wraz z
nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem.
Statystyki są przerażające. Każdego roku bowiem w wyniku zatrucia tlenkiem węgla ginie
kilkadziesiąt osób. Straż Pożarna apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności.
Głównym źródłem zatruć powrotem do pomieszczenia.
czadem w budynkach miesz- Co zrobić, żeby uniknąć zaczakalnych jest niesprawność dzenia? Wystarczy zastosować
przewodów kominowych: się do kilku rad i zachować
wentylacyjnych, spalino- szczególną ostrożność. Przewych i dymowych. Wadliwe de wszystkim przeprowadzać
działanie przewodów może kontrole techniczne, w tym
wynikać z ich nieszczelno- sprawdzanie przewodów kości, braku konserwacji, w tym minowych, ich systematyczne
czyszczenia, wad konstruk- czyszczenie oraz sprawdzanie
cyjnych lub niedostosowania występowania dostatecznego
istniejącego systemu wentyla- ciągu powietrza, użytkować
cji do standardów szczelności sprawne technicznie urząstosowanych okien i drzwi, w dzenia, postępować zgodnie
związku z wymianą starych z instrukcją producenta, stookien i drzwi na nowe, co w sować urządzenia posiadająkonsekwencji może prowa- ce stosowne dopuszczenia w
dzić do niedrożności prze- zakresie wprowadzenia do
wodów, braku ciągu, a nawet obrotu. A co ważne nie zado powstania zjawiska ciągu klejać i nie zasłaniać w inny
wstecznego, polegającego na sposób kratek wentylacyjnych,
tym, że dym zamiast wydosta- w przypadku wymiany okien
wać się przewodem komino- na nowe, sprawdzić poprawwym na zewnątrz, cofa się z ność działania wentylacji, sy-

stematycznie sprawdzać ciąg
powietrza, np. poprzez przykła-

danie kartki papieru do otworu
bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji,
kartka powinna przywrzeć do
wyżej wspomnianego otworu lub kratki, często wietrzyć
pomieszczenie, nie bagatelizować objawów duszności,
bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia
czynności serca i oddychania,
gdyż mogą być sygnałem, że
ulegamy zatruciu czadem. W
takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i
zasięgnąć porady lekarskiej. W
trosce o własne bezpieczeństwo,
warto rozważyć także zamontowanie w domu czujek dymu
i gazu. Pamiętajmy! Od stosowania się do powyższych rad
może zależeć nasze zdrowie i
życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.
Oprac. Ag

i dalej na południe, przetoczyły się tłumy uciekającej
ludności cywilnej oraz zdekompletowanych formacji
zbrojnych. Uciekinierów
przed radzieckimi pociskami artyleryjskimi i bombami lotniczymi nie uchronił
z pewnością znajdujący się
tuż nieopodal kompleks leśny. Po zakończeniu działań
wojennych większość dawnych mieszkańców wróciła
do swoich domów. Wysied-

lono ich w dwóch turach 6 i
10 czerwca1946 roku. Pierwsi polscy osadnicy przybyli do Mielęcina latem 1945
roku. W połowie 1947 roku
po zakończeniu właściwej
fazy zasiedlenia wsi wśród
nowych mieszkańców przeważali przybysze z dawnych
Kresów Wschodnich.
Przeprowadzone 15 października prace ekshumacyjno-archeologiczne nie były

ostatnimi, jakie planowane
są na obszarze gminy Żarów.
W dniu badań w Mielęcinie,
dokonana została również
wizja lokalna kolejnego miejsca nieopodal Imbramowic.
Wedle relacji i zeznań, które napłynęły do Żarowskiej
Izby Historycznej znajduje
się tam masowa mogiła, w
której pochowano być może
aż kilkudziesięciu żołnierzy
poległych pomiędzy lutym a
majem 1945 roku. Stowarzyszenie „Pomost” już wystąpiło do właściciela terenu o
stosowne zezwolenia. Kolejnym z miejsc, które objęte
zostanie pracami ekshumacyjno-archeologicznymi będzie okolica miejscowości
Kruków. Być może prace te
uda się przeprowadzić jeszcze w tym roku. Wszystko
zależy od terminu zgody wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz warunków
atmosferycznych.
Zwracamy się do Państwa o pomoc w ustaleniu
miejsc egzekucji i pochówku niemieckich jeńców wojennych w okolicy
miejscowości Tarnawa i
Mrowiny. Wszelkie informację prosimy kierować
pod adres mailowy: izbazarow@wp.pl lub tel. 74858-07-53; 667-771-894
Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury i
Sportu w Żarowie

Kronika policyjna
Żarowianin na haju?
Do 3 lat pozbawienia wolności może grozić 31-letniemu mieszkańcowi Żarowa,
przy którym znaleziono środki odurzające. W czwartek, 4
października żarowscy policjanci zatrzymali mężczyznę,
przy którym znaleziono 0,38

by pukają do domów osób
starszych i oferują im sprzedaż towarów lub usług po
atrakcyjnych cenach bądź
podają się za pracowników
instytucji pomocowych,
informują o możliwości
podniesienia świadczeń emerytalnych czy rentowych w

g marihuany oraz 5,13 g amfetaminy. - Mężczyzna został
zatrzymany do wyjaśnienia w
sprawie posiadania substancji zabronionych – wyjaśnia
komendant żarowskiej komisariatu Izabela Basztura.
UWAGA- Nieuczciwi
domokrążcy!
Policja odnotowuje coraz
więcej oszustw i kradzieży
dokonywanych na osobach
starszych. - Często takie oso-

zamian za udzielenie informacji o sytuacji opiekuńczej
i finansowej – tłumaczy Izabela Basztura. Policja po raz
kolejny apeluje o niewpuszczanie do mieszkań osób podających się za sprzedawców,
przedstawicieli form, instytucji, przedstawicieli dalszej
rodziny oraz innych nieznajomych osób. Jeżeli natomiast
zostałeś oszukany, okradziony lub pobity przez taką oso-

bę, ktoś nieznajomy usiłował
wejść do mieszkania to postaraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących
wyglądu tych osób, zanotuj
markę i numer rejestracyjny
pojazdu, którym sprawcy się
poruszają. - Prosimy również
mieszkańców budynków wielorodzinnych o baczne zwracanie uwagi na osoby obce,
które przebywają na klatkach
schodowych i pukają do mieszkań w poszukiwaniu ewentualnych ofiar swojej działalności.
Prosimy również o uczulenie
osób starszych i zniedołężniałych, aby nie nabierali się na
oferowane towary czy usługi –
apeluje komendant. Wszelkie
informacje dotyczące przypadków i prób wejścia do mieszkań potencjalnych sprawców
prosimy przekazywać bądź
pod numer telefonu tutejszego Komisariatu Policji - 0 74
8580577 lub pod bezpłatny,
całodobowy numer alarmowy
policji - 997.
Oprac. Ag
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Odszedł mały, wielki sztangista
Wszystko zaczęło się w
Żarowie. Jak każdy młody
chłopak w tamtych czasach
zaczął od piłki nożnej. W
środowisku mówili o nim
„Pele”, bo jak nikt potrafił
panować nad piłką. W jednym z wywiadów mówił, iż
w pewnym momencie trenerzy przestali na niego stawiać, bo koledzy rośli, a on
nie.
Jego życie odmienił Józef
Mackiewicz, były zawodnik
Burzy Wrocław, pracownik
zakładu poprawczego w
Mrowinach, gdzie prowadził treningi podnoszenia
ciężarów. Namówił młodego
mieszkańca naszego miasta
na wspólne treningi. Po tygodniu osiągnął 140 kg w trójboju, a po dwóch już 150 kg.
Jak każdy chciał czynić błyskawiczne postępy. Szybko
zrozumiał, iż w sztandze trzeba być cierpliwym i wszystko robić małymi krokami.
Po kilku miesiącach trener
wyjechał i grupa się rozpadła. Dźwigał sam w piwnicy.
Za namową kolegi, osiemnastolatek przeszedł do Śląska Wrocław. W tym samym
roku (1971) zasilił szeregi
Dolmelu Wrocław. Twórca potęgi opolskiej sztangi

J

trener Ryszard Szewczyk
na zawodach w Koszalinie
(1973) wypatrzył duży potencjał Leletki. Zwyciężył
z wynikiem 250 kg w trójboju. Od tego momentu zaczęła się współpraca, która
trwała do końca sportowej
kariery.
Już w 1976 r. wystąpił
na igrzyskach olimpijskich
w Montrealu, gdzie zajął
6 miejsce (220
kg w dwuboju). Wtedy kadra nie trafiła
z aklimatyzacją. Pierwszy
międzynarodowy medal zdobył w 1979 r.
zostając srebrnym medalistą
mistrzostw Europy. Rok później ponownie
został drugim
człowiekiem
Starego Kontynentu.
Rok 1980,
igrzyska olimpijskie w Moskwie. Stefan Leletko podchodzi do ostatniej próby
podniesienia 143 kg. Taki
rezultat dawał złoto olimpij-

Pod uwagę do punktacji
była brana długość złowionej
ryby oraz jej gatunek. Ryby
poniżej wymiaru ochronnego nie były punktowane. Za-

wody rozgrywano w dwóch
dniach po 7 godzin łowienia. Akwen był podzielony
na dwa sektory. W każdym
dniu zawodnik łowił w in-

Nie zawiedli w Unihokeju
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach
oraz Gimnazjum Żarów po raz
kolejny awansowały do Finału
Dolnośląskiego w Unihokeju.
Podczas eliminacji strefowych
obydwie szkoły nie miały sobie równych, wygrywając całe zawody.
SP Imbramowice: T. Denes, K. Trafas, P. Markiewicz,
G. Skowroński, E. Kanownik,
O. Chlewicka, N. Ciastoń, M.
Kanownik, A. Molzahn Gimnazjum dziewczęta: K. Olender, K. Opioła, K. Kaczmarek,
S. Ciastoń, N. Surzyn, W. Duda,
M. Kołacińska, M. Baczyńska,
S. Gorzycka, P. Król.Gimnazjum chłopcy: W. Denes, D.
Duda, P. Droźdzowski, D. Molzahn, S. Zyl, D. Kozieł, P. Nowak, W. Pudłowski, M. Jusza,
K. Sapek, R. Mirek.
Koszykarze ze srebrem
Koszykarze Chemika Żarów
zajęli drugie miejsce podczas
Powiatowego Turnieju Streetball mężczyzn, który rozegrany
został 13.10 w Witoszowie Dolnym. Zawody były eliminacjami XIII Dolnośląskich Igrzysk
LZS. Awans do finału wojewódzkiego uzyskali zwycięzcy GLKS Heltous Świdnica.
Chemik Żarów: P. Lisiecki,
P. Fajdek, D. Dawlewicz, M.

Malinowski.
Sezon rozpoczęty
Beniaminek III Dolnośląskiej Ligi Szachowej Goniec
Żarów zremisował w 1 rundzie
z LZS Mewą Goliszów. Swoje
pojedynki wygrał Damian Daniel oraz Marek Szmyd. Remis osiągnął Czesław Stec, a
na szachownicach pokonani
zostali Wojciech Kowalczuk,
Zbigniew Zieliński.
Wybory w PZLA
Zygmunt Worsa został po raz
drugi wybrany szefem komisji
rewizyjnej Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki. Wybory odbyły się w Centrum Olimpijskim
w Warszawie 10.10 podczas
Krajowego Zjazdu Delegatów.
Wcześniej na wlanym zjeździe
sprawozdawczo-wyborczym we
Wrocławiu, wybrano Zygmunta
Worsę Prezesem Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Zagrają w finale
7 zawodników Gońca Żarów wystąpi w Finale Dolnośląskim warcab 100-polowych
w ramach XIII Dolnośląskich
Igrzysk LZS (Bielawa 10.11).
Podczas zawodów strefowych
rozegranych 14.10 w Żarowie
udział wzięło ponad 70 zawodników i zawodniczek. Cztery
pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej premiowane
były awansem do finału wojewódzkiego. Oprócz zawod-

ników Gońca gminę Żarów
reprezentowali wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Mrowinach. W finale wojewódzkim
zagrają: N. Dominik, M. Barabasz, M. Makuch, D. Mozol,
M. Kurczewski, M. Michalak,
W. Lichoń.
Zjednoczeni liderem
Dzięki zwycięstwu 10:2 nad
Pogonią Pieszyce, Zjednoczeni
Żarów zostali liderem kl. O. W
hicie kolejki MKS Szczawno
Zdrój lepsze od Piławianki Piławy Górnej (2:1). Zjednoczeni
maja 2 pkt. przewagi nad obydwoma drużynami. Rywale rozegrali o jedno spotkanie mniej
od żarowian.
Sparing piłkarek ręcznych
Piłkarki ręczne UKS Głębokiej Purpury wzięły udział w
towarzyskim turnieju w Budziszowie Wlk. Zawody zakończyły się zwycięstwem I –go
zespołu gospodarzy. Podopieczne Piotra Jaskólskiego nieźle
radziły sobie w polu, ale wykazywały dużą nieskuteczność
strzelecką. Brak celnych rzutów
sprawił, iż turnieju nie udało
się wygrać.
Głęboka Purpura: P. Dominik, J. Dydyńska, A. Gadzina,
D. Gołąb, A. Leśniowska, N.
Sawicka, P. Zywer.

Z

marł jeden z najwybitniejszych polskich sztangistów, żarowianin Stefan
Leletko. W swojej sportowej karierze był
mistrzem świata i Europy, rekordzistą świata w podrzucie, wielokrotnym mistrzem
kraju. Do pełni szczęścia zabrakło tylko
medalu olimpijskiego, który był w zasięgu ręki.

skie i rekord świata. Niestety,
przy utrzymaniu ciężaru nad
głową sędziowie dopatrzyli
się błędu. Ich zdaniem ręka
nie została wyprostowana w

Rychlik trzeci
w Grand Prix Polski

akub Rychlik na wodach jeziora Trzesiecko
zajął trzecie miejsce w zawodach Grand Prix
Polski w wędkarstwie spinningowym! Sukces
tym bardziej cenny, iż w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie) zobaczyliśmy 85. najlepszych zawodników z całego kraju, w tym wielu
reprezentantów Polski.

sach Polska była sportową
potęgą, a wielu reprezentantów kraju nadawało ton
rywalizacji na sportowych
arenach świata. W gronie
tak wybitnych zawodników
Leletko zajął 3 miejsce. Jako
jeden z nielicznych podnosił sztangę trzy razy cięższą
od siebie.

łokciu i próba była nieudana.
Drugi występ w igrzyskach
zawodnik zakończył na 5
miejscu z wynikiem 240 kg
w dwuboju. Jak później się

okazało sztangista podnosił
ciężar ze złamanym łokciem,
a liczne powtórki negowały
decyzję sędziów, która została niezmieniona.
Szczyt sportowej kariery
przypadł kilka lat później.
W 1982 r. zawodnik wagi muszej (do 52 kg) został
mistrzem świata, Europy, a
wynik 143,5 kg w podrzucie dał rekord
globu!
Bojkot ówczesnych
władz sprawił,
iż reprezentacja Polski
nie wystąpiła
na Igrzyskach
Olimpijskich
w Los Angeles (1984).
Tym samym
zamknięto marzenia o krążku olimpijskim
Stefanowi Leletce, a był stawiany w roli
faworyta...
Jak wielkim
sportowcem był Stefan Leletko, świadczy wynik 48.
Plebiscytu na 10 Najlepszych Sportowców Polski z
roku 1982. W tamtych cza-

nym miejscu jeziora. W łodzi znajdowało się łącznie
dwóch wędkarzy, przy czym
na jej pokładzie nie mogli
znaleźć się przedstawiciele
tego samego klubu i okręgu.
Zawody odbywały się na tzw.
żywej rybie. Każdy złowiony
okaz zgłaszany był do weryfikacji przez sędziów. Ryba
musiała być przetrzymywana
w takiej kondycji, aby mogła swobodnie odpłynąć. W
innym przypadku zawodnika obarczano odpowiedzialnością dyscyplinarną. Jedną
z najważniejszych recept na
osiągnięcie sukcesu w spinningu jest dobre rozpoznanie
łowiska. Z tym fenomenalnie poradził sobie Jakub Rychlik, który indywidualnie
zajął trzecie miejsce. Dodatkowo w drużynie nasz reprezentant wspólnie z Józefem
Wyspiańskim (koło Ziębice)
zdobyli dla Okręgu Wałbrzyskiego srebrne medale.
Grand Prix Polski jest najwyższą ligą wędkarską w naszym kraju. Skupia ona 100
najlepszych zawodników.
Krzysztof Dutkiewicz

Nigdy nie dorobił się wielkich pieniędzy na sporcie. Za
sukcesy z 1982 r. kupił dużego fiata. Takie były realia. Żył
skromnie.
Po osiemnastu latach startów w 1989 r. zakończył
karierę. Po rozstaniu z pomostem nękały go liczne
choroby.
Jak podkreślał jego wieloletni trener Szewczyk, Stefan
był tytanem ciężkiej pracy.
Pomimo osiągniętych sukcesów zawsze pozostał skromnym i uczciwym człowiekiem,
a swoim ogromnym doświadczeniem pomagał młodszym
kolegom.
Stefan Leletko zmarł 5 października w Opolu w wieku
59 lat. Wielkiego sportowca
żegnała najbliższa rodzina
oraz legendy polskiego sportu.
Krzysztof Dutkiewicz

Krzysztof Dutkiewicz

