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Pamiętaj 
o odsnieżaniu

Umowa 
podpisana

Oczyszczenie chodnika, a także usuwanie 
pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach 
domów, to obowiązek każdego właściciela 
posesji.  

Gmina Gospodarka

Radny złożył
rezygnację

3 4 7
Mariusz Bryła nie jest już radnym Rady 
Miejskiej Żarowa. 

Polityka

Żarów zagrał dla dzieci 
i seniorów

Dobra wiadomość na początku nowego 
roku napłynęła do mieszkańców Wierzbnej i 
Bożanowa.

Rekordowa kwota ponad 16 tysięcy złotych trafiła do puszek żarowskich wolonta-
riuszy podczas tegorocznego XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 ˭ Czytaj więcej str. 3 
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numer30

Minął rok, 
a na rondach ciemno

M imo usilnych prób ze strony władz gminy Żarów starosta nie 
chce przekazać całości infrastruktury gminie.

Dopóki powiat świdnicki 
nie przekaże całości infra-
struktury, nowa obwodnica 
i ronda nie będą oświetlo-
ne. Gmina o przejęcie infra-
struktury, a co za tym idzie 
ponownego włączenia urzą-
dzeń oświetleniowych, zabie-
ga od momentu wyłączenia 
ich przez starostę świdni-
ckiego. Póki co wciąż bez 
efektu.  – Każda wydatko-
wana przez gminę złotów-
ka musi mieć uzasadnienie 
prawne. Takim uzasadnie-

niem w tym wypadku jest 
możliwość eksploatacji urzą-
dzeń. Co używając różnych 
dziwnych straszaków bloku-
je starosta świdnicki - wy-
jaśnia burmistrz Żarowa 
Leszek Michalak. Przypo-
mnijmy, mowa o oświetle-
niu wykonanym w ramach 
inwestycji przeprowadzonej 
wspólnie przez sześć samo-
rządów i prowadzonej przez 
powiat świdnicki. Dzisiaj je-
go brak jest spowodowany 
wygaśnięciem umowy po-

między powiatem świdni-
ckim i energetyką. Licznik 
wraz ze skrzynką zostały już 
przekazane gminie Żarów. 
Aby jednak gmina mogła 
przejąć na siebie oświetlenie 
tego terenu, powiat powinien 
przekazać jej całość infra-
struktury. A tego zrobić nie 
chce. – Dbając o bezpieczeń-
stwo naszych mieszkańców 
moim dążeniem, jest żeby 
jak najszybciej to włączenie 
oświetlenia nastąpiło – doda-
je burmistrz. 

Agnieszka Gryc

Co z tymi śmieciami?
M ieszkańcy gminy Żarów wciąż jeszcze otrzymują pisma od 

firmy Alba Group dwukrotnie zwiększające stawki wywo -
zu odpadów od 1 stycznia . Skąd tak drastyczne podwyżki? Krok 
p o k rok u pre ze nt uje my z m ia ny, ja k ie na rz ucono na s a morz ą-
dy gminne przygotowujące się do wprowadzenia nowej ustawy 
śmieciowej, która w życie wejdzie od 1 lipca .

Kwiecień/Maj 2012
Gmina musi podjąć decy-

zję o tym, z którego składo-
wiska będzie korzystać od 
nowego roku oraz po wejściu 
w życie nowej ustawy. Do 
wyboru gmina ma składowi-
sko w Sulisławicach, gdzie 
cena za tonę odpadów w 
2012 roku wynosiła 180 zło-
tych netto oraz Jaroszów, w 

którym cena kształtowała się 
na poziomie 160 złotych net-
to  za tonę odpadów. Biorąc 
pod uwagę koszty oraz liczbę 
mieszkańców korzystających 
do tej pory z obu wysypisk 
(od red. zdecydowana więk-
szość mieszkańców korzysta-
ła z wysypiska w Jaroszowie) 
gmina podejmuje decyzję o 
wyborze tańszego składowi-

ska, w Jaroszowie.
 Czerwiec 2012

Sejmik wojewódzki podej-
muje uchwałę o rejonizacji 
województwa dolnośląskie-
go, dzieląc je na sześć części. 
Decyzja ta skutkuje powsta-
niem monopoli, od 1 stycz-
nia bowiem wyłączność na 
przyjmowanie odpadów

 ˭ Czytaj więcej str. 5.
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 Tyle samo wyjazdów, 
co powrotów

A by każdy dzień był dniem Świętego Floriana, dużo pomyślności w no-
wym roku i tyle samo wyjazdów, co powrotów. Takie życzenia skła-

dali sobie strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy 
Żarów podczas piątkowego spotkania w Mrowinach .

Strażakom, naczelnikom, 
prezesom i komendantom z 
gminy Żarów w spotkaniu 
opłatkowym, w piątek 11 
stycznia towarzyszyli zapro-
szeni goście. Wśród nich by-
li burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak, zastępca Grzegorz 
Osiecki, komendant Powiato-
wej Straży Pożarnej w Świdni-
cy Tomasz Szuszwalak, Marek 
Dyduch radny Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego wraz 
z przedstawicielem Piotrem 
Opasem, proboszcz parafii w 
Mrowinach Paweł Szajner, dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
im. Anny Jenke w Mrowinach, 
Roman Konieczny oraz Mi-
chał Domański z Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. - Cieszę 
się, że znów w gminie Żarów 
powraca tradycja strażackich 
spotkań opłatkowych. To do-
bra i wyjątkowa okazja, aby 
w świąteczno-noworocznej 
atmosferze naszym straża-
ckim druhom podziękować za 
społeczną i trudną służbę, po-
dzielić się opłatkiem i złożyć 
najserdeczniejsze życzenia. To 
również dobry moment, aby 
porozmawiać o planach na no-
wy rok, a tych zapewne znów 

będzie bardzo wiele. Jednostki 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych mają za sobą kolejny już 
rok udanej służby i cieszę się, 
że tak aktywnie się rozwija-
ją, wymieniają sprzęt straża-
cki i nieustannie poprawiają 
warunki swojej pracy. To do-
bry prognostyk na przyszłość 
– mówił podczas spotkania 
w Mrowinach burmistrz Ża-
rowa Leszek Michalak. Piąt-
kowe spotkanie było również 
wyjątkowe z innych wzglę-
dów. Druhowie z jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Imbramowic zostali poinfor-
mowani o wozie strażackim, 
który trafi do ich jednostki. – 
W ostatnich tygodniach grud-
nia dotarła do nas informacja 
o otrzymaniu dwóch samo-
chodów strażackich, z cze-
go jeden, ciężki wóz bojowy 
Jelcz przekazany został stra-
żakom z Imbramowic w gmi-
nie Żarów. Dziś druhowie z tej 
jednostki otrzymali do niego 
klucze. To dobrze, że do jed-
nostek strażackich z gminy 
Żarów wciąż trafiają kolej-
ne sprzęty, czy to w postaci 
specjalistycznego sprzętu czy 
wozów strażackich. Korzysta-

jąc z okazji życzę, aby ten no-
wy rok był również owocny i 
bogaty w tego typu inicjaty-
wy – gratulował żarowskim 
strażakom komendant Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Świdnicy Tomasz Szuszwa-
lak. Dużą niespodzianką dla 
strażakom była również wa-
lizka ze sprzętem strażackim, 
którą na ręce prezesa jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wierzbnej Stanisława 
Pilarczyka przekazał Marek 
Dyduch  radny województwa 
dolnośląskiego wraz z przed-
stawicielem. 

To nie jedyne spotkanie 
strażaków z gminy Żarów w 
najbliższym czasie. Przez dwa 
miesiące druhowie z wszyst-
kich jednostek spotykać się 
będą na zebraniach sprawo-
zdawczych. Ich kolejność 
jest następująca: Wierzbna 
(19 stycznia, godz. 17.00), 
Żarów (26 stycznia, godz. 
17.00), Mrowiny (8 lutego, 
godz. 17.00), Kalno (16 lute-
go, godz. 17.00) oraz Pożarzy-
sko (23 lutego, godz. 17.00).

Magdalena Pawlik   

Uwaga na oszustów!
O ferowana pomoc nie zawsze musi budzić wątpliwości . Zazwy-

czaj ktoś, kto wyciąga do nas swoją pomocną dłoń jest przyjmo-
wany bardzo przychylnie. Jednak nie dajmy się zwie ść pozorom . 
Przed takimi sytuacjami, które póź niej mogą rodzić nieprzyjem-
ne konsekwencje prze strzega dyrektor Ze społu Szkół w Żarowie 
Dorota Jasztal .

- Do Zespołu Szkół w Ża-
rowie zgłaszają się telefo-
nicznie firmy, najczęściej z 
Górnego Śląska, które infor-
mują, że znalazły z tego te-
renu sponsora (firmę). Firma 
ta wówczas zobowiązuje się 
ufundować  dla szkoły po-
moc dydaktyczną oferowaną 
przez "naciągacza". Prośba do 

szkoły jest tylko taka, żeby 
wyrazić zgodę, a potem po-
twierdzić, że szkoła taką po-
moc dydaktyczną otrzymała. 
Jednak okazuje się, że pomo-
cą dydaktyczną  są najczęściej 
bezwartościowe przedmioty, 
których wartość jest znikoma 
w porównaniu do kwoty wy-
łudzonej od firmy-sponsora – 

wyjaśnia dyrektor szkoły w 
Żarowie Dorota Jasztal. I do-
daje - Chciałabym przestrzec 
pracodawców z terenu gminy 
Żarów przed godzeniem się 
na tego typu sponsoring. Jeśli 
szkoła ma potrzebę, to prośbę 
skieruje osobiście do konkret-
nego pracodawcy.

Magdalena Pawlik 

Na miłość nigdy nie 
jest za późno

P oz nali się kilka mie się cy temu . Połączyło ich uczucie , które posta-
nowili przypieczętować w sobotę, 5 stycz nia .

W żarowskim Urzędzie 
Stanu Cywilnego „tak” po-
wiedzieli sobie członkowie 
żarowskiego Związku Emery-
tów i Rencistów Aniela Król i 
Tadeusz Okrzos. Ona pocho-
dzi z Żarowa, on z Udanina. 
Poznali się w maju pod-
czas spotkania w żarowskim 
Związku Emerytów i Renci-
stów. Mimo że oboje zbliża-
ją się już do 80-tki, zgodnie 
twierdzą, że na miłość nigdy 
nie jest za późno. – Człowiek 
sam nie jest wart nic. Wspól-
nie można zdecydowanie wię-
cej. A przecież w naszym 
wieku oprócz uczucia, liczy 
się także pomoc tej drugiej 
osobie, zapewnienie jej opie-
ki. Dlatego chcemy wspólnie 

kroczyć przez życie, kochając 
się wspomagać – mówi Ta-
deusz Okrzos. W organizacji 
wesela pomogli przyjaciele ze 
Związku Emerytów i Renci-
stów oraz rodzina. Trzydzie-

stu pięciu gości bawiło się do 
białego rana. Państwu Okrzos 
serdecznie gratulujemy i ży-
czymy wszystkiego najlep-
szego na nowej drodze życia. 

Agnieszka Gryc

TABLICA OGŁOSZEŃ 
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻAROWIE

Przypomnienie o obowiązku składania informacji i deklaracji podatkowych.

1. Przypominamy o obowiązku składania informacji podatkowych na odpowiednich drukach, w przypadku:
nabycia lub zbycia gruntów rolnych, budowlanych,

nabycia lub zbycia lokalu mieszkalnego, garażu i budynku użytkowego,
zmiany miejsca zamieszkania,

Ponadto, w przypadku osób użytkujących nieruchomości, których prawnym właścicielem jest osoba nie żyjąca, do mo-
mentu 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”.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przypominamy, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia do dnia 31 
stycznia 2013 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2012 roku i dokonania opłaty 

za korzystanie z przedmiotowych zezwoleń w 2013 roku, proporcjonalnie do okresu ważności lub I ratę.

Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Żarowie informuje 
o terminach płatności podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych w 2013 roku:

1) Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:
I rata - termin płatności upływa 15 marca 2013 r.
II rata - termin płatności upływa 15 maja 2013 r.

III rata  - termin płatności upływa 16 września 2013 r.
IV rata – termin płatności upływa 15 listopada 2013 r.

2) Podatek od środków transportowych:
I rata - termin płatności upływa 15 lutego 2013 r.

II rata – termin płatności upływa 16 września 2013 r.

Informujemy, że 15 lutego 2013 r. upływa termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych na 2013 r.

3) Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 
– termin płatności  31 marca 2013r.

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 30 czerwca 2013 roku
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Żarów zagrał dla dzieci i  seniorów
R ekordowa kwota ponad 16 tysięcy złotych trafiła do puszek żarowskich wolontariuszy podczas tegorocznego XXI Finału Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Żarowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy miał pełne 
ręce roboty.  Na ulice Żarowa wyruszyło w tym roku 50 wolontariu-
szy, którzy do puszek zebrali w sumie 16 270, 95 złotych, 24,16 euro, 
1 ,80 usd, bilon walut obcych oraz srebrny łańcuszek.

Jako pierwsze, świąteczne granie rozpoczęło Bajkowe Przedszkole 
w Żarowie.  Były zabawy i gry zręcznościowe, konkurs plastyczny, 
urodzinowa loteria z nagrodami, a w finale licytacja. Wśród licy-
towanych przedmiotów znalazły się świąteczne kartki ,  piernikowe 
serca, karnawałowe maski, sportowa koszulka z autografami piłka-
rzy, obrazy, a także orkiestrowy tort, który wykonany został przez 
babcię przedszkolaka. Frekwencja, jak co roku dopisała

Na scenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu wystąpili artyści z 
terenu gminy Żarów w każdym wieku. Dla Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy chcieli zagrać wszyscy. – Ludzie byli w tym roku 
ofiarni i przyjaźni .  Cieszymy się, że udało nam się zebrać rekor-
dową sumę. Tym bardziej ,  że w tym roku graliśmy podwójnie: dla 
dzieci i seniorów – cieszy się szefowa żarowskiego sztabu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, Beata Jurczak.

Autobus nie przyjechał?  Zgłoś to!

N a terenie gminy Żarów od wrze śnia ubiegłego roku przewozy 
wykonują prywatni przewoźnicy. Mieszkańcy wszelkie niedo-

godności związane z nieprawidłowym świadczeniem usług mogą 
zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Przeładowania autobusów i bu-
sów, brak aktualnych rozkładów 
jazdy, niewydawanie biletów, zły 
stan techniczny autobusu, nie-
punktualność, a wreszcie nie-
wykonywanie kursów – jeśli 
pasażerowie zauważą takie nie-
prawidłowości, mogą je zgłaszać 
w Urzędzie Miejskim w Żarowie. 
– Po otrzymaniu tego typu syg-

nałów Urząd Miejski w Żarowie 
może interweniować  u przewoź-
ników i w ten sposób wpłynąć 
na poprawę funkcjonowania 
transportu zbiorowego na tere-
nie gminy Żarów. Jeśli natomiast 
interwencja u samego przewoź-
nika nie pomoże wówczas mamy 
możliwość zgłoszenia sprawy do 
odpowiednich organów wydają-

cych zezwolenie – wyjaśnia Anita 
Juralewicz z Urzędu Miejskie-
go w Żarowie. Wszelkie uwa-
gi dotyczące świadczenia usług 
przewozowych można zgłaszać 
w Urzędzie Miejskim w Żaro-
wie, w pokoju numer 15 lub pod 
numerem telefonu  74/8580 303 
wew 348.

AG

Pamiętaj o odśnieżaniu

O bfite opady śniegu utrudniają życie, nie tylko kierowcom , ale 
także pieszym . Przypominamy właścicielom nieruchomości, 

że to do nich należy obowiązek odśnieżaniach chodników przy-
legających do ich posesji .

Oczyszczenie chodnika, po-
sypywanie materiałami uszorst-
niającymi, a także usuwanie 
pokrywy śnieżnej zalegającej 
na dachach domów, to obowią-
zek każdego właściciela posesji.  
- Przypominamy, iż obowiązkiem 
właścicieli jest przede wszystkim: 
oczyszczanie chodnika ze śnie-
gu i lodu oraz jego posypywa-

nie materiałami uszorstniającymi, 
usuwanie z terenu chodnika na-
gromadzonego śniegu w miejsce 
nie utrudniające ruchu pieszych 
i pojazdów. W sytuacji, gdy wy-
stępuje połączony ciąg pieszo-
-jezdny właściciel ma obowiązek 
uszorstniania jezdni  do połowy. 
Natomiast, podczas obfitych opa-
dów śniegu może zwrócić się do 

gminy z prośbą o pomoc w jej od-
śnieżeniu- co gmina Żarów czyni 
już od kilku lat – informuje Kry-
stian Chęciek z Referatu Inwesty-
cji i Dróg Urzędu Miejskiego w 
Żarowie. Pamiętajmy, że za nie-
przestrzeganie przepisów grożą 
kary. Ustawowo taki mandat może 
wynieść od 100 do 500 złotych.

Ag
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U nas zawsze 
jest wesoło

O twarta w minionym roku pracownia ceramiczna w żarowskim Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu wciąż przyciąga najmłodszych pasjonatów tej sztuki. Na początku nowego ro-

ku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie uczestniczyli w zajęciach w 
pracowni ceramicznej. A po artystycznej wizycie takie były ich refleksje

Dzień w pracowni 
ceramicznej 

4 stycznia 2013 roku moja 
wychowawczyni, pani Iwona 
Nieradka zabrała nas na war-
sztaty garncarskie, które od-
były się w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 
Już na miejscu pani Ela Kulas 
pokazała nam, jak glina ukła-
da się na kole garncarskim. 
Zgodnie z planem my też le-
piliśmy z gliny różne rzeczy. 
Niektórzy ulepili naczynia, 
inni zaś zwierzęta, a jeszcze 
inni ludziki. Ja z pomocą pani 
ulepiłam miseczkę. W środ-
ku odbiłam serwetkę. Ulepi-
łam też kubek. Po skończonej 
pracy pani kazała posprzątać 
swoje stanowisko i iść umyć 
ręce. Jak już je umyliśmy, to 
potem poszliśmy się pobawić. 
Po pewnym czasie zaczęliśmy 
się ubierać. Jednocześnie pa-
ni pokazała nam jeszcze piec, 
w którym wypala się gliniane 
rzeczy. Potem podziękowali-
śmy pani Eli za ciekawe war-
sztaty i  poszliśmy do szkoły. 
Następnie  zjedliśmy śniada-

nie i wróciliśmy do lekcji. To 
był wspaniały i wyjątkowy 
dzień, który chciałabym jesz-
cze powtórzyć.

Hania Rybarczyk II C

Dzień w pracowni 
ceramicznej

W piątek z całą klasą po-
szliśmy do GCKiS . Przywi-
tała nas pani Ela Kulas, która 

tam pracowała. Pokazała nam 
pracownię garncarską. Tam 
zobaczyliśmy, jak robi się 
kubek na kole garncarskim. 
Następnie każdy z nas dostał 
kawałek gliny i mogliśmy z 
niej robić coś według własne-
go pomysłu. Dostaliśmy też 
patyczek, którym mogliśmy 
zrobić ozdobne dziurki. 

Ja zrobiłam węża, kotka, 

żółwia i mydelniczkę. Jak ktoś 
chciał zrobić wzorek na tale-
rzu, to dostał serwetę i mógł 
odwałkować na talerzu wzór 
serwetki.

Potem wróciliśmy do szko-
ły. Bardzo podobała mi się ta 
wycieczka. Chciałabym tam 
jeszcze raz wrócić.

Magda Razik kl.3 c

Przyjdź na bezpłatne 
konsultacje

W żarowskim Ośrodku Pomocy Społecznej bezpłatnych porad 
udzielać będą specjaliści . 

Z darmowych konsultacji 
terapeuty uzależnień, psy-
chologa oraz radcy prawnego 
korzystać mogą mieszkańcy 
gminy Żarów. W Ośrodku Po-
mocy Społecznej odbywać się 
będą dyżury trzech specjali-
stów

Terapeuty uzależnień, który 
przyjmować będzie w każdy 
poniedziałek w godz. 8.30-
11.30. W zakresie jego porad 
znajduje się wstępna diagno-
za, udzielanie poradnictwa i 
indywidualnych konsultacji 
terapeutycznych dla osób 
uzależnionych od alkoholu, 
pomoc osobom współuzależ-
nionym i konsultacje dla ro-

dzin osób uzależnionych.
Psychologa, który dyżu-

rować będzie w dwie środy 
miesiąca w godz. 13.30-15.30. 
Zakres porad obejmować bę-
dzie udzielanie poradnictwa i 
indywidualnych konsultacji 
psychologicznych, wstępna 
diagnoza, terapia krótkotermi-
nowa, interwencja kryzysowa 
oraz praca z dziećmi, młodzie-
żą oraz dorosłymi.

Radcy prawnego, który 
swoich porad udzielać będzie 
w każdy czwartek w godz. 
16.00-18.00. I tutaj zakres 
porad obejmuje świadczenie 
poradnictwa oraz konsultacji 
indywidualnych w zakresie 

prawa cywilnego, rodzinnego 
i prawa pracy. Radca prawny 
w ramach konsultacji nie pi-
sze pism procesowych ani nie 
reprezentuje stron przed sąda-
mi i organami administracji 
publicznej.

- Z bezpłatnych konsultacji 
specjalistów korzystać można 
po wcześniejszym umówie-
niu się w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul. 
Armii Krajowej 54, w pokoju 
nr 3 bądź pod numerem tele-
fonu 74 8570-309 – wyjaśnia 
Marta Plizga z żarowskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Magdalena Pawlik  

Radny złożył 
rezygnację

R ada M iej ska Ż a rowa p o ra z d r u g i w tej 
k ade ncj i  p rz y j ę ł a  re z yg n acj ę  j e d ne go 

z radnych .

Na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej Żarowa, w piątek 
28 grudnia żarowscy radni 
przyjęli rezygnację kolegi i 
przy trzynastu głosach „za” 
dwóch głosach „wstrzymują-
cych” przychylili się do jego 
prośby. Wniosek o wygaśnię-
cie mandatu radny Mariusz 
Bryła złożył na ręce przewod-
niczącego Rady Miejskiej w 
Żarowa Tadeusza Pudlika 10 
grudnia. Swoją decyzję tłu-
macząc względami osobisty-
mi. - Chcę podziękować za 
te dwa lata z tą Radą i czte-
ry lata wcześniejsze. Jedno-
cześnie chcę podkreślić, że 
nie odsuwam się całkowicie 
od samorządu. Być może je-
śli względy osobiste mi na to 
pozwolą w przyszłości będę 

ponownie starał się o mandat 
radnego – mówił po podję-
ciu uchwały radny. Mariusz 
Bryła mandat radnego piasto-
wał drugą kadencję. W trakcie 
trzech najbliższych miesięcy 
komisarz wyborczy ogłosi wy-
bory uzupełniające w okręgu 
Wierzbna, Bożanów, z które-
go startował Mariusz Bryła. 

To już drugi  radny Rady 
Miejskiej Żarowa, który w tej 
kadencji składa rezygnację. 
Poprzednio również z przy-
czyn osobistych z mandatu 
zrezygnował Norbert Gałązka. 
Jego miejsce w Radzie Miej-
skiej zajęła Agnieszka Szybal-
ska-Góra. 

Agnieszka Gryc

Budżet na „tak”
R ada Miejska w Żarowie na ostatnim po -

siedzeniu w starym roku uchwaliła bu-
dżet na 2013 rok .

Dziesięcioma głosami „za”, 
przy czterech głosach „przeciw-
ko” radni Rady Miejskiej przyję-
li budżet na 2013 rok. Uchwała 
została podjęta na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w Żarowie, w pią-
tek 28 grudnia. Projekt budżetu 
otrzymał wcześniej pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej.  W 2013 roku w bu-
dżecie gminy  Żarów planuje się 
dochody w wysokości 36.899.023 
złotych, w tym dochody bieżą-
ce w wysokości 31.117.988 zło-
tych oraz dochody majątkowe w 
wysokości 5.781.035 złotych. W 
stosunku do planowanych do-
chodów bieżących na 2012 roku 
w kolejnym roku przewidziano 
spadek o 8,6 %, dochody mająt-
kowe natomiast w stosunku do 
planowanych dochodów na 2012 
rok wzrosną o 3,3 mln złotych. 
W budżecie gminy Żarów na 
2013 kwota wydatków wyniesie 

34.172.697 złotych, z czego 91,06 
% stanowić będą wydatki bieżące. 
Ich kwota wyniesie 31.117.988 
złotych, wydatków majątkowych 
natomiast 3.054.709,00 złotych. 
- Skala zamierzeń w 2012 roku 
pozwala nam optymistycznie pa-
trzeć w nowy, 2013 rok. Na pew-
no nie będzie on rokiem łatwym, 
biorąc pod uwagę światowy kry-
zys. Mam jednak nadzieję, że po-
dobnie, jak ten miniony, będzie to 
dla gminy Żarów rok spokojnego 
i bezpiecznego funkcjonowania 
wszystkich jednostek gminnych 
oraz zadań zrealizowanych z wy-
korzystaniem środków własnych 
i zewnętrznych – mówi burmistrz 
Żarowa Leszek Michalak. - Naj-
ważniejsze zamierzenia wiążą się 
właśnie z planowanymi dotacja-
mi. Zakres inwestycji objętych 
dotacjami jest ogromny. Rozpo-
częcie budowy kanalizacji sani-
tarnej w Żarowie, Bożanowie, 

Wierzbnej z odnogą w kierunku 
Kalna, budowa boiska wielofunk-
cyjnego przy Szkole Podstawo-
we w Żarowie, modernizacja 
targowiska miejskiego wraz z 
parkingiem przy ulicy Dworco-
wej (pod warunkiem skuteczne-
go przejęcia gruntów od PKP), 
kontynuacja wymiany nawierzch-
ni na asfaltową dróg wiejskich 
oraz na terenie domków jedno-
rodzinnych w Żarowie, ułożenie 
nowych chodników przy kolej-
nych drogach powiatowych, kon-
tynuacja programu rewitalizacji 
na terenie miasta i wsi, budowa 
świetlicy wiejskiej w Krukowie, 
otwarcie kolejnych pomieszczeń 
dla osób korzystających z zajęć 
z Gminnym Centrum Kultury i 
Sportu w ramach budowy base-
nu oraz doposażenie kolejnych 
jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnej w samochody i sprzęt 
specjalistyczny, w tym przede 
wszystkim OSP Imbramowice, 
OSP Mrowiny i OSP Żarów to 
najważniejsze z nich. 

Agnieszka Gryc

Więcej informacji znadziesz na
www. um.zarow.pl

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek , a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”

Eugeniuszowi Kowalskiemu
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 

 z powodu śmierci Syna. 

                Burmistrz Miasta Żarów                               Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie 

                                Leszek Michalak                                                                                       Tadeusz Pudlik
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Co z tymi śmieciami?
M ieszkańcy gminy Żarów wciąż jeszcze otrzymują pisma od firmy Alba Group dwukrotnie 

zwiększające stawki wywozu odpadów od 1 stycznia. Skąd tak drastyczne podwyżki? Krok 
po kroku prezentujemy zmiany, jakie narzucono na samorządy gminne przygotowujące się 
do wprowadzenia nowej ustawy śmieciowej, która w życie wejdzie od 1 lipca.

Kwiecień/Maj 2012
Gmina musi podjąć decyzję 

o tym, z którego składowiska 
będzie korzystać od nowego 
roku oraz po wejściu w ży-
cie nowej ustawy. Do wybo-
ru gmina ma składowisko w 
Sulisławicach, gdzie cena za 
tonę odpadów w 2012 roku 
wynosiła 180 złotych netto 
oraz Jaroszów, w którym ce-
na kształtowała się na pozio-
mie 160 złotych netto  za tonę 
odpadów. Biorąc pod uwa-
gę koszty oraz liczbę miesz-
kańców korzystających do 
tej pory z obu wysypisk (od 
red. zdecydowana większość 
mieszkańców korzystała z wy-
sypiska w Jaroszowie) gmina 
podejmuje decyzję o wyborze 
tańszego składowiska, w Ja-
roszowie. 

Czerwiec 2012
Sejmik wojewódzki podej-

muje uchwałę o rejonizacji 
województwa dolnośląskie-
go, dzieląc je na sześć części. 
Decyzja ta skutkuje powsta-
niem monopoli, od 1 stycznia 
bowiem wyłączność na przyj-
mowanie odpadów zyskują 
te składowiska, które wypo-
sażone zostały w kompletne 
urządzenia segregujące odpa-
dy. Otóż, zgodnie z uchwa-
łą Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z 8 listopada 
2012 roku w Północno-Cen-
tralnym Regionie Gospodarki 
Odpadami, do którego nale-
żą: Gmina Żarów, Strzegom, 
Udanin, Kostomłoty i Dobro-
mierz, jedyną instalacją, do 
której można kierować zmie-
szane odpady komunalne jest 
Instalacja należąca do firmy 
Chemeko-System w Rudnej 
Wielkiej w gminie Wąsosz. 
Jako monopolista składowi-
sko od 1 stycznia wprowa-
dza ceny na poziomie 419 

złotych brutto za tonę odpa-
dów. Składowisko w Jaroszo-
wie nie posiada jeszcze tzw. 
kompostowników. Jak zapo-
wiadają właściciele składo-
wiska, będzie ona gotowa w 
maju. Wówczas gmina będzie 
mogła wywozić odpady właś-
nie do docelowego składowi-
ska, jakie wybrała.

6 grudnia 2012 
Firma Alba Group, z któ-

rą umowy na wywóz śmieci 
ma podpisane blisko 95 pro-
cent mieszkańców gminy Ża-
rów przygotowuje decyzję w 
nowych stawkach za wywóz 
śmieci obowiązujących od 1 
stycznia. Zgodnie z wytycz-
nymi, jakie gmina otrzyma-

ła od firmy Alba, od dnia 1 
stycznia cena za wywóz od-
padów stałych wynosić będzie 
17,60 złotych za osobę. Staw-
kę tę będzie trzeba pomnożyć 
przez liczbę osób zamieszku-
jących w gospodarstwie do-
mowym. Informacja od firmy 
Alba Group, mimo przygo-
towania na początku grud-
nia, do Urzędu Miejskiego 
w Żarowie wpłynęła dopiero 
na 21 grudnia. Zaistniała sytu-
acja ma obowiązywać jedynie 
do końca czerwca. Od 1 lip-
ca gmina w wyniku przetar-
gu wyłoni nowego odbiorcę 
śmieci, a każdy z mieszkań-
ców, w miejsce obecnych 
opłat, będzie musiał płacić 

tzw. podatek śmieciowy. 
Koniec grudnia 2012

Natychmiast po otrzyma-
niu informacji od firmy Alba 
Group burmistrz Żarowa Le-
szek Michalak podejmuje sto-
sowane działania, mające na 
celu uchronienie mieszkańców 
gminy Żarów przed drastycz-
nymi podwyżkami. W ostat-
nich dniach grudnia kieruje do 
firmy Alba zapytanie o skutek 
zmniejszenia wymogu odbio-
ru odpadów z tygodniowego 
(od red. do tej pory w gminie 
Żarów obowiązywał wywozu 
odpadów raz w tygodniu) na 
dwutygodniowy. 

Styczeń 2013
W pierwszych dniach no-

wego roku burmistrz Żaro-
wa otrzymuje odpowiedź od 
firmy Alba Group, która zo-
bowiązuje się do utrzymania 
cen na tym samym poziomie 
w przypadku zmiany często-
tliwości  wywozu z tygodnio-
wej na dwutygodniową. 

Burmistrz Żarowa po otrzy-
maniu zapewnienia firmy Alba 
zwołuje nadzwyczajne posie-
dzenie Rady Miejskiej Żaro-
wa. 

8 stycznia 2013
Radni Rady Miejskiej Ża-

rowa jednogłośnie podejmują 
uchwałę zmieniającą regula-
min utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Ża-
rów. Decyzją radnych zmianie 

ulega punkt mówiący o wie-
lokrotności wywozu nieczy-
stości z konieczności wywozu 
raz w tygodniu na możliwość 
wywozu raz na dwa tygodnie. 

Styczeń 2013 
W czwartek 10 stycznia w 

sali narad Urzędu Miejskiego 
w Żarowie odbyło się spotka-
niu sołtysów w sprawie nowo 
obowiązujących przepisów. W 
spotkaniu uczestniczyli tak-
że przedstawiciele firmy Alba 
Group. Spotkania informacyj-
ne dla mieszkańców odbędą 
się także w każdej miejsco-
wości z terenu gminy Żarów.

Co zrobić, by płacić 
mniej za śmieci?

Styczeń 2013 
Niezbędne działania, jak 

jeszcze w styczniu powi-
nien podjąć każdy zarządca i 
właściciel posesji: Jeśli chce 
zmienić częstotliwość wywo-
zu odpadów z czterech na dwa 
w miesiącu lub po określeniu 
stopnia zapełnienia pojemni-
ka na śmieci podjąć decyzję o 
zmianie umowy i zmiany na-
liczania opłaty z liczby osób 
na płatność od pojemnika i 
tym samym mniej płacić za 
wywóz śmieci od lutego na-
leży do końca stycznia złożyć 
do firmy Alba Group pismo – 
aneks do umowy. 

W przypadku, kiedy zdecy-
dujemy się na wywóz śmie-
ci co dwa tygodnie należy 
pamiętać o segregacji odpa-
dów. Wyrzucając makulaturę, 
plastikowe butelki i szkło do 
specjalnie w tym celu przygo-
towanych pojemników, które 
znajdują się w każdej części 
miasta i w każdej wiosce, 
ograniczymy ilość powstawa-
nia odpadów. I tym samym 
wprowadzimy oszczędności 
do domowego budżetu. 

Agnieszka Gryc

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
     z dnia 11 stycznia 2013 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 3 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie, w okręgu 

wyborczym nr 9.

Na podstawie art. 25 ust. 3 w związku z art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U.  Nr 21, poz. 113 

ze zm.)  podaje się do publicznej wiadomości:

Zarządzenie Nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2013 r.  w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniają-
cych do Rady Miejskiej w Żarowie, w okręgu wyborczym nr 9

Wydane na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190 ze zm.) 

w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U.  Nr 
21, poz. 113 ze zm.)

§ 1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żarowie, w okręgu wyborczym 
nr 9, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Mariusza Pawła Bryły, stwierdzonym uchwałą tej Rady Nr 

XXX/224/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

2. W okręgu wyborczym nr 9 wybiera się 1 radnego.

§ 2. Datę wyborów uzupełniających, o których mowa w §1, wyznacza się na niedzielę 24 marca 
2013 roku.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Aleksander Marek Skorupa

Młode akrobatki z Żarowa najlepsze w województwie. Pokonując 25 zespołów żarowianki 
zajęły pierwsze miejsce w Finale Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Turniej został 
rozegrany w sobotę, 12 stycznia we Wrocławiu. W zawodach wystartowała grupa reprezen-
tująca Szkołę Podstawową w Żarowie, na co dzień trenująca w sekcji akrobatyki Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Serdecznie gratulujemy!

Migawki z Gminy
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Zmiany wśród dzielnicowych
Od 1 grudnia na terenie gminy Żarów pracuje trzech dzielnicowych. Zobacz, kto jest Twoim dzielnicowym

Sierż. sztab. 
Wojciech Plizga 

Ulice Armii Krajowej, Pia-
stowska, Władysława Łokiet-
ka, Kazimierza Wielkiego, 
Bolesława Krzywoustego, 
Księżnej Jadwigi Śląskiej, 
Mieszka I, Bolesława Chro-
brego, Górnicza, Wiejska, 
Dworcowa, Szkolna, Wojska 
Polskiego, 1-go Maja, Spor-
towa, Sikorskiego, Spokojna

St. post. 
Michał Kosiorowski

Ulice Hutnicza, Jaworowa, 
Przemysłowa, Brzozowa, Fa-
bryczna, Cembrowskiego, Za-
mkowa, Pogoda, Jesienna, 
Wiosenna, Słoneczna, Rybacka, 
Jarzębinowa, Klonowa, Jesio-
nowa, Akacjowa, Słowiańska, 
Mickiewicza, Puszkina, Słowa-
ckiego, Kopernika, Krótka, Kręta, 
Wyspiańskiego, Polna, Kwiato-
wa, plac Wolności, Krasińskiego, 
Ogrodowa, Cicha. 

St. sież. 
Jolanta Kowalczyk

Miejscowość: Łażany, Przy-
łęgów, Mikoszowa, Kruków, 
Zastruże, Mielęcin, Pyszczyn, 
Imbramowice, Buków, Poża-
rzysko, Siedlimowice, Go-
łaszyce, Mrowiny, Kalno, 
Kalno-Wostówka, Bożanów, 
Wierzbna, Tarnawa, Marci-
nowiczki

Wieża kościoła w remoncie
D o końca stycz nia potrwa remont wie ży koś cioła pw. świętego Stanisława Biskupa i 

Męczennika w Bukowie.

Środki finansowe, które po-
zyskała parafia w Bukowie 
w ramach Małych Projek-
tów z Urzędu Marszałkow-
skiego przeznaczone zostały 
na wymianę dwóch podłóg, 
pomostu oraz drabin wieży 
kościoła. W prace remontowe 
w kościele zaangażowali się 
społecznie mieszkańcy Bu-
kowa oraz Dzikowej. - Pod 
koniec minionego roku para-
fii w Bukowie udało się po-
zyskać środki finansowe w 
wysokości 12.889 złotych na 
remont wieży kościoła. Była 
to bardzo dobra wiadomość 
dla naszej gminy. Tym bar-
dziej, że jest to już kolejna 

parafia w gminie Żarów, która 
sięga po środki zewnętrzne. W 
2012 roku, dzięki staraniom 
gminy Żarów pieniądze na re-
monty pozyskała także parafia 

pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Zastrużu 
oraz parafia pw. św. Józefa 
w Pożarzysku – informuje 
Przemysław Sikora kierow-

nik referatu Oświaty Fundu-
szy Zewnętrznych i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie. Pozyskane pieniądze to 
wspólna praca wielu osób. W 
przygotowanie projektu zaan-
gażował się ksiądz proboszcz 
Mariusz Walas, radna Buko-
wa Urszula Ganczarek oraz 
Przemysław Sikora z Urzę-
du Miejskiego w Żarowie. -  
Remontowana świątynia w 
Bukowie z pewnością jeszcze 
bardziej cieszyć będzie ser-
ca wiernych. I to kolejny do-
wód na to, że z pomocą ludzi 
życzliwych wszystko można 
zrealizować – dodaje radna 
Urszula Ganczarek.

Magdalena Pawlik 

Jeden procent dla szkoły w 
Mrowinach

U czniowie Szkoły Podstawowej im . Anny Jenke w Mrowinach chcą brać udział w no -
woczesnym nauczaniu .

Do tego celu jednak niezbęd-
ne są nowoczesne akcesoria, w 
które nie każda placówka oświa-
towa jest wyposażona. Ogromną 
radość społeczności szkolnej w 
Mrowinach sprawiłaby tablica 
interaktywna, która jest takim 
niezbędnikiem w nowoczesnym 
nauczaniu. - Nie stać jest nas na 

zakup takiego urządzenia. Dlate-
go zwracamy się z ogromną proś-
bą o przekazanie 1%  podatku w 
rozliczeniu podatkowym za rok 
2012. Droga do przekazania tej 
niewielkiej darowizny w postaci 
1% podatku dochodowego to tyl-
ko wpisanie w zeznaniu podatko-
wym numeru KRS 0000270261 

dla SP Mrowiny 1177 – wyjaśnia 
dyrektor szkoły w Mrowinach 
Roman Konieczny. I dodaje – 
Będziemy cieszyć się z każdej 
złotówki. Wasz 1% podatku może 
sprawić osiemdziesięciu uczniom 
naszej malutkiej szkoły wielką 
radość. Otrzymane środki finan-
sowe zostaną przekazane Funda-

cji Studenta Młodzi-Młodym z 
Częstochowy, która w porozu-
mieniu ze Szkołą Podstawową 
w Mrowinach przekaże środki 
w wysokości dwudziestu procent 
mrowińskiej placówce.

Magdalena Pawlik 

Serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom 
Pyszczyna, którzy aktywnie włączyli się w pomoc przy 

budowie wiaty spotkań. 
Sołtys Pyszczyna
Ryszard Pawlik

GMINA  
ŻARÓW 

W LICZBACH
Ogółem mieszkańców:-12.691 (stali i czasowi)

w tym: miasto Żarów: - 6.969
W okresie od 10.07.2012r do 31.12.2012r :

urodziło się  50 dzieci, 66 par zawarło 
związek małżeński

Zmarły następujące osoby ( ogółem 57)

KĄSIK STANISŁAW,  FIGIELA ADRIAN 
ANDRZEJ, KURCZYŃSKI WŁADYSŁAW, 

HARMATY GRZEGORZ,  ZIĘBICKI ANDRZEJ 
JAN, ORŁOWSKA IRENA ELŻBIETA, ŁACH-
MAN WANDA , PIETRAGA MARIA, MATU-

SZAK ROMAN, JABŁOŃSKI STANISŁAW, 
WÓJCIK ZBIGNIEW MARIAN, GRZESIE-

WICZ MATEUSZ, OLESIŃSKI MACIEJ MIE-
CZYSŁAW, BOK STANISŁAWA, KĘPIŃSKI 
PIOTR PAWEŁ, AMOUTZIDIS CHRISTOS, 

GOŁDYN ALEKSANDER, JASIŃSKA LE-
OKADIA, GACEK STANISŁAW, SZCZEPA-

RA FELIKSA, KRZESZOWIAK MARIANNA, 
SUBCZYŃSKI JERZY, ŻYGADŁO MARIAN, 
BRATKO CZESŁAW, KULEJ EMIL JÓZEF, 
MIELNICZEK DANUTA KRYSTYNA, BOT-
KO STANISŁAWA , ZASŁONKA TADEUSZ, 

FRYDRYCH WOJCIECH, MAJEWSKI EU-
GENIUSZ, CEBULA JÓZEFA, PAWLUKIE-
WICZ BERNARD, GRODZICKI ZYGMUNT, 
WÓJCIK URSZULA LILIANNA, BORYSIO-

NEK ZOFIA , WOJAK BRONISŁAW MA-
RIAN, TOMALA MARIAN, KLICH MICHAŁ, 

ŹDZIEBKO HELENA, KOWALCZYK ALI-
CJA EWA, ŻEBROWSKI HENRYK, CHŁO-
PEK KRZYSZTOF ANTONI, OLSZEWSKA 
WANDA, DOBROWOLSKI LESŁAW LEO-

POLD, STARK SYLWESTER, PAWLIK MA-
RIANNA, DOMINIK HELENA MARIA, 

NARTOWSKA ZOFIA , OLENDER JANUSZ 
MAREK, BIŁYK ANDRZEJ MACIEJ, SZY-

BA PELAGIA, OLENDER MARSEL PIOTR, 
MAŁECKI TADEUSZ, KANTAROWICZ MI-

CHAŁ, DZIEDZIC STANISŁAW, ORŁOWSKI 
MIROSŁAW, WITKOWSKA HALINA.                                                                                                                                          
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CO? GDZIE? 
KIEDY? 

ŚWIDNICA
19 stycznia

Spektakl „Andropauza 2 
czyli męska rzecz być z ko-
bietą” (sala teatralna Świd-
nickiego Ośrodka Kultury, 
Rynek 43, godz. 18.00, bile-
ty 65 złotych).

26 stycznia
„Przygody Sindbada Że-

glarza” spektakl dla dzieci w 
wykonaniu Zdrojowego Te-
atru Animacji (sala teatralna 
Świdnickiego Ośrodka Kul-
tury, Rynek 43, godz. 16.00, 
bilety 12 złotych).

9 lutego
Spektakl „Zamknięty 

Świat” (Sala Teatralna Świd-
nickiego Ośrodka Kultury, 
Rynek 43, godz. 19.00, bile-

ty 80 i 70 złotych).
ŚWIEBODZICE

20 stycznia
Kolędowanie z Burmi-

strzem (Miejski Dom Kultury, 
ul. Wolności 13, godz. 16.00)

25 stycznia
Spotkanie autorskie z Jolan-

tą Sałek w ramach Spotkania 
z pasją „Islandia i Wyspy Ow-
cze” (Miejski Dom Kultury, 
ul. Wolności 13, godz. 18.00). 

STRZEGOM
25 stycznia

Obchody pierwszej rocz-
nicy śmierci  Wisławy 
Szymborskiej, widowisko 
słowno-muzyczne połączo-
ne z projekcją multimedialną 
(Strzegomskie Centrum Kul-

tury, ul. Paderewskiego 36, 
godz. 12.00).

26 stycznia
Gminny Noworoczny Tur-

niej Szachowy (Strzegomskie 
Centrum Kultury, ul. Pade-
rewskiego 36, godz. 10.00). 

ŻARÓW
17 stycznia

Wystawa „Powstanie War-
szawskie w malarstwie i na 
fotografii” (Żarowska Izba Hi-
storyczna, ul. Armii Krajowej 
40, godz. 10.00, wstęp wolny)

19 stycznia
VIII kolejka Żarowskiej 

Ligi Futsalu Electrolux Cup 
(Hala sportowa Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie, ul. Piastowska 10A, 
godz. 14.40)

O B W I E S Z C Z E N I E 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 

1227 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 
2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 

umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego, sporządzanych na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:

1. Nr XXIX/222/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Imbramowice, gmina Żarów (zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Imbramowice, zatwierdzonego uchwałą Nr 

XL/250/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8 września 2005 r.)
2. Nr XXIX/223/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Przyłęgów, gmina Żarów (zmiana miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przyłęgów, zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/200/2009 Rady Miejskiej w 
Żarowie z dnia 31 marca 2009 r.).

3. Nr XXX/234/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Kruków, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą Nr XLVIII/298/2006 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 16 marca 2006 r.).

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące w/w planów miejscowych w terminie do 
dnia 22 lutego 2013r. na piśmie na adres: Burmistrz Żarowa, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

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

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 
poz. 647 z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie następujących uchwał:
1. Nr XXIX/222/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Imbramowice, gmina Żarów (zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Imbramowice, zatwierdzonego uchwałą Nr 

XL/250/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8 września 2005 r.)
2. Nr XXIX/223/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Przyłęgów, gmina Żarów (zmiana miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przyłęgów, zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/200/2009 Rady Miejskiej w 
Żarowie        z dnia 31 marca 2009 r.).

3. Nr XXX/234/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Kruków, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą Nr XLVIII/298/2006 Rady Miejskiej        
w Żarowie z dnia 16 marca 2006 r.)

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do dnia 22 

lutego 2013r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-

mości, której dotyczy.

Członkowie Stowarzyszenia „Nasz Kruków” aktywnie rozpoczynają nowy rok. Po koniec grudnia we 
wsi pojawiły się tablice informacji turystycznej oraz tablice powitalne. A wszystko dzięki  dotacji z 
Urzędu Marszałkowskiego oraz wspólnemu zaangażowaniu członków stowarzyszenia i mieszkańców.
Więcej na www.gmina.zarow.pl 

Migawki z Gminy Umowa na kanalizację 
podpisana

D obra wiadomość na początku nowego roku napłynęła do miesz-
kańców Wierzbnej i Bożanowa. Długo wyczekiwana przez nich 

inwestycja ma szansę na realizację w najbliższych latach

Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego po-
zytywnie rozpatrzył wniosek 
gminy Żarów o dofinansowa-
nie inwestycji „Budowa sieci 
wodociągowej z przyłączami 
w Bożanowie i sieci kanali-
zacji sanitarnej z przyłącza-
mi w Bożanowie i Wierzbnej 
z przesyłem do Żarowa”. W 
piątek, 4 stycznia w Urzędzie 
Marszałkowskim we Wrocła-
wiu pod umową o dofinanso-
wanie swoje podpisy złożył 
burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak oraz w imieniu sa-
morządu województwa dol-

nośląskiego członek zarządu 
województwa dolnośląskiego 
Włodzimierz Chlebosz.

Szacowana wartość inwe-
stycji to 5,5 miliona złotych, 
z czego 4 miliony to środki 
unijne, które gmina Żarów po-
zyskała w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej” 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 
– To jedna z priorytetowych 
inwestycji w naszej gminie. 
Po raz kolejny sięgnęliśmy po 
środki zewnętrzne. Skutecz-
nie ich pozyskanie pozwoli 

nam rozpocząć proces kana-
lizacji naszej gminy – mó-
wi burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak. W ramach inwe-
stycji wymieniona zostanie 
sieć wodociągowa na odcin-
ku Żarów-Bożanów oraz wy-
budowana sieć kanalizacyjna 
we wsi Wierzbna, Bożanów 
z odnogą w kierunku Kalna. 
Całość zostanie połączona do 
sieci kanalizacyjnej w Żaro-
wie. Planowany termin zakoń-
czenie inwestycji to końcówka 
2014 roku. 

Agnieszka Gryc

Ogłoszenia drobne
Kupię  mieszkanie na Osiedlu Piastowskim w Żarowie o pow. 37 m2 lub podobnej. 

Może być do remontu. Tel. 604 059 335

Sprzedam działki budowlane w Łażanach (od 10 do 14 arów). Tel. 601 950 191

Sprzedam mieszkanie w Żarowie 41 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, bezczynszowe, niskie 
koszty utrzymania, piec gazowy dwufunkcyjny. Cena 119 tys. zł. Tel. 695 687 307

Sprzedam lub zamienię mieszkanie w Żarowie na parterze ok. 40 m2 na mieszkanie 
w Świdnicy do I p. To jest duży pokój, kuchnia, łazienka i balkon. 

Cena 115 tys. zł. Tel. 792 611 602

Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie w Świdnicy. 50m2  165 000 do negocjacji 
Tel.  693 368 468 

 
Sprzedam mieszkanie w Żarowie bezczynszowe, możliwość ogródka 55m2 89 000  do nego-

cjacji parter może być na działalność gospodarczą. Tel. 693 368 468 
  

Zamienię mieszkanie własnościowe 30 m2 w Żarowie po kapitalnym remoncie na większe do 
remontu. Tel. 665 446 949

Odtańczyli Poloneza
Ponad 500 par z 12 szkół 

ponadgimnazjalnych z te-
renu powiatu świdnickiego 
wzięło udział w IX Polone-
zie Świdnickim. Uczniowie 
do tańca ruszyli kilka minut 
po godzinie 12 w środę 9 

stycznia na świdnickim Ryn-
ku. Pierwsze pary prowadzi-
li starosta Zygmunt Worsa i 
zastępca prezydenta Świdni-
cy Ireneusz Pałac. Układ jak 
co roku przygotowali Maria 
i Wojciech Skiślewiczowie, 

instruktorzy Zespołu Tańca 
Narodowego i Estradowego 
„Krąg”. Wśród tańczących 
nie zabrakło także uczniów 
Zespołu Szkół w Żarowie.

AG
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Siatkarze zgarnęli całą pulę
K omplet zwycię stw odniosły żarowskie zespoły w 7. kolejce Powiatowej Ligi Siatków-

ki TKKF. Największą niespodziankę sprawili zawodnicy TKKF Chemik pokonując 3:1 
aspirujących do wygrania rozgrywek Dialog Świebodzice. Swoje pierwsze punkty w li-
dze zdobył Volley Żarów zwyciężając 3:0 Dekorię Świdnica . My wybraliśmy się na mecz 
wyjazdowy do Dobromierza , gdzie LKS Chemik Żarów podejmował miejscowy Płomień

Pierwsza odsłona przebie-
gała pod dyktando gości. Już 
na początku Łukasz Jadach 
wykorzystał cztery kontr-
ataki, dzięki czemu żarow-
ski zespół odskoczył na 3:7. 
Szczelny blok duetu Grzegorz 
Niczyporuk, Krzysztof Gór-
ka oraz punkty z zagrywki 
Piotra Sozańskiego pozwo-
liły LKS osiągnąć przewagę 
7:18. Ostatecznie pierwszy set 
zakończył się zwycięstwem 
Chemika 16:25.

Zdecydowanie więcej emo-
cji przyniosła druga partia. 
Pierwszy punkt LKS zdo-

był, gdy rywal miał ich już 
pięć. Dobre rozgrywanie pi-
łek przez Jacka Kądziołkę, 
kończenie ataków z pierw-
szej piłki oraz błędy własne 
gospodarzy pozwalają dopro-
wadzić do remisu 9:9. Przy 
stanie 19:16 boisko opuścił 
kontuzjowany Grzegorz Ha-
łaczkiewicz. Oznaczało to, iż 
żarowianie do końca spotka-
nia grali w osłabieniu. Pogoń 
Chemika była możliwa dzięki 
dobrze grającemu w tym me-
czu blokiem Niczyporukowi, 
jak również dużej skuteczno-
ści w ataku Jadacha. Przy sta-

nie 23:23 dwa błędy własne 
popełniają siatkarze z Dobro-
mierza.

Wypracowana przewaga 
LKS z początku trzeciego se-
ta utrzymywała się do stanu 
12:18. Gospodarze wygrali 
pięć akcji z rzędu i sytuacja 
stała się trudna. Dwa autowe 
ataki Niczyporuka pozwalają 
Płomieniowi osiągnąć piłkę 
setową (24:22). Do remisu po 
24 doprowadził Jadach oraz 
Sozański. Gra na przewagi 
utrzymywała się do wyniku 
po 27. Przytomnie w ataku 
zachował się Krzysztof Górka 

posyłając piłkę w nie pilno-
wane pole. Nieskuteczny atak 
gospodarzy pozwala wygrać 
LKS Chemik Żarów trzecie-
go seta 27:29 oraz całe spot-
kanie 0:3.

Do zakończenia pierwszej 
rundy pozostały dwie kolej-
ki. We wtorek, 22 stycznia 
dojdzie do derbów, w któ-
rych TKKF podejmie LKS. 
Pierwszy gwizdek zabrzmi w 
hali sportowej GCKiS o godz. 
18:45. Serdecznie zapraszamy.

Krzysztof Dutkiewicz

Electrolux Cup
S ezon 2012/13 Żarowskiej Ligi Futsalu Elec-

trolux Cup na pół metku . Liderem I Ligi 
jest debiutujący w rozgrywkach zespół Dar-
bor. Wśród drugoligowców prowadzi Drink 
Team Świdnica

Identyczną zdobycz punk-
tową posiada drugi w tabe-
li Czarny Lotos. Trzeci KKZ 
Zaskoczeni Żarów traci dwa 
punkty do ww. dwójki. To 
właśnie te zespoły będą naj-
prawdopodobniej zacięcie 
walczyć przez całą rundę re-
wanżową o zajęcie na finiszu 
rozgrywek pierwszej lokaty. 
Sporym rozczarowaniem jest 
postawa trzeciej drużyny po-
przedniego sezonu – Canna-
bis. Piłkarze zdołali zdobyć 
zaledwie dziesięć punktów. 
Prowadzący Darbor ma ich 
osiemnaście. Drużyną, która w 
lidze może zaskoczyć każde-
go jest Oldboys. Doświadcze-
ni rutyniarze byli sprawcami 
największej niespodzianki 7. 
kolejki. Remis 2:2 z pewnoś-
cią zaskoczył Zaskoczonych. 
Z dorobkiem jednego punktu 
tabelę I Ligi zamykają benia-
minkowie: Zryw Łażany oaz 
Nocny Team.

W II Lidze niepodzielnie 
rządzi Drink Team Świdni-
ca. Jest to jedyna drużyna w 
całych rozgrywkach, która do 
tej pory nie zaznała goryczy 
porażki. Duże szanse na po-

wrót po rocznej przerwie do I 
Ligi ma druga w tabeli Wierz-
bianka Wierzbna. Trzecią lo-
katę premiowaną awansem 
zajmuje Kozioł team. Wciąż 
na pierwsze punkty czekają 
zawodnicy PKS Złoty Kłos.  

Dziesięć bramek Gracjana 
Klimczaka pozwala zawod-
nikowi prowadzić w klasyfi-
kacji najlepszych strzelców 
I Ligi. Najwięcej trafień w II 
Lidze zgromadził Wojciech 
Furmankiewicz (Drink Team 
Świdnica).

Najlepsi zawodnicy, bram-
karze 7. kolejki Electrolux 
Cup:

II Liga Electrolux Cup
bramkarz - Jakub Jagła 

(U18 Żarów), zawodnik - 
Mateusz Jaros (U18 Żarów)

I Liga Electrolux Cup
bramkarz - Dariusz Kraw-

czyk (Oldboys), zawodnik 
- Krystian Dopieralski (Old-
boys)

Rozgrywki prowadzone są 
w hali sportowej żarowskie-
go GCKiS w każdą sobotę w 
godz. 14:40-20:00. Zakończe-
nie nastąpi 23 lutego.  

Krzysztof Dutkiewicz

Wędkarze odznaczeni
Ż arowscy wędkarze za wieloletnią i oddaną działalność na rzecz 

Polskiego Związku Wędkarskiego zostali uhonorowani odzna-
czeniami . Podczas pierwszego spotkania w nowym roku , w nie -
dzielę 6 stycznia za zasługi w rozwoju wędkarstwa uhonorowano 
pięciu żarowskich wędkarzy. W niedzielnym spotkaniu żarowskim 
wędkarzom towarzyszyli także burmistrz Żarowa Leszek Michalak, 
zastępca Grzegorz Osiecki , Jan Parszuto wiceprezes okręgu wał-
brzyskiego PZW oraz Ryszard Błaszczyk przewodniczący okręgo -
wej komisji rewizyjnej.

- Złotą odznaką został 
uhonorowany Zbigniew Ka-
rasiński, statuetki z podzięko-
waniami otrzymali Ryszard 
Wróbel oraz Józef Łapeta, 
akcesoria wędkarskie nato-
miast powędrowały do Hen-
ryka Kipczaka i Augustyna 
Chołody. Zebranie było rów-
nież okazją do wyboru nowe-
go zarządu żarowskiego koła 
Polskiego Związku Wędkar-
skiego. Dokonaliśmy wybo-
ru prezesa, członków zarządu 

oraz komisji rewizyjnej. Funk-
cję prezesa piastować będzie 
ponownie Jarosław Wacho-
wiak. - wyjaśnia Marcin 
Łuczak z żarowskiego koła 
Polskiego Związku Wędkar-
skiego. 

O swoich planach na no-
wy rok, sytuacji finansowej, 
a także wędkarskich pasjach 
dyskutowali również sa-
mi wędkarze. Wypracowali 
również wspólne stanowisko 
w kwestiach porządkowych 

żarowskiego zbiornika. - Po-
dobnie jak w ubiegłych latach 
został utrzymany zapis mniej-
szej składki członkowskiej w 
wysokości dwudziestu pię-
ciu złotych za uczestnictwo 
w pracach porządkowych 
przy zbiornikach żarowskie-
go koła. My, wędkarze spo-
tykamy się tam na co dzień 
i chcemy realizować swoje 
pasje nad czystymi woda-
mi. Podczas spotkania dys-
kutowaliśmy także na temat 

zbiornika w Mietkowie, spa-
lonej stanicy i barierek, któ-
re w ubiegłym roku pojawiły 
się na wjazdach do zbiornika, 
ograniczając tym samym do-
jazd do łowisk. Otrzymaliśmy 
również informacje o zarybie-
niach w okręgach, kwestiach 
inwestycyjnych oraz zakresu 
współpracy z innymi okręga-
mi. Niestety, z powodu zbyt 
dużych wymagań nie zostało 
również podpisane porozu-
mienie z okręgiem opolskim. 
Warto również zaznaczyć, że 
z powodu remontu zbiornika 
wodnego w Nysie i Otmucho-
wie ograniczone będzie ło-
wienie ryb – dodaje Marcin 
Łuczak.Wędkarskie spotka-
nie zakończyło się podzięko-
waniami za zaangażowanie 
i współpracę. Do wędkarzy 
popłynęły także noworocz-
ne życzenia udanych łowów.

Magdalena Pawlik

Zagrali
dla Mai

Z jednoczeni Żarów, Polonia-Stal Świdnica, 
AKS Strzegom oraz Karolina Jaworzyna 

Śląska wzięli udział w turnieju charytatyw-
nym dla chorej sze ścioletniej dziewczynki 
ze Świdnicy – Mai Tyczyno.

Pierwsza zebrana kwota 
pochodziła od drużyn biorą-
cych udział w I Powiatowym 
Noworocznym Turnieju Piłki 
Halowej. Dla zgromadzonych 
kibiców w hali sportowej na 
świdnickim Zawiszowie cze-
kały do wylicytowania atrak-
cyjne gadżety. Pod młotek 
poszły koszulki piłkarskie To-
masza Frankowskiego, Janu-
sza Gola wraz z autografami, 
jak również całego zespołu 
Legii Warszawa oraz GKS-u 
Bełchatów. 

Ostatecznie Zjednoczeni 
przegrali wszystkie spotkania, 

jednak wynik nie był tu naj-
ważniejszy. Szóstego stycz-
nia wszyscy grali w jednej 
drużynie, a zebrana kwota 
pomoże dziewczynce w bar-
dzo kosztownej rehabilitacji. 

Zjednoczeni Żarów: Mar-
cin Hruszowiec, Grzegorz 
Chłopek, Damian Uszczyk, 
Tomasz Rudnik, Krzysz-
tof Goździejewski, Łukasz 
Jernutowski, Łukasz Waw-
rzyniak, Arkadiusz Felich, 
Dariusz Filipczak, Zygmunt 
Worsa. Trener: Sebastian 
Błaszczyk.

Krzysztof Dutkiewicz

Goniec Żarów 
nie zwalnia tempa

O pró c z w ystęp ów w rozg r y wkach l i gow ych , s z ach i ś ci G ońca Ż a rów wz ięl i  ud z ia ł w 
kilku turniejach wyjazdowych . We wszystkich startach rewelacyjnie spisał się Da-

mian Daniel

W połowie grudnia w War-
szawie rozegrano Otwarte Mi-
strzostwa Europy - European 
Chess Championship 2012. 
Zawody zgromadziły blisko 
800 miłośników królewskiej 
gry. Najlepszy wynik z re-
prezentantów Gońca Żarów 
osiągnął Damian Daniel, który 
zajął 238 miejsce (49 w grupie 
chłopców do lat 16). Dawid 
Mozol zakończył rywalizację 
na 334 miejscu (49 w grupie 
chłopców do lat 14).

W turnieju szachów szyb-
kich Damian Daniel był 170 

(22 pozycja w grupie chłop-
ców do lat 16). Dawid Mozol 
osiągnął 552 pozycję (95 w 
grupie chłopców do lat 14), 
a Krzysztof Serwin był 594.

Bezapelacyjnym zwycię-
stwem zakończył się start 
Damiana Daniela w Turnie-
ju Noworocznym rozegra-
nym w MDK Śródmieście 
we Wrocławiu.

Jakub Dołharz zakończył 
swój występ na 26 miejscu, 
Wiktor Zaremba był 30, a 
Hubert Zaremba osiągnął 50 
pozycję.

Goniec Żarów bierze udział 
w III Dolnośląskiej Lidze Sza-
chowej oraz IV Wałbrzyskiej 
Lidze Okręgowej. O podsu-
mowanie występów szachi-
stów poprosiliśmy Prezesa 
klubu Artura Adamka.

- Nasze zespoły startujące 
w III i IV lidze przekroczyły 
właśnie półmetek rozgrywek. 

W III lidze, do której awan-
sowaliśmy w roku ubiegłym 
rozgrywamy najlepszy sezon 
w historii klubu. Po rozegraniu 
7 rund nasz zajmujemy 4 miej-
sce, mając tyle samo punktów 

co wicelider. Rewelacyjnie 
spisuje się najmłodszy za-
wodnik drużyny Damian 
Daniel, który pomimo najniż-
szego rankingu szachowego 
w zespole gra na najwyższej 
szachownicy i z sukcesami 
rywalizuje z najsilniejszymi 
przeciwnikami. W rozgryw-
kach IV ligi startują dwa ze-
społy Gońca, gdzie idzie nam 
bardzo różnie. Po 7 rundach 
jeden zespół prowadzi w roz-
grywkach, drugi, niestety, za-
myka tabelę.

Krzysztof Dutkiewicz


