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Gmina

Sport

Ilu radnych
wybierzemy?

Żarowianie
oddali hołd

Żarów bez
hospicjum?

Za dwa lata w wyborach samorządowych
żarowianie wybiorą radnych Rady Miejskiej

3

Zgromadziliśmy się tutaj, by uczcić pamięć
walczących o wolność naszej ojczyzny
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Towarzystwo Przyjaciół Chorych
„HOSPICJUM” w Żarowie od maja 2013 roku
może przestać funkcjonować.
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Świątynia pnie się
w górę
Od siedmiu miesięcy, codziennie, kilku, a niekiedy nawet kilkunastu mieszkańców Mrowin, Krukowa i Zastruża stawia się na placu budowy. Wspólnie
wznoszą kościół w najmłodszej parafii diecezji świdnickiej.

Więcej na stronie 5.

Możesz zostać
św. Mikołajem

Mieszkania jak nowe

P

rzebudowa lokali , budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania , remont
ścian , sufitów i podłóg , wykonanie wę złów
sanitarnych, wymiana okien i tynków na ścianach oraz budowa przewodów kominowych,
spalinowych i wentylacyjnych. To zakres prac,
jaki został wykonany w dwóch lokalach mieszkalnych w Mrowinach.
Oba lokalne zostały przekazane gminie Żarów przez
Agencję Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa.
We wtorek, 13 listopada, w
obecności burmistrza Żarowa
Leszka Michalaka i jego zastępcy Grzegorza Osieckiego,
przedstawicieli Urzędu Miej-

skiego w Żarowie, inspektora
nadzoru budowlanego Stanisława Stojewskiego oraz wykonawców robót dokonano
odbioru lokali. – To kolejny
przykład dobrej współpracy z
Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Przed
dwoma laty w identycznym

trybie wykonaliśmy drogę
w Zastrużu, w tym roku na
mocy porozumienia z Agencją, o przekazaniu stu procent
środków na sfinansowanie
inwestycji, gmina przejęła
najpierw lokale przeznaczone do remontu, przygotowała
cały przetarg oraz przeprowadziła wszelkie prace remontowe.
Zgodnie z umową z Agencją
do końca roku całość inwestycji
zostanie rozliczona – wyjaśnia
burmistrz Żarowa, Leszek Michalak. Na remont obu lokali
mieszkaniowych, znajdujących
się przy ulicy Zamkowej 4B i

4C Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa przeznaczyła około 240 tysięcy złotych.
– W obu lokalach został wykonany kapitalny remont łącznie z kompleksową wymianą
instalacji – dodaje kierownik
Referatu Gospodarki Lokalowej
Urzędu Miejskiego w Żarowie
Marian Stefański. Rodziny, które na czas remontu zostały ulokowane w zastępczych lokalach
mieszkalnych do wyremontowanych mieszkań będą mogły
się wprowadzić za około trzy

tygodnie.

Ag

Żarowianki organizują świąteczną zbiórkę dla podopiecznych
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr de
Notre Dame w Świebodzicach. W świebodzickim Domu Pomocy
Społecznej przebywa około 60 chłopców z niepełnosprawnością
intelektualną w wieku od 2 do 15 lat. Angelika Kalinowska, Stanisława Cabała, Magdalena Janaś, Jana Praszel, Justyna Kozłowska, Marzena Kuźma, Agnieszka Czuba oraz Wioletta Witkowska
miały okazję ich wszystkich poznać podczas praktyk, które odbyły
u świebodzickich sióstr w ramach projektu „Wiara w Integrację
Pokoleniową”. Żarowianki chcą pomóc podopiecznym DPS i w
związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia organizują świąteczną zbiórkę. – Drobnymi upominkami chcemy rozjaśnić
dziecięcy świat. Dlatego zwracamy się z prośbą o włączenie się do
naszej zbiórki. Szczególnie prosimy o przekazywanie pampersów
dla dzieci i dorosłych, bielizny chłopięcej (skarpetek, majtek, piżamek, koszulek, rajtuz) oraz słodyczy – mówi Wioletta Witkowska.
Dary można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w
Żarowie do końca listopada.
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Mieszkańcy pytają, Migawki z gminy
burmistrz odpowiada
Czy w związku z nowymi przepisami o śmieciach
i koszach gmina bierze pod uwagę, że ktoś segreguje śmieci, ma kompostownik, plastyk wyrzuca
do oznaczonych koszy? Tak samo ze szkłem, czy
będzie musiał płacić tak samo jak za niesegregowane śmieci ? I co z osobami, które są zameldowane a nie mieszkają w miejscu zameldowania,
bo wyjechały, a w nowym miejscu nie mają meldunku.
Szanowny Mieszkańcu,
Oczywiście, że stawka
będzie uzależniona od faktu segregowania lub nie odpadów komunalnych. Takie
rozwiązania narzuca wprost
znowelizowana ustawa o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada
Miejska ustaliła 2 stawki:

dla gospodarstw domowych
prowadzących selektywną
gospodarkę odpadami 9,50
zł i dla gospodarstw domowych nie prowadzących takowej zbiórki 10,50 zł od
osoby zamieszkującej. Jak
podkreśliłem podstaw naliczania opłaty będzie fakt
zamieszkiwania danej nie-

ruchomości i takie dane będą umieszczane w składanej
przez przyszłego podatnika
deklaracji.

Trwa remont świetlicy
wiejskiej w Mielęcinie. W
jego ramach wymienione
zostanie stare pokrycie dachowe wykonane z betonowej dachówki na nowe
wykonane z blachodachówki. Ponadto wymienione zostanie także orynnowanie i
przemurowane kominy. Całość prac będzie wykonana
ze środków własnych gminy Żarów, częściowo w ramach fundusz sołeckiego.

Minęło 20 lat?
Opłać grób!

Z poważaniem
Burmistrz Żarowa
Leszek Michalak

Zapytaj burmistrza
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.

Urząd Miejski w Żarowie
przypomina, iż po upływie
20 lat od pochowania należy
ponowić opłatę za eksploatację miejsca grzebalnego lub
dokonać jego likwidacji. - O
podjętym stanowisku należy poinformować właściciela
cmentarza czyli gminę Żarów. Takie rozwiązanie wy-

nika z regulacji prawnych i
ma na celu optymalizację wykorzystania miejsc grzebalnych będących do dyspozycji
na cmentarzach komunalnych
– wyjaśnia inspektor ds. Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Żarowie,
Tomasz Kuska. Zgodnie z
obowiązującą uchwałą Rady

Miejskiej wykupienie grobu
na następne 20 lat (niezależnie od liczby pochowanych
nim osób) wynosi 259,20 zł
brutto. Wszelkie informacje
w kwestiach związanych z
funkcjonowaniem i eksploatacją cmentarzy można uzyskać w pok. nr 10 Urzędu
Miejskiego.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW
OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony
dotyczący sprzedaży działki
położonej w Łażanach

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW
OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony
dotyczący sprzedaży działki rolnej
położonej w Bukowie
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535

9.700

Sw1s/00019406/8

Sprzedaż
na własność

23.000 zł

2.300 zł

9 10

42/2

3.700

Sw1s/00019495/8

Sprzedaż na
własność

8.500 zł

850 zł

9 00

1. Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Za
mkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie lub na
konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej
do dnia 17 grudnia 2012r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet
ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do
dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg,
od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych
i geodezyjnych związanych z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie 300 zł oraz
kosztów notarialnych.
8. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Buków posiada funkcję określoną
symbolem C.8 R – teren użytkowany rolniczo, klasa gruntu IIIa.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.
pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel.
748580-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru
Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez
niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
13. Minimalne postąpienie wynosi 400 zł.

1. Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10
% ceny wywoławczej podanej w tabeli w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie lub na konto:
Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 17
grudnia 2012r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny
nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie
do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia
zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia
umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i
geodezyjnych związanych z przygotowaniem działki do sprzedaży
w kwocie 300 zł oraz kosztów notarialnych.
8. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Łażany posiada funkcję określoną
symbolem B.10 R – teren użytkowany rolniczo.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel.
748580-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do
reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego
Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego
do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego
faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
13. Minimalne postąpienie wynosi 200 zł.
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Sylwia Pawlik, sekretarz gminy Żarów
W przyszłych wyborach samorządowych swoich przedstawicieli do Rady Miejskiej
wybierać będziemy w 15 jednomandatowych okręgach
wyborczych. Decyzję w tej
sprawie podjęli radni na ostatniej sesji Rady Miejskiej w
Żarowie, która odbyła się 28

października.
Po wprowadzeniu kodeksu
wyborczego wybór radnych
do Rady Miejskiej w Żarowie
będzie bardziej czytelny. Do
tej pory o wyborze radnego
decydowała tzw. ordynacja
większościowa premiująca

Z

Ilu radnych wybierzemy?

a dwa lata w wyborach samorządowych żarowianie wybiorą radnych Rady Miejskiej w jednomandatowych okręgach wyborczych. W myśl zmiany ustawy Kodeks wyborczy, zmianie
nie ulegnie liczba radnych w gminie, jednak w każdym okręgu wybierany będzie tylko jeden
radny. O zmianach mówią sekretarz gminy Sylwia Pawlik oraz radni Rady Miejskiej Żarowa.
poszczególne listy wyborcze. łym rejestrze wyborców na mi najczęściej zastanawiamy niu. W jednomandatowych
Teraz mandat przypadnie te- koniec kwartału poprzedza- się, na kogo oddać głos, co okręgach wyborczych na jemu, który uzyska najwięk- jącego datę podjęcia uchwały zazwyczaj równa się decy- den okręg wyborczy przypada
jeden reprezentant. Uważam,
szą liczbę głosów z jednej, ( w przypadku Żarowa był to
że nowe zasady, które wproogólnej listy kandydatów w 30 września 2012 r.). W tym
danym okręgu. W każdym wypadku obowiązuje zasawadza Kodeks wyborczy bęokręgu do uzyskania będzie da, że każdy okręg wyborczy
dą zgodne z oczekiwaniami
tylko jeden mandat radnego ustala się według jednolitej
mieszkańców. Wybrany radny
i otrzyma go ten kandydat, normy przedstawicielstwa,
będzie miał przydzielone zaktóry w danym okręgu uzy- obliczonej poprzez podzieldania i to za ich rozwiązanie
będzie odpowiedzialny.
ska największą liczbę głosów. nie liczby mieszkańców przez
Nowa ordynacja wyborcza liczbę radnych wybieranych
wprowadza pojęcie normy do rady gminy.
Kazimierz Kozłowski,
przeliczeniowej będącej iloprzewodniczący komisji
Mieczysław Mytra,
da. budżetu i gospodarki
razem liczby mieszkańców i
zji, na jaki komitet wyborczy
przewodniczący komisji
Zmieniają się zasady ustaliczby mandatów, która jest
głosować. Zapominamy jedds. rolnictwa
podstawą do ustalania granak, a może nawet nie zda- wy Kodeksu wyborczego,
W wyborach samorządo- jemy sobie sprawy, że ważne jednak myślę, że najważniejnic nowych okręgów wyborczych. Podział jest tworzony wych na szczeblu gminy wy- jest nie tylko to, na jaką partię sze w wyborach zawsze pozoz uwzględnieniem liczby bieramy spośród osób dobrze głosujemy, ale w jakiej formie stanie to, aby jak największa
mieszkańców, ujętych w sta- nam znanych. Przed wybora- weźmiemy udział w głosowa- liczba osób uczestniczyła w

Pierwsze „krzywuski”
już wychodzą
K

ażdy, kto tylko ma ochotę nieco ubrudzić
sobie ręce, może to zrobić w pracowni ceramicznej, która od połowy września funkcjonuje w żarowskim Gminnym Centrum Kultury
i Sportu.

Pracownia mieści się
w jednym z pomieszczeń
Gminnego Centrum Kultury i Sportu przy ulicy
Piastowskiej 10A w Żarowie. Wyposażona jest
w piec do wypału ceramiki, koła garncarskie,
stoły do ceramiki, regał,
stoły wodoodporne oraz
zestaw narzędzi do ceramiki, które zakupione
zostały ze środków finansowych z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Otwarta w
tym roku pracownia ceramiczna przyciąga głównie
najmłodszych pasjonatów
sztuki, choć również dorośli chętnie uczestniczą
w takich zajęciach. - Lubię przychodzić na zajęcia
do pracowni ceramicznej,
możemy spróbować swoich sił i ulepić z gliny coś
naprawdę pomysłowego.
W tej chwili wykonujemy właśnie świąteczne
ozdoby, które można będzie obejrzeć już niedługo podczas świątecznego
kiermaszu – cieszy się Zuzia, uczestniczka zajęć w
żarowskiej pracowni ceramicznej.
Nowa pracownia ceramiczna to miejsce, gdzie

każdy może nauczyć się
podstawowych metod
pracy z gliną, zapoznać
się z różnymi technikami zdobienia i zrealizo-

latach, ale w naszej pracowni pierwsze „krzywuski” wychodzą już całkiem
nieźle. Atmosfera na zajęciach jest rewelacyjna,
dużo się śmiejemy i świetnie bawimy. Także dorośli przychodzą na zajęcia,
bo chcą się czegoś nowego nauczyć. W tej chwili

pod edukację kulturalną w
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie”.
- Całkowity koszt tego zadania wyniósł ponad 95 tysięcy złotych, z czego 57
tysięcy złotych to dofinansowanie z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z pozyskanych

głosowaniu. Teraz w jednym
okręgu wyborczym o jeden

mandat walczyć będzie kilku
kandydatów. Mandat uzyskuje wtedy ten z kandydatów,
który wygrał. Nowe zasady
nie wprowadzają jednak bardzo wielkich zmian. Liczba
radnych w gminie nie ulegnie
żadnym zmianom. Jednakże
w każdym okręgu wyborczym
wybierany będzie tylko jeden
radny. I to właśnie ten radny,
któremu powierzony zostanie
mandat zaufania będzie odpowiedzialny za swój rejon
i swoje zadania

Na autobus już
nie w błocie

M

ieszkańcy Imbramowic i Marcinowiczek
nie będą już musieli na autobus oczekiwać w błocie.
Obie wioski w ubiegłym wiatę przystankową, w tym
roku postawiły nowe wia- roku dzięki środkom z funduty przystankowe. Pieniądze szu sołeckiego udało nam się
na ten cel pochodziły z bu- wyłożyć je kostkę brukową.
dżetu gminy i zostały prze- Dzięki temu w końcu mieszkazane w ramach funduszu kańcy Imbramowic będą mosołeckiego. W tym roku gli oczekiwać na przyjazd
mieszkańcy Imbramowic i autobusu w cywilizowanych
Marcinowiczek część fun- warunkach – mówi Marek
duszu sołeckiego postanowili Fita, sołtys Imbramowic. Na
przeznaczyć na dokończenie zakup kostki obie miejscotych prac i wyłożenie kostki wości przeznaczyły z funbrukowej wokół przystanku. duszu sołeckiego po 1 tysiąc
– To kontynuacja zadań, któ- złotych. Prace zostały wyre rozpoczęliśmy w ubiegłym konane przez pracowników
roku. Wówczas postawiliśmy interwencyjnych.

Wydzierżawię
funkcjonujący lokal
gastronomiczny z pełnym
wyposażeniem i pełną dokumentacją dla Sanepidu.
wać własne, innowacyjne
pomysły. - To było moje
marzenia, aby w Żarowie
otworzono taką pracownię. Teraz cieszę się, że
mogę uczyć i instruować
młodych adeptów sztuki w
tej artystycznej dyscyplinie – mówi Elżbieta Kulas prowadząca zajęcia w
pracowni ceramicznej. I
dodaje – Profesjonalizm w
tej sztuce kończy się z reguły sukcesem po dwóch

w zajęciach dla dorosłych
uczestniczy dziesięcioro
chętnych uczestników, a
być może w przyszłości
będzie ich jeszcze więcej.
Przypomnijmy, że żarowska placówka kulturalna w tym roku otrzymała
ponad pięćdziesiąt tysięcy złotych dofinansowania
z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Zakup wyposażenia

środków wyposażono salę
prób zespołów rockowych,
pracownię multimedialną,
plastyczno-ceramiczną,
wokalno-instrumentalną,
Żarowską Izbę Historyczną oraz zakupiono sprzęt
do organizacji imprez plenerowych – dodaje dyrektor Gminnego Centrum
Kultury i Sportu Artur
Adamek.
Magdalena Pawlik

Niski czynsz, dobra lokalizacja (nowy kompleks
sportowy przy
Gimnazjum w Żarowie).
Możliwość organizacji
większych imprez
okolicznościowych.
Cena do uzgodnienia
Tel. 663-202-487,
883-451-302
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Żarowianie oddali hołd

Uroczysta msza święta, przemarsz ulicami miasta, okolicznościowe przemówienia i złożenie wieńców pod pomnikiem Pamięci Narodowej oraz Festiwal
Pieśni Patriotycznej. Tak żarowianie uczcili święto Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Po oficjalnych przemówieniach złożono wiązanki kwiatów i
znicze w hołdzie tym, którzy zginęli walcząc o wolną Polskę.

Zgodnie z tradycją w święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości do
Żarowa zjeżdżają muzycy z całego regionu. A wszystko w ramach Festiwalu
Pieśni Patriotycznej, który w tym roku odbył się już po raz piętnasty. Organizatorem festiwalu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Festiwal honorowym patronatem objęli poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka oraz
senator Wiesław Kilian, którzy wspólnie ufundowali nagrodę GRAND PRIX
festiwalu. Sponsorem festiwalu był SKOK WSPÓLNOTA Oddział w Żarowie
przy ul. Mickiewicza. Na żarowskiej scenie w niedzielę, 11 listopada zaprezentowało się ponad 250 muzyków w 24 zespołach wokalno-instrumentalnych.

Z

Odliczanie
czas zacząć

a niespełna trzy tygodnie Żarów opanują
święci Mikołajowie. W mieście powstanie
Miasteczko Świętego Mikołaja.

Wspólny grill, występy artystyczne, wizyta św. Mikołaja, konkursy i zabawy. Już
po raz trzeci w Żarowie zorganizowane zostanie Miasteczko Św. Mikołaja. – To
na pewno nie koniec atrakcji zaplanowanych w ramach
Miasteczka Świętego Mikołaja. Ale szczegółów póki co

- Dziś wracamy pamięcią do spuścizny tamtych dni. Zgromadziliśmy się
tutaj, by uczcić pamięć walczących o wolność naszej ojczyzny – mówił podczas uroczystości burmistrz Żarowa Leszek Michalak. Kwiaty i znicze złożyli
zgromadzeniu pod pomnikiem przedstawiciele żarowskiego samorządu: burmistrz Żarowa Leszek Michalak, zastępca burmistrza Grzegorz Osiecki, sekretarz gminy Żarów Sylwia Pawlik, przewodniczący Rady Miejskiej Żarowa
Tadeusz Pudlik, radni Rady Miejskiej Żarowa dyrektor Gminnego Centrum
Kultury i Sportu Artur Adamek, żarowscy policjanci, strażacy z terenu całej
gminy, przedstawiciele żarowskich placówek oświatowych, przedstawiciele
Związku Emerytów i Rencistów, Uniwersytetu III Wieku, świetlic środowiskowych, organizacji pozarządowych i mieszkańcy gminy.

Misiolandia
Pluszowy miś to ulubiona przytulanka dzieci na
całym świecie. Mało kto wie, że pluszowe misie
mają także swoje święto. Światowy Dzień Pluszowego Misia, obchodzony 25 listopada, uczcili także
mali żarowianie. Przez cały tydzień w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w ramach Misiolandii dzieci spotkają się na wspólnym śpiewaniu, tańcach,
zabawach integracyjnych oraz czytaniu bajek i
opowiadań o misiach. Oprócz dobrej zabawy, dzieci
poznają także książki, w których głównym bohaterem jest miś.

nie zdradzamy – mówi Krystian Chęciek, burmistrz żarowskiej Młodzieżowej Rady
Miejskiej i pomysłodawca
imprezy. Miasteczko Świętego Mikołaja ruszy w niedzielę 9 grudnia od godziny
15.00 na placu Wolności w
Żarowie. Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji
znajdziesz na

www. um.zarow.pl

Obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a
w szczególności pracowników socjalnych
oraz instytucji i osób pracujących społecznie. Pracownik socjalny jest zawodem wyjątkowym, który może być wykonywany tylko przez ludzi o wielkim,
wrażliwym sercu.
Państwa praca jest wyjątkowa pod każdym względem. Dlatego w tym ważnym
dniu pragniemy podziękować wszystkim pracownikom pomocy społecznej za
codzienną służbę na
rzecz osób potrzebujących.
Wasza szlachetna i trudna praca, gdy
swą uwagą, tolerancją i wyrozumiałością niesiecie pomoc oraz obdarowujecie
nadzieją skrzywdzone przez los osoby,
jest jednym z najmocniejszych filarów
społeczeństwa.

Wydawca i Redakcja: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Żarów im. ks. Jana Twardowskiego, 58-130 Żarów,
ul. Piastowska 10, www.biblioteka.zarow.pl,
biblioteka@um.zarow.pl
p.o. redaktora naczelnego: Agnieszka Gryc
Redaguje zespół: Magdalena Pawlik, Krzysztof Dutkiewicz

Burmistrz Żarowa
Leszek Michalak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Pudlik
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Świątynia
pnie się w górę
O

d siedmiu miesięcy, codziennie, kilku, a niekiedy nawet kilkunastu mieszkańców Mrowin, Krukowa i Zastruża stawia się
na placu budowy. Wspólnie wznoszą kościół w najmłodszej parafii diecezji świdnickiej.

Zbiórka środków na budowę kościoła w Mrowinach
trwała trzy lata. Sama budowa ruszyła siedem miesięcy
temu. Do końca roku planuje się zamknięcie kościoła
wieńcem górnym przy jednoczesnym wykonaniu dwóch
łuków wewnętrznych oraz
położenie pokrycia dachowego na budynku plebanii.
A wszystkie prace budowlane wykonują sami parafianie. – Budowa kościoła jest
dla nas priorytetową sprawą, to nasza powinność. Ten
kościół będzie służył nam i
naszym potomkom – mówi
Czesław Włosiński, mieszkaniec Mrowin, który na
budowie kościoła jest praktycznie codziennie. Żaden z
mieszkańców - wolontariuszy, którzy włączyli się w budowę kościoła w Mrowinach

boszcz. Do końca budowy
trwać będzie także zbiórka
datków na budowę kościoła w Mrowinach. Najmłodszą w naszej diecezji parafię
można wspierać, wpłacając
datki na jej konto:
Bank PEKAO S.A. I O w
Świdnicy,
Nr 12 1240 1978 1111
0010 2210 8822
Ag

nie jest fachowcem. Dlatego
nad przebiegiem prac nieodpłatnie czuwa Marek Mierzwa, parafianin i jednocześnie
właściciel firmy budowlanej.
– W budowę kościoła parafianie wkładają ogrom pracy,

trudu, wysiłku i zaangażowania. To bardzo cieszy. Cieszą
także gesty ze strony innych
instytucji, firm i prywatnych
osób, które pomagają nam
przekazując materiały potrzebne do budowy świąty-

ni – mówi ksiądz proboszcz
parafii Paweł Szajner. Jednocześnie apeluje do mieszkańców o to, aby wciąż zgłaszali
się do pomocy.
Nowa świątynia powstaje
na terenie starego cmenta-

rza w Mrowinach. Kościół
będzie posiadał około 150
miejsc siedzących i około 50
miejsc siedzących na chórze.
– Myślę, że to w zupełności
wystarczy na potrzeby naszej
parafii – dodaje ksiądz pro-

Oprócz budowy nowego
kościoła, w pozostałych
świątyniach gminy Żarów
trwają prace remontowe. W tym roku dzięki
staraniom gminy Żarów,
która pozyskała środki z
Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki nim i wsparciu
gminy i parafian udało
się wyremontować dach
na kościele w Zastrużu
oraz Pożarzysku.

Swój głos oddaję CO? GDZIE? KIEDY?
dla szkoły

Od poniedziałku, 19 listopada do 17 grudnia można oddawać swoje głosy na film „Romeo i Julia
z chipsami”, który nakręcony został w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie. Filmowy przekaz przygotowany przez żarowską placówkę szkolną bierze udział w ogólnopolskim
konkursie Tesco dla szkół „Zdrowo najedzeni”. I to od głosów internautów zależy, czy znajdzie
się w gronie laureatów. - Film można obejrzeć na stronie internetowej www.tescodlaszkol.pl
i oddać na niego swój głos. Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu i zachęcamy do oddawania na niego swoich głosów. Im więcej osób odda swój głos, tym większa szansa na zdobycie
atrakcyjnych nagród – mówi Anna Zoła ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.
A te są naprawdę cenne. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrody, które wzbogacą bazę dydaktyczną szkoły. Będzie to nowoczesna pracownia multimedialna wraz z dostosowanym
do potrzeb szkoły pełnym zestawem sprzętu – tablicą dotykową, zestawem do błyskawicznego sprawdzania testów oraz tablet bezprzewodowy. - Film wyświetli się po wejściu
na adres witryny internetowej www.tescodlaszkol.pl/v,1.dhtml?v=23214 Oddawajmy swoje
głos na film, przy którym tak dużo napracowały się dzieci. Serdecznie zapraszam i zachęcam. Tym bardziej, że konkurs ma na celu przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy dotyczącej racjonalnego żywienia. Mam nadzieję, że udało się nam zaprezentować, jak zdrowo się odżywiać. Ale to już pozostawiam do oceny internautów – dodaje Anna Zoła.
Magdalena Pawlik

ŚWIDNICA
24 listopada
W ramach salonu poezji odbędzie się „...Tego nie robi się kotu” - poezja Wisławy
Szymborskiej, Muzeum Dawnego Kupiectwa, godz. 16.30, Rynek 37, wstęp wolny.
29 listopada
W ramach „Wieczorów z kinem rosyjskim” zaplanowano pokaz satyrycznego magazynu dla dziec i młodzieży „Jerafasz, ul. Franciszkańska 18, godz. 18.00, wstęp wolny.
30 listopada
Do 30 listopada potrwa wystawa plenerowa „Znaki Państwa Polskiego”, Rynek w
Świdnicy, wstęp wolny.
ŚWIEBODZICE
23 listopada
Do 23 listopada potrwa wystawa plakatu filatelistycznego, Miejski Dom Kultury, ul.
Wolności 13, wstęp wolny.
30 listopada – 2grudnia
W tych dniach w Świebodzicach trwać będzie 52. Krajowa Wystawa Psów Rasowych,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mieszka Starego 6, bilety 6 i 3 złotych.
7 grudnia
Święto Piernika – koncert pastorałkowy, Miejski Dom Kultury, godz. 17.00.
9 grudnia
VI Mikołajkowy Turniej Brydża Sportowego Parami o Puchar Burmistrza Świebodzic z
cyklu Grand Prix Dolnego Śląska, Miejski Dom Kultury, godz. 10.00.
ŻARÓW
23 listopada
Sportowy wieczór wspomnień upamiętniający zmarłych zawodników i działaczy
środowiska sportowego z gminy Żarów, godz. 18.00, kawiarnia Gminnego Centrum
Kultury i Sportu.
24 listopada
V edycja Żarowskiej Ligi Futsalu – 1 kolejka, hala sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu
1 grudnia
V edycja Żarowskiej Ligi Futsalu – 2 kolejka, hala sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu
6-7 grudnia
XX Przegląd Teatrów Szkolnych, sala widowiskowo-sportowa przy ul. Armii Krajowej
60. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu www.centrum.zarow.pl
9 grudnia
Kiermasz świąteczny, Żarowska Izba Historyczna, ul. Armii Krajowej 40.
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Mają już gdzie się wyszaleć!

TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU
MIEJSKIEGO W ŻAROWIE

zieci ze Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach mają miejsce, w którym mogą
się wyszaleć do woli. Przed placówką oświatową w Mrowinach stoi już nowy plac zabaw,
który powstał dzięki staraniom dyrektora szkoły oraz rodziców uczniów. Nowe, atrakcyjne
urządzenia zabawowe kosztowały trzy tysiące złotych i zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego Mrowin.
ze szkoły, a także na przejście na zajęcia z wychowa- Nowy plac zabaw był
nia fizycznego. Wspólnie z
bardzo przez nas i dzieuczniami cieszę się, że przed
ci uczęszczające do szkoły
naszą szkołą stoi nowy, kooczekiwany. Stare urządzenia
lorowy plac zabaw. Skłabyły już zniszczone i przede
dam gorące podziękowania
wszystkim niebezpieczne dla
do rodziców za wykonaną
najmłodszych. A dzięki nopracę, gminy Żarów oraz
wym dzieci będą miały dużo
Rady Sołeckiej Mrowin za
radości i zabawy – cieszy się
pomoc finansową oraz zaandyrektor szkoły Roman Kogażowanie. Mam nadzieję, że
nieczny. I dodaje – Prace nad
nowe atrakcyjne urządzenia
poprawą estetyki placu zaisko do siatkówki oraz piłki będą dobrze służyły naszym
nicjowała Kinga, uczennica do radości.
Nowy plac zabaw w Mro- nożnej. W planach jest rów- uczniom – dodaje dyrektor
pierwszej klasy, angażując do
wspólnej pracy swoich rodzi- winach został wyposażony w nież podwyższenie ogro- Szkoły Podstawowej im. Anców i dziadków. W ślad za bujaki sprężynowe, wahadło- dzenia od sąsiadów szkoły ny Jenke w Mrowinach. Na
nimi do pomocy zgłosili się wą huśtawkę oraz ławki. Do- i wstawienie bramy, która nowym placu zabaw zamonastępni rodzice i choć pra- datkowo na oknach klasy na umożliwiać będzie każdo- cowany został również regucy było naprawdę dużo, dziś parterze zamocowane zostały razowe wejście i wyjście do lamin, który określa zasady
mogę powiedzieć, że warto kraty, które chronić będą szy- naszej placówki. Myślę, że korzystania z nowych urząwpłynie to na poprawę bez- dzeń zabawowych.
było. Nasi uczniowie, a także by przed uderzeniem piłki.
najmłodsi mieszkańcy Mro- Ponadto w byłym ogro- pieczeństwa dzieci, na ich
Magdalena Pawlik
win mają kolorowe powody dzie szkolnym powstaje boi- bezpieczne dojście i powrót

Przypomnienie o obowiązku składania informacji
i deklaracji podatkowych.

D

Szkolenia dla
rolników
Wy k ł a d y, p r e z e n t a cje firm działających w
o b r ę b i e e n e rg i i o d n awialnej oraz promocja
i rozwój poszczególnych
dziedzin. Na taki program szkolenia zaprasza
rolników Dolnośląski
Ośrodek Doradztwa Rol-

niczego we Wrocławiu.
Szkolenie „Dzień Energii Odnawialnej” odbędzie się we wtorek 27
listopada o godzinie
10.00 na terenie Powiatowego Zespołu Doradców w Świdnicy przy ul.
Wałbrzyskiej 25/27.

Program szkolenia
10.00-10.15 Otwarcie i przywitanie
uczestników
10.15-11.00 Rozwój energii odnawialnej
11.00-11.45 Biomasa w energetyce.
Biogazownie rolnicze
11.45-12.00 Przerwa
12.00-12.45 Biopaliwa ciekłe. Energia geotermalna
12.45-13.30 Energia słońca. Źródła finansowania
13.30-13.45 Przerwa
13.45-14.30 Energia wiatru. Energia wody

Śmieciowa rewolucja –
odcinek 4.
T

o już czwarty 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. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Żarowa radni podjęli trzy nowe uchwały w sprawie gospodarowania odpadami w myśl nowych zasad. Żarowscy radni muszą jednak zmierzyć
się jeszcze z kilkoma problematycznymi kwestiami.
Praktyka zmian w wprowadzanym systemie gospodarki odpadami oraz
wymiana doświadczeń z
innymi jednostkami samorządowymi wskazuje, iż
newralgicznym problemem
w nowym systemie będzie
system zbiórki i sposób zagospodarowania odpadów
biodegradowalnych. Odpady te pochodzą z 2 źródeł
tj. kuchenne odpady ulegające biodegradacji, będące
wynikiem normalnej gospodarki domowej, oraz tzw. zielone odpady pochodzące z

ogródków przydomowych,
z koszenia trawy, przycinania krzewów, grabienia liści
itd. W znowelizowanej ustawie zostały gminom narzucone drastyczne ograniczenia w
deponowaniu tych odpadów
na składowiskach ze względu na gaz składowiskowy,
który powstaje w przypadkach składowania odpadów
z dużym udziałem odpadów
bio. Optymalnym sposobem
rozwiązania problemu odpadów ulegających biodegradacji i racjonalnym z punktu
widzenia kosztów jest ich

kompostowanie w przydomowych kompostownikach.
Zakup kompostownika byłby
kosztem jednorazowym, który zwróciłby się, gdyż właściciel nieruchomości czyli
przysłowiowy „Kowalski”
lub wspólnota mieszkaniowa
dysponująca terenem gruntowym, płaciłby „podatek
śmieciowy” po zmniejszonej stawce za osobę. Cena
zakupu kompostownika waha
się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych i są one wykonywane w różnej technologii;
od drewnianej (ze specjalnie

przetworzonego drewna w
mniejszym stopniu narażonego na procesy gnilne) po tworzywa sztuczne, które łatwo
unieszkodliwić po zaniknięciu ich walorów funkcjonalnych. Warto więc rozważyć,
czy przy takim rozwiązaniu
ekonomia i ekologia „nie idą
z sobą w parze” i czy nie daje ono możliwości głębszych
rozwiązań proekologicznych
w gospodarstwie domowym
„Kowalskiego”.
Tomasz Kuska
Inspektor ds.
gospodarki komunalnej

1. Przypominamy o obowiązku składania informacji podatkowych na odpowiednich drukach , w przypadku:
nabycia lub zbycia gruntów rolnych, budowlanych,
nabycia lub zbycia lokalu mieszkalnego, garażu i budynku użytkowego,
zmiany miejsca zamieszkania,
Ponadto, w przypadku osób użytkujących nieruchomości, których prawnym
właścicielem jest osoba nie żyjąca, do momentu ustalenia spadkobierców
nieruchomości, osoby użytkujące tę nieruchomość, powinny zgłosić ten
fakt w Urzędzie Miejskim w Żarowie w Referacie Finansowo – Budżetowym
w pok. Nr 2.
2.Właściciele samochodów, ciągników i naczep ciężarowych oraz autobusów
mają obowiązek składania deklaracji na podatek od środków transportowych w przypadku:
nabycia lub zbycia pojazdów,
czasowego wyrejestrowania.
Druki deklaracji i informacji podatkowych dostępne są w Biurze Obsługi
Klienta i w pokoju Nr 2 Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej bip.
um.zarow.pl w zakładce „Podatki i opłaty lokalne”.
Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Żarowie informuje
o terminach płatności podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych w 2012 roku:
1) Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:
I rata - termin płatności upłynął 15 marca 2012 r.
II rata - termin płatności upłynął 15 maja 2012 r.
III rata - termin płatności upłynął 15 września 2012 r.
IV rata – termin płatności upłynął 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.

Burmistrz Miasta Żarów informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta
Żarów Nr 152/2012 z dnia 05.11.2012 roku

Burmistrz Miasta Żarów informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste w oparciu
o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 158/2012 z dnia 13.11.2012r.

Burmistrz Miasta Żarów informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta
Żarów Nr 161/2012 z dnia 14.11.2012r.

Wydzierżawię
funkcjonujący
lokal gastronomiczny
z pełnym wyposażeniem i
pełną dokumentacją dla Sanepidu.
Niski czynsz,
dobra lokalizacja
(przy stacji PKP i PKS
w Żarowie).
Cena do uzgodnienia
Tel. 663-202-487,
883-451-302
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Obóz jeniecki w Żarowie prawda czy mit?
część I

S

talag VIII A Görlitz (Zgorzelec) początkowo był przejściowym obozem z namiotami, który w grudniu
1939 roku przeniesiony został w pobliże poligonu Wehrmachtu przy drodze na Bogatynię. Obóz macierzysty budowany był m.in. przez polskich jeńców, uczestników wojny obronnej Polski w 1939 r. Stalag
był wielokrotnie rozbudowywany ze względu na powiększającą się liczbę więźniów. Początkowo przewidywano ich liczbę na 3 tys., a maksymalne obciążenie obliczono na 15 tys.. W rzeczywistości w obozie
znajdowało się jednocześnie nawet blisko 50 tys. jeńców. Przetrzymywani byli w nim: Amerykanie, Anglicy, Australijczycy, Belgowie, Francuzi, Nowozelandczycy, Południowoafrykańczycy, Słowacy i Włosi.
Poza obozem macierzystym istniały również oddziały robocze tzw. komanda
czyli podobozy, w których
przebywali jeńcy jako tania
siła robocza dla przemysłu
czy rolnictwa. Według raportu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z 1943 roku
Stalag VIII A posiadał 976
oddziałów pracy liczących
średnio 20–30 osób, choć
były również oddziały kilkusetosobowe w dużych zakładach oraz jednoosobowe
w małych gospodarstwach
rolnych. Za swoją pracę
jeńcy otrzymywali wynagrodzenie w pieniądzach

obozowych (niem. Kriegsgefangenen-Geld ) do wykorzystania jedynie w obozowej
kantynie. Jak ustalono w wykazie oddziałów roboczych
Stalagu VIII A Görlitz figuruje: Arbeitskommando Nr
1196 Saarau (Żarów), Arbeitskommando Nr 1200
Konradswaldau (Mrowiny),
Arbeitskommando Nr 719
Pitschen (Pyszczyn) oraz Arbeitskommando Ingramsdorf
(Imbramowice), którego ok.
100 więźniów-jeńców pracowało na torach kolejowych
i w cegielni Ingramsdorfer Tonwerke. W przypadku Mrowin i Pyszczyna nie

wiadomo przy jakiego typu pracach zatrudnieni byli przebywający tutaj jeńcy.
Być może chodziło o pracę
w miejscowych folwarkach
lub pyszczyńskim kamieniołomie. Więźniowie komanda pracy Nr 1196 w Żarowie
pracowali zapewne w miejscowych zakładach przemysłowych, choćby takich jak
zakłady chemiczne Silesia
Verein Chemischer Fabriken
– Saarau, które produkowały
również na potrzeby przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy.
Wraz ze zbliżającym się od
wschodu frontem, do Żarowa
ewakuowano inne oddziały

firm produkujących na potrzeby wojenne. Znalazły się
wśród nich m.in. "Elin und
Schorch" oraz "Rheydt", produkujące silniki elektryczne
i elektrody spawalnicze. Wytwórczość tą, ulokowano w
żarowskich zakładach zbożowych Saarauer Mühlenwerke i na wydziale nawozów
w zakładach chemicznych
"Silesia". W dawnej hali
sportowej ulokowano natomiast oddział firmy "Huber
– Hamburg", która produkowała prowiant dla załóg łodzi podwodnych, a zapewne
również i inne akcesoria dla
Kriegsmarine. Możemy so-

Żarów bez
hospicjum?
Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” w Żarowie od maja 2013 roku moT owarzystwo
że przestać funkcjonować. Organizacja pozarządowa boryka się z trudnościami.
Brak wolontariuszy medycznych i niemedycznych
oraz pielęgniarek to kolejne
trudności w dobrze wypełnianej misji na rzecz chorego. Przez dwanaście lat
funkcjonowania hospicjum
w Żarowie ze sprzętu rehabilitacyjnego skorzystały 833
osoby, w tym wypożyczono 276 łóżek szpitalnych,
201 kul, 104 balkoniki, 40
wózków inwalidzkich, 30
wózków toaletowych, 88
koncentratorów tlenu i 94
materaców przeciwodleżynowych. Taki sprzęt dostarcza
najbardziej potrzebującym i
ciężko chorym żarowskie hospicjum. Jednak od przyszłego roku może się to zmienić.
– Tak, to prawda. Na poważnie myślimy o zamknięciu
hospicjum. Brakuje nam nie
tylko środków finansowych
na podstawowe potrzeby, ale

również przeszkolonych wolontariuszy, którzy fachowo
czuwaliby przy chorych. Wolontariusze to osoby, które
nie mają fartucha lekarza czy
pielęgniarki, nie są duchownymi, nie należą do rodziny,
one po prostu chcą podarować swój czas. A możliwości
jest naprawdę dużo. Można
być pomocnym w codziennej pielęgnacji, towarzyszyć
choremu w jego trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej.
Bo wolontariusz to osoba,
która ma być przyjacielem
chorego. Chory ten to osoba
w terminalnej fazie choroby
nowotworowej lub obłożnie
chora przykuta do łóżka, najczęściej nie poruszająca się,
zdana na drugiego człowieka
– mówi wieloletnia koordynatorka żarowskiego hospicjum Genowefa Błaszczyk.
Towarzystwo Przyjaciół

Chorych w Żarowie funkcjonuje już dwanaście lat.
Od początku swojej działalności wypożycza sprzęt
medyczny oraz zajmuje się
osobami przewlekle chorymi
na schorzenia nieuleczalne,
zwłaszcza na choroby nowotworowe. Zapewnia opiekę
lekarską, pielęgniarską, ale
również duchową i socjalną. – Cała nasza troska o
pacjentów zmierza do tego,
aby ich komfort życia w tej
trudnej sytuacji był jak najlepszy. Aby pomimo ciężkiej choroby mogli cieszyć
się każdym dniem w otoczeniu rodziny i przyjaciół – dodaje Genowefa Błaszczyk z
hospicjum w Żarowie. Hospicja nie są miejscem, które powinno kojarzyć się ze
śmiercią i cierpieniem. Tu
również, jak zapewnia prezes
żarowskiego hospicjum Anet-

ta Kasprzak-Radecka toczy
się normalne życie. – Hospicjum to nie jakaś straszna
„umieralnia”, ale instytucja,
która zapewnia swoim podopiecznym nie tylko godną
śmierć, ale i godne życie do
końca. Być może już niedługo, niestety, pacjenci naszego
hospicjum będą musieli korzystać z innych podmiotów
medycznych. Planujemy zamknięcie Towarzystwa Przyjaciół Chorych w Żarowie.
Myślę, że będzie ono jeszcze
funkcjonowało do momentu zamknięcia roku rozliczeniowego, a więc do kwietnia
2013. Wielka szkoda, dysponujemy przecież sprzętem,
który pomaga wielu chorym, a
najbardziej brakuje nam wolntariuszy medycznych. Jednak
na ich przeszkolenie potrzebne są fundusze. Mile również
widziane pielęgniarki oraz lu-

bie dzisiaj tylko uzmysłowić,
że tak ważna i skumulowana
w małym miasteczku produkcja zbrojeniowa, musiała być
nie tylko odpowiednio zabezpieczona i nadzorowana
przez Wehrmacht oraz służbę bezpieczeństwa SD, lecz
przede wszystkim wymagała rąk do pracy. Tanią, a zarazem jedyną możliwą siłą
napędową tej machiny przemysłowej stali się jeńcy wojenni.
Więcej w kolejnym numerze
Gazety Żarowskiej
Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury i
Sportu

dzie dobrej woli, dysponujący
czasem, zaangażowani w pomoc dla drugiego człowieka.
Historia żarowskiego hospicjum jest bogata, podobnie
jak oferowana pomoc ludziom
najbardziej potrzebującym. –
Tak, aż wierzyć się nie chce,
że hospicjum w Żarowie istnieje już dwanaście lat. A
zaczęło się to wszystko niespodziewanie jesienią 1999
roku, kiedy byłam radną i
dowiedziałam się w trakcie
posiedzenia komisji zdrowia,
że otrzymamy dary z Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej.
Powstał problem, kto ma
się zająć rozprowadzeniem
tych darów. A było tego sporo, bo około czterdzieści łóżek szpitalnych i inny sprzęt
medyczny. W tym momencie
podjęłam szybką decyzję o
założeniu hospicjum – wspomina prezes Anetta Kasprzak-Radecka.
Być może środki finansowe na dalszą działalność, wyszkolony personel medyczny
w postaci pielęgniarki i wolontariuszy uratowałyby jeszcze żarowskie hospicjum.
Może warto się zastanowić,
czy wśród nas nie znalazłaby się osoba, która służyłaby swoją pomocą najbardziej
potrzebującym?
Magdalena Pawlik

Kronika
Policyjna
Na podwójnym gazie
2,56 promila alkoholu we
krwi miał 21-letni mieszkaniec Mrowin, którego żarowscy policjanci zatrzymali do
rutynowej kontroli we wtorek, 1 listopada. Kierowca
odpowie za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu.
Samochodem w słup
O wielkim szczęściu może
mówić 31-letni mieszkaniec
Świdnicy, który w niedzielę
11 listopada nie zachował należytej ostrożności i w efekcie uderzył samochodem w
słup telekomunikacyjny w
Bożanowie. W trakcie wykonywania czynności okazało
się, że mężczyzna prowadził
samochód w stanie nietrzeźwym. Mężczyzna miał 1,48
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Ukradli butlę i zwiali
Dwóch mieszkańców Żarowa odpowie przed sądem
za kradzież, której się dopuścili we wtorek, 6 listopada. Żarowscy policjanci zostali
powiadomieni o kradzieży
butli tlenowej z pomieszczenie gospodarczego jednego
z budynków z żarowskich
budynków. W toku podjętych czynności udało się zatrzymać sprawców zdarzenia
– 52-letniego i 40-letniego
mieszkańca Żarowa – wyjaśnia komendant żarowskiego
komisariatu policji Izabela
Basztura.
Marihuana i nieletni
Miał ze sobą 0,23 grama
marihuany, a przy okazji był
nieletni. Chłopaka żarowscy
policjanci zatrzymali w sobotę, 10 listopada. Za posiadanie środków odurzających
nieletni odpowie przed Sądem Rodzinnym.

POLSKI ŻYWY
KARP
SMACZNY
TANI
DIETETYCZNY

sprzedaż 21
grudnia (piątek)
po godz. 10:00
plac Gminnej
Spółdzielni
ul. Armii Krajowej 32
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Świętowali na sportowo
całej Polsce z okazji 94. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości odbyło się wiele imprez sportowych. W hali
W
sportowej GCKiS w Żarowie rywalizowały siatkarki w XIV turnieju piłki siatkowej o puchar Okręgu Wałbrzyskiego TKKF
„Sudety”. Dzień później swój patriotyzm manifestowali uczniowie z terenu gminy Żarów, biorąc udział w Niepodległościowych
Biegach Przełajowych.
Rozgrywki siatkarskie otworzył burmistrz Żarowa Leszek Michalak, a w samym
turnieju wzięło udział 7 zespołów z okręgów: wrocławskiego, jeleniogórskiego,
sudeckiego, legnickiego.
Grano w dwóch grupach
rozlosowując drużyny w taki
sposób, aby nie spotkały się
w nich reprezentantki tego
samego okręgu. Po spotkaniach grupowych rozegrano półfinały oraz mecze o
miejsca.
Końcowa klasyfikacja
1. Arkady Wrocław
2. Kaczawianki Złotoryja
3. MDK Wrocław
4. IKS Jelenia Góra
5. Sokolniki Janowice
Wielkie
6. Chemik Żarów
7. TKKF Dzierżoniów
Najwszechstronniejszą zawodniczką turnieju została
Paulina Kądziołka reprezentująca Chemik Żarów. Tytuł
najlepiej atakującej siatkarki
przypadł Małgorzacie Bober z drużyny Kaczawianki
Złotoryja.
Łącznie w rozgrywkach
wzięło udział 118 osób. Organizatorami byli: TKKF
Chemik Żarów, Gminne
Centrum Kultury i Sportu w

Żarowie oraz TKKF Sudety.
Zawody przeprowadzono w
ramach finału XXXV Dolnośląskiej Spartakiady TKKF.
TKKF Chemik Żarów:
Jolanta Kumor, Paulina Kądziołka, Anna Wachowiak,
Katarzyna Szul, Żaneta Legiejew, Elżbieta Ziaja, Agata
Urbaniak, Kamila Wygodzka, Aleksandra Fita.
12 listopada na trasach wokół Gimnazjum oraz Przedszkola Miejskiego w Żarowie
zobaczyliśmy 94 biegaczy.
Dla najlepszych organizatorzy Gminne Centrum Kul-

tury i Sportu w Żarowie
oraz ULKS Piast 2008 Żarów ufundowali medale oraz
pamiątkowe dyplomy.
WYNIKI (pierwsza
trójka):
Szkoły Podstawowe:
Dziewczęta:
klasy I-II – rocznik
2004/2005, dyst. 300m
1. Andźelika Klimala –
SP Imbramowice
2. Wiktoria Szywała – SP
Zastruże
3. Róża Kulpińska – SP

Komplet punktów dla
LKS Chemik

L

KS Chemik jako jedyny żarowski zespół nie doznał porażki w dwóch
pierwszych kolejkach 44. edycji Powiatowej Ligi Siatkówki. Siatkarze w szybkich trzech partiach odprawili z kwitkiem najmłodsze drużyny występujące w lidze, Dekorię Świdnica oraz Volley Żarów.

Na inaugurację wzmocniony zespół TKKF Chemik
Żarów odniósł niespodziewaną klęskę. Pogromcami
okazali się siatkarze Karoliny Jaworzyny Śląskiej,
którzy zwyciężyli 3:1. Wygraną za trzy punkty zawodnicy odnieśli w pojedynku
z Płomieniem Dobromierz.
Na własnym parkiecie żarowianie pokonali rywala 3:0.
Na pierwsze punkty przyjdzie poczekać debiutujące-

mu w lidze Volley Żarów.
W swoich dwóch pierwszych
spotkaniach siatkarze przegrali gładko 3:0 z Oldboys
Strzegom oraz wspomnianym LKS Chemik Żarów.
O wiele trudniejsze zadanie
czeka LKS w 3. kolejce,
gdzie przy własnej publiczności zmierzy się z jednym
z faworytów ligi, zespołem
Dialog Świebodzice. Początek spotkania 22 listopada o
godz. 18:45. Dwie kolejne

drużyny z Żarowa zagrają
w meczach wyjazdowych.
TKKF Chemik wybierze się
do Świdnicy, gdzie zagra z
Mechanikiem, a Volley Żarów podejmie MKS Karolinę
Jaworzynę Śl. LKS Chemik
Żarów - górny rząd od lewej:
Łukasz Jadach, Michał Żyła,
Krzysztof Górka, Jacek Kądziołka. Dolny rząd od lewej:
Piotr Sozański, Grzegorz Halaczkiewicz, Grzegorz Niczyporuk.

Więcej informacji
znajdziesz na

Krzysztof Dutkiewicz

www. um.zarow.pl

Zastruże
klasy III-IV – rocznik
2002/2003, dyst. 400m
1. Kamila Papis – SP Żarów
2. Justyna Mikołajek – SP
Mrowiny
3. Julia Zając – SP Żarów
klasy V-VI – rocznik
2000/2001, dyst. 600m (na
zdjęciu)
1. Oliwia Chlewicka – SP
Imbramowice
2. Natalia Ciastoń – SP
Imbramowice
3. Weronika Mattheis – SP
Żarów

Chłopcy:
klasy I-II – rocznik
2004/2005, dyst. 400m
1. Hubert Pajor – SP Zastruże
2. Jan Chlewicki – SP
Imbramowice
3. Mikołaj Grabowski – SP
Imbramowice
klasy III-IV – rocznik
2002/2003, dyst. 500m
1. Dawid Waligórski – SP
Mrowiny
2. Kacper Konieczny – SP
Żarów
3. Krystian Andrzejewski
– SP Żarów
klasy V-VI – rocznik
2000/2001, dyst. 800m
1. Wiktor Zaremba – SP
Żarów
2. Damian Szelezin – SP
Żarów
3. Piotr Teszner – SP Żarów
Gimnazja:
Dziewczęta:
klasy I - rocznik 1999,
dyst. 800m
1. Klara Skrzypek – Gimnazjum Żarów
2. Jagoda Dydyńska –
Gimnazjum Żarów
3. Malwina Baczyńska –
Gimnazjum Żarów
klasy II - rocznik 1998,
dyst. 1000m

1. Natalia Ciastoń – Gimnazjum Żarów
2. Kamila Kaczmarek –
Gimnazjum Żarów
klasy III - rocznik 1997,
dyst. 1200m
1. Paulina Dominik – Gimnazjum Żarów
2. Patrycja Baran – Gimnazjum Żarów
3. Patrycja Bartosińska –
Gimnazjum Żarów
Chłopcy:
klasy I - rocznik 1999,
dyst. 1000m
1. Wojciech Pudłowski –
Gimnazjum Żarów
2. Mateusz Dudzicz – Młodzież. Ośr. Wych. w Mrowinach
3. Marcin Broński – Gimnazjum Żarów
klasy II - rocznik 1998,
dyst. 1200m
1. Daniel Molzahn – Gimnazjum Żarów
2. Bartosz Zajszły – Młodzież. Ośr. Wych. w Mrowinach
klasy III - rocznik 1997,
dyst. 1500m
1. Sylwester Zyl – Gimnazjum Żarów
2. Robert Myrta – Gimnazjum Żarów
3. Dawid Adamowicz –
Młodzież. Ośr. Wych. w
Mrowinach
Krzysztof Dutkiewicz

Przygotowania do sezonu
Paweł Fajdek zgrupowaniem kadry narodowej miotaczy w Spale rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Dla wychowanka ULKS Zielony Dąb Żarów najważniejszą
imprezą 2013 roku będą 14. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Moskwie.
Podium dla Gońca
Zawodnicy Gońca Żarów zdominowali II Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego
zdobywając trzy pierwsze miejsca. W rozegranych w Świdnicy zawodach zwyciężył Damian Daniel, który wyprzedził swoich klubowych kolegów: Dawida Mozola oraz Jakuba
Dołharza. Dodatkowo cała trójka okazała się najlepsza w swoich kategoriach wiekowych.
Wrócili z medalami
Marek Barabasz oraz Mateusz Michalak zdobyli srebrne medale podczas Finału Dolnośląskiego Warcab 100-polowych.
Udanie w lidze
Zwycięstwem 3:2 zakończył się drugi mecz Gońca Żarów w III Dolnośląskiej Lidze
Szachowej. Sukces w pojedynku z KSz Polanicą-Zdrój był możliwy dzięki wygranym
partiom przez Damiana Daniela, Wojciecha Kowalczuka, Zbigniewa Zielińskiego. W
stawce 12 zespołów żarowianie zajmują 6. miejsce.
Wyniki z niższych lig
Kl. A: Zieloni Mrowiny – Biały Orzeł Mieroszów 3:2. Kl. B: Wierzbianka Wierzbna
– Zryw Łażany 3:2, LKS Wiśniowa – Błyskawica Kalno 1:3, WKS Goczałków – Wodospad Zastruże 7:2.

Ogłoszenia drobne
Sprzedam działkę budowlaną, Kalno 30 arów + media, spokojna dzielnica.
Cena 150 tys. zł.
Tel. 696 668 125
Posiadam do wynajęcia garaż oraz ogrodzoną dużą działkę koło Gimnazjum
w cenie 100zł/miesiąc. Tel. 604 223 245

