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Czekają na podpisanie kontraktu

Do końca roku trwać będą prace remontowe w żarowskim szpitalu, które umożliwią stworzenie prawdziwej 
pracowni fizjoterapii. A jeśli uda się podpisać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, z bezpłatnych 
usług rehabilitacyjnych będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Żarów. r Więcej na stronach 3.

Więcej ważnych 
i aktualnych informacji 

z Gminy Żarów:  

www. um.zarow.pl

Ten jedyny dzień w  ro-
ku może być wyjątko-

wy dla wszystkich dzieci. 
Chcesz być jak Święty Mi-
kołaj? Przyłącz się do akcji 
organizowanej przez żarow-
ski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej i pomóż uszczęśliwić 
najmłodszych.  

– Nasza placówka pilnie 
poszukuje Świętego Miko-
łaja, który obdaruje małych 
mieszkańców naszej gminy 
świątecznymi prezentami. Za-
daniem każdego świętego bę-
dzie przygotowanie paczki dla 
wybranego dziecka i dostar-
czenie jej do Ośrodka Pomo-
cy Społecznej do 29 listopada. 

Zwracamy się jednak z proś-
bą, aby wśród  prezentów nie 
znajdowały się owoce, chip-
sy, cukierki z alkoholem oraz 
jogurty. Wszystkie prezenty, 
które trafią do potrzebujących 
dzieci 6 grudnia muszą być 
podpisane imieniem i wiekiem 
obdarowanego. Przyłącz się 
do mikołajkowej akcji i po-
daruj odrobinę radości tym, 
którym brakuje jej na co 
dzień – wyjaśnia Anita De-
nes-Ziemkiewicz, kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie.

Drobnymi upominkami dzie-
cięcy świat rozjaśnić mogą 
wszyscy mieszkańcy gminy 
Żarów. Zadanie polega tylko 

na wybraniu z listy dzieci, któ-
ra znajduje się w żarowskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
i przygotowaniu dla nich mi-
kołajkowych prezentów. – Do 
15 listopada czekać będziemy 
na wskazówki od mieszkańców 
i wskazanie dzieci, które wciąż 
nie zostały wytypowane przez 
obdarowujących. Wszystkie 
zgłoszenia przyjmowane bę-
dą pod nr tel. 74 858 07 45, 
wew. 371 – dopowiada Anita 
Denes-Ziemkiewicz.

Ty też możesz zostać Świę-
tym Mikołajem. Spraw, aby 
ten dzień był wyjątkowy nie 
tylko dla obdarowanych, ale 
również obdarowujących.

Magdalena Pawlik 

I Ty możesz zostać 
Świętym Mikołajem

Zalewane przejście pod-
ziemne na dworcu głów-

nym PKP w Żarowie było 
problemem, z którym jesz-
cze do nie dawna musieli się 
zmagać mieszkańcy miasta. 

Brudnego i zabłoconego 
przejścia wszyscy starali się 
unikać. Tyle, że było to dobre 
przejście z osiedla na drugą 
stronę miasta. Wielokrotnie 
wypompowywana przez stra-
żaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Żarowie woda 
dziś już nie zalega w tunelu. 
To efekt zamontowania nowej 
pompy, która zatrzymuje ciś-
nienie wody. – Mamy nadzieję, 
że nowa pompa, która została 

Przejście podziemne 
do remontu?

zainstalowana przy żarowskim 
przejściu podziemnym spełni 
swoją rolę. Choć nie ma gwa-
rancji, że po gwałtownych opa-
dach deszczu kałuże znów nie 
pojawią się w tunelu. Podej-
rzewamy, że przyczyną noto-
rycznego zalewania przejścia 
jest stara izolacja. Przy okazji 
składam serdeczne podzięko-
wania burmistrzowi Żarowa, 
który zawsze wspomaga nasze 
działania – mówi kierownik 

PKP Janusz Lach.
Teren, na którym znajduje 

się żarowski dworzec główny 
jest własnością PKP. Spółka 
jednak, ze względów finan-
sowych przejścia remonto-
wać na razie nie będzie. Choć, 
pojawiły się pierwsze dekla-
racje o remoncie tunelu w 
przyszłym roku. Czas poka-
że, czy od słów blisko bę-
dzie do praktyki.

Magdalena Pawlik 
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Ogłoszenia drobne

Kronika Policyjna
Znaleziono klucze

Do żarowskiego komisa-
riatu policji trafiły klucze 
znalezione 26 październi-
ka w Żarowie. - Klucze, 
najprawdopodobniej od 
mieszkania zostały znale-
zione w okolicach targo-
wiska miejskiego przy ulicy 
Dworcowej w Żarowie. Ich 
właściciele lub osoby, które 
wiedzą do kogo klucze mogą 
należeć proszeni są o kontakt 
z komisariatem policji w Ża-
rowie. Klucze znajdują się 

u dzielnicowego Wojciecha 
Plizgi – informuje komen-
dant żarowskiego komisa-
riatu policji Izabela Basztura.

Łupem  padła … wanna
Od roku do 10 lat po-

zbawienia wolności grozi 
24-letniemu mieszkańcowi 
Żarowa, który z ogrodowej 
altanki ukradł wannę. Straty 
ustalono na kwotę 250 zło-
tych. Sprawca został usta-
lony i odpowie za kradzież 
z włamaniem.

Pobili i uciekli
Funkcjonariusze policji 

poszukują dwóch niezna-
nych sprawców, którzy 
w niedzielę, 27 paździer-
nika pobili mieszkańca 
Żarowa. - Otrzymaliśmy 
powiadomienie, że na sta-
cji Orlenu został pobity 
mężczyzna. W tej chwili 
trwają czynności zmierza-
jące do ustalenia dwóch 
sprawców – dopowiada 
Izabela Basztura.

Oprac. Magdalena Pawlik 

 ˕ Sprzedam w Żarowie  atrakcyjną działkę budowlaną w pełni uzbrojoną o pow. 991 
m2. Cena do negocjacji. Tel.0049 1791124606, 0049 1799665599 

 ˕ Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 54,8 M2 w Żarowie na Osiedlu przy ul. Łokietka, 
tel. 607 930 386 

 ˕ Lokal do wynajęcia w Żarowie przy przystanku PKP i PKS, pow. 60 m2,  
tel. 730 099 733 

 ˕ Sprzedam komplet opon zimowych Barum Polaris 3 175/65R14  z felgami- do Fiata 
(Bravo, Brava, Lancia, Marea itp.). Bardzo krótko używane. Kontakt: 881 635 510  

 ˕ Zagubiono legitymację studencką  Nr 245323. Znalazcę proszę o kontakt.  
Tel. 668 683 897

Uwaga! Przerwa w dostawie energii elektrycznej 
W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na 
urządzeniach energetycznych w Bukowie (ulice: Kwiatowa 12 do 20, 15 do 45 i dz. 
7/12, dz. 7/7, Lipowa 17 do 39, 26 do 66, Ogrodowa) nastąpi przerwa w dostawie 
prądu elektrycznego. Mieszkańcy tej miejscowości pozbawieni będą prądu w piątek, 
15 listopada w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zorganizowanie pogrzebu 
w dzisiejszych czasach 

wiąże się z dużymi kosztami. 
Płacimy między innymi za 
miejsce pochówku na cmen-
tarzu. Trzeba jednak pamię-
tać, że opłata ta obowiązuje 
przez 20 lat. 

Przez ten czas nie ma moż-
liwości pochowania innej 
osoby w tym samym gro-
bie. – Po upływie 20 lat od 
pochowania należy ponowić 

opłatę za eksploatację miej-
sca grzebalnego lub dokonać 
jego likwidacji. Opłatę trzeba 
również wnosić za grobow-
ce, niezależnie od ilości osób 
w nim pochowanych. Przypo-
minamy, że o podjętym stano-
wisku należy poinformować 
właściciela cmentarza, czy-
li gminę Żarów – wyjaśnia 
Tomasz Kuska, Inspektor 
ds. Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie.

Zgodnie z obowiązującą 
uchwałą Rady Miejskiej wy-
kupienie grobu na następne 
20 lat, niezależnie od ilości 
pochowanych osób wyno-
si 259,20 złotych. Szczegó-
łowe informacje związane 
z funkcjonowaniem i eks-
ploatacją cmentarza można 
uzyskać w żarowskim Urzę-
dzie Miejskim, w pokoju nr 
10 bądź pod nr tel. 74 85 80 
591, wew. 334.

Magdalena Pawlik

Minęło 20 lat? Opłać grób

Terminy płatności podatków, opłat oraz należności niepodatkowych w 2013 roku:
Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:
I rata - termin płatności upłynął 15 marca 2013 r.
II rata - termin płatności upłynął 15 maja 2013 r.
III rata  - termin płatności upłynął 16 września 2013 r.
IV rata – termin płatności upływa 15 listopada 2013 r.
 Podatek od środków transportowych:
I rata - termin płatności upłynął 15 lutego 2013 r.
II rata – termin płatności upłynął 16 września 2013 r.
Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 
– termin płatności upłynął 31 marca 2013r.
Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media 
- płatne do 10 każdego miesiąca 
Czynsze dzierżawne:
- miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca
- roczne - termin płatności upłynął 30 czerwca 2013 roku
Podatek śmieciowy:
- 15 lipca 2013 r. upłynął termin płatności za miesiąc lipiec
- 15 sierpnia 2013 r. upłynął termin płatności za miesiąc sierpień
Od 1 września obowiązywać zaczęły nowe stawki podatku śmieciowego. Zgodnie z uchwałą 
Rady Miejskiej, mieszkańcy płacą 9 złotych za odpady selektywne i 11 złotych za odpady zmie-
szane. Opłatę za odbiór śmieci należy uiszczać do 15 następnego miesiąca.
- do 15 października upłynął termin płatności za miesiąc wrzesień
- do 15 listopada – opłata za miesiąc październik
- do 15 grudnia – opłata za miesiąc listopad
- do 15 stycznia 2014r. - opłata za miesiąc grudzień

Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Żarowie informuje, że przygotowywa-
ne są upomnienia dla osób, które zalegają z płatnościami z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. - Aby uniknąć dodatkowych kosztów pobieranych za dostarczenie 
upomnienia oraz kosztów odsetek za zwłokę prosimy o niezwłoczne uregulowanie zaległych 
płatności. Przypominamy również o przestrzeganiu terminów płatności opłaty śmieciowej 
i innych należności finansowych – wyjaśnia Renata Dawlewicz, skarbnik gminy Żarów.

Będą upomnienia!

Docenieni za pomysło-
wość, kreatywność i za-

angażowanie. 

Lokalna Grupa Działania 
„Szlakiem Granitu” podczas 
konferencji poświęconej 
przyszłemu programowaniu 
na lata 2014-2020 w pią-
tek, 8 listopada uhonorowa-
ła nagrodami rzeczowymi 
mieszkańców Krukowa, Ła-
żan, Mikoszowej, Wierzbna 

Pomysłów im nie brakuje

Św i e t l i c a  w i e j s k a 
w Wierzbnej nabrała no-

wego wyglądu. Dzięki środ-
kom finansowym z budżetu 
gminy Żarów, w  ramach 
wyodrębnionego przez 
mieszkańców funduszu so-
łeckiego przed wejściem do 
obiektu pojawiły się nowe 
schody, barierki, dach i pły-
ta z kostki brukowej. 

Dodatkowo, przed wej-
ściem do świetlicy posa-
dzono ozdobne rośliny, które 
podarowała mieszkanka tej 
miejscowości. – Składam 
serdeczne podziękowania 
mieszkańcom Wierzbnej, któ-
rzy zaangażowali się w prace 
przy remoncie naszej świetli-
cy. Podziękowania kieruję do 
Teresy Pawlikowskiej, która 
podarowała ozdobne krze-
wy i naszej ekipy remonto-
wej, a zwłaszcza Bogdana 
Kurzeja, Mariusza Bryły, 
Piotra Chruścickiego, Sta-

Aktywność się opłaca!

nisława Legiejewa, Wojcie-
cha Pawłowskiego, Marcina 
Kołodzieja, Radosława Ur-
banik, Andrzeja Śmiłka, 
Kamila Holingera, Karo-
liny Brejniakowskiej i Ka-
zimierza Szill. Za wsparcie 
i pomoc dziękuję również na-
szej lokalnej młodzieży oraz 
pracownikom żarowskiego 
Urzędu Miejskiego, Piotro-

wi Weilandowi i Wojciecho-
wi Lesiakowi – mówi radna 
Rady Miejskiej i mieszkan-
ka Wierzbnej Zuzanna Ur-
banik.

Duże zaangażowanie spo-
łeczne wykazali mieszkańcy 
Wierzbnej również przy bu-
dowie brukowej płyty przy 
boisku sportowym.

Magdalena Pawlik 

i Pyszczyna oraz gimna-
zjum w Żarowie. Za udział 
w konkursach organizowa-
nych przez Lokalną Grupę 

Działania „Szlakiem Gra-
nitu” zdobywcy otrzymali 
nagrody rzeczowe. 

Na zdjęciu, obok zastępcy burmistrza Grzegorza Osieckiego uhonorowani laureaci
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A jeśli uda się podpisać 
kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, z bez-
płatnych usług rehabilitacyj-
nych będą mogli korzystać 
wszyscy mieszkańcy gmi-
ny Żarów. Na konkretne de-
klaracje z tej strony jest na 
razie za wcześnie, jednak 
szanse na to, aby w pierw-
szym kwartale nowego roku 
zabiegi rehabilitacyjne by-
ły refundowane są bardzo 
duże. – Zakończyły się już 
prace wyburzeniowe w na-
szym szpitalu i w tej chwili 
zbliżamy się do wykonania 
robót wykończeniowych. Tuż 
po ich zakończeniu będzie-
my starać się o wszystkie 
niezbędne odbiory sani-

Żarowski szpital ma szansę otrzymać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie 
pracowni fizjoterapeutycznej

Czekają na podpisanie kontraktu
Do końca roku trwać będą prace re-

montowe w żarowskim szpitalu, 
które umożliwią stworzenie prawdziwej 
pracowni fizjoterapii. 

tarne tych pomieszczeń. To 
będzie pierwszy tak ważny 
krok, który pozwoli zwrócić 
się do Narodowego Fundu-
szu Zdrowia o kontrakt na 
refundację usług rehabili-
tacyjnych dla mieszkańców 
Żarowa. Wspólnie z burmi-
strzem Żarowa, dyrektorem 
świdnickiego szpitala oraz 
zaangażowaną posłanką na 
Sejm RP Katarzyną Izabe-
lą Mrzygłocką podejmiemy 
wszystkie możliwe kroki, że-
by zwrócić się o podpisa-
nie kontraktu. Po podpisaniu 
umowy z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia usługi re-
habilitacyjne z pewnością 
będą darmowe. Jednak kiedy 
to nastąpi? Na dzień dzisiej-

szy trudno powiedzieć – wy-
jaśnia Dorota Podwórna, 
ordynator szpitala im. Zbi-
gniewa Walla w Żarowie.

Po wycofaniu się Carita-
su, który świadczył bezpłat-
ne usługi rehabilitacyjne dla 

mieszkańców Żarów rozpo-
czął usilne starania o przy-
wrócenie tej działalności. 
Dziś widać, że negocjacje 
burmistrza Żarowa z przed-
stawicielami świdnickie-
go szpitala oraz powiatu 

świdnickiego zaowocowały 
znacznym konkretem. – Po 
wskazaniu przez dyrektora 
szpitala w Świdnicy prob-
lemów finansowych natych-
miast zadeklarowałem, że 
gmina Żarów rozpocznie ten 

remont. Prace rozbiórkowe, 
pod pełnym nadzorem dyrek-
tora wykonywali pracowni-
cy interwencyjni zatrudnieni 
przez Urząd Miejski w Żaro-
wie. Zaproponowałem rów-
nież, że szpital w Żarowie 
zostanie zwolniony z opodat-
kowania w przypadku prob-
lemów finansowych. Udało 
się jednak świdnickiej pla-
cówce ogłosić przetarg na 
remont pracowni fizjotera-
pii w Żarowie i dziś prace 
znajdują się już w finalnym 
etapie. Remontowany jest 
nie tylko parter przeznaczo-
ny pod rehabilitację otwartą. 
Szpital doczeka się również 
wymiany starej windy na no-
wą. Mam nadzieję, że za-
mierzone starania przyniosą 
spodziewany efekt. Wspól-
nie będziemy również mocno 
dopingować poseł Katarzy-
nę Izabelę Mrzygłocką, żeby 
się udało – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik 

Ponad 350 tysięcy złotych 
wyda gmina Żarów na 

prace związane z moder-
nizacją dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych. Przy 
współudziale środków finan-
sowych z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego, w kwocie 
320 tysięcy złotych zmoder-
nizowano drogi w Łażanach, 
Kalnie i Pożarzysku. 

Do końca listopada potrwa-
ją jeszcze prace remontowe 
dróg gminnych w Mrowinach 
i Wierzbnej. - To kolejny już 
rok realizacji dróg transportu 
rolnego. Po pierwszych trzech 
oddanych drogach modernizo-
wane są kolejne cztery w Mro-
winach i Wierzbnej. Tam, gdzie 
zakończyły się już prace remon-
towe przy budowie kanaliza-
cji w Wierzbnej pracownicy 
Świdnickiego Przedsiębiorstwa 
Budowy Dróg i Mostów, fir-
my wyłonionej z przetargu wy-
konują podbudowy i pobocza 
pod położenie warstwy asfal-
tobetonowej. W Wierzbnej na 
dobre również rozpoczęły się 
prace ziemne przy budowie 
kanalizacji. Ekipy remonto-
we można spotkać zarówno 
w Wierzbnej i Bożanowie oraz 

Tam, gdzie wykonano już prace remontowe  w Łażanach, Kalnie i Pożarzysku 
mieszkańcy cieszą się z nowej nawierzchni drogowej. W remoncie są teraz 
drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Mrowinach i Wierzbnej.

W pierwszym etapie budowy kanalizacji zostanie wykonana kanalizacja tłoczna 
i grawitacyjna w Bożanowie. Z uwagi na modernizacje dróg dojazdowych w 
Wierzbnej, prace remontowe przy budowie kanalizacji trwają teraz przy ulicy 
Wąskiej, Łąkowej i Ogrodowej.

Kolejne drogi w remoncie
na rurociągach przesyłowych 
między Bożanowem i Żarowem 
– tłumaczy burmistrz Leszek 
Michalak.

Remonty dróg były bardzo 
oczekiwane przez mieszkań-
ców gminy. I choć związane 
są z pewnymi utrudnieniami, 
dziś znajdują się już w końco-
wej fazie. - Mieszkam w Mro-
winach już od dziesięciu lat 
i za każdym razem jak padał 
deszcz i przychodziły roztopy 
nie można było tutaj przeje-
chać samochodem. Cieszymy 
się, że po tylu latach miesz-
kańcy Mrowin doczekają się 
drogi na tym odcinku – mó-
wi Adam Obrał, mieszkaniec 
Mrowin. Podobne zdanie na 
temat realizowanych inwe-
stycji drogowych mają rów-
nież mieszkańcy Wierzbnej. 
Tam, podobnie jak w więk-
szości miejscowości remont 
dróg był długo wyczekiwaną 
inwestycją. - Prace remontowe, 
zarówno przy budowie kanali-
zacji, jak i modernizacji dróg 
dojazdowych postępują każ-
dego dnia. I choć pojawiły się 
problemy przy ulicy Wąskiej 
w Wierzbnej, widać, że ekipy 
remontowe intensywnie napra-
wiają wszelkie awarie. Miesz-
kańcy są zadowoleni i już dziś 
nie mogą się doczekać asfaltu 

na drogach przy swoich po-
sesjach. Tak długo na to cze-
kali – dopowiada Zuzanna 
Urbanik, radna Rady Miej-
skiej Żarowa.

Całkowity koszt wykony-
wanych prac zamknie się 
w kwocie ponad 670 tysię-
cy złotych.

Magdalena Pawlik 

 

Ponad 10 kilometrów 
rowów melioracyjnych 

zostało w tym roku podda-
nych gruntownej konserwa-
cji. W tej chwili zakończyły 
się prace remontowe prze-
pustu w pobliżu Owczarni 
w  Mrowinach i oczyszcza-
nie rowów w Przyłęgowie. 

Poprawie uległy również 
urządzenia melioracyjne 
w Kalnie, Siedlimowicach, 
Marcinowiczkach, Wierzb-
nej, Bukowie, Imbramowi-
cach i Pożarzysku. – Dzięki 
dodatkowym środkom fi-
nansowym, które corocz-
nie otrzymujemy od gminy 
Żarów, Urzędu Marszał-
kowskiego i Wojewódzkiego 
możemy utrzymywać urzą-
dzenia melioracyjne w co-
raz lepszym stanie. W tym 
roku suma ponad 72 tysięcy 
złotych pozwoliła na wyko-
nanie prac melioracyjnych 
w większości miejscowości. 
Mam nadzieję, że przyszły 
rok przyniesie kolejne dofi-
nansowania, a my będziemy 
mogli się skupić na renowa-
cji rowów melioracyjnych 
– wyjaśnia Artur Berna-
towicz, przewodniczący 

Konserwują rowy 
melioracyjne

spółki wodnej w Żarowie.
Remontowany przepust 

w Mrowinach, ze względu 
na swój wiek został całko-
wicie przebudowany. Je-
go remont, w tak dużym 
zakresie zapewni funkcjo-
nalność tego urządzenia dla 
miejscowej społeczności 
na następne lata. Dogłęb-
nie oczyszczone rowy me-
lioracyjne w Przyłęgowie 
również pozwolą na odpo-
wiednie uregulowanie wód 
gruntowych. – Rowy zosta-
ły całkowicie pogłębione 
i oczyszczone. Wymaga-
ły już gruntownej konser-
wacji, gdyż w niektórych 
miejscach były zrówna-
ne z ziemią, a przez to nie 
było odpowiedniego od-
pływu wody – dopowiada 
Agnieszka Proniewicz, 
sołtys Przyłęgowa.

Dotacje, które trafiły do 
spółki wodnej zostały przy-
znane przy czynnym udziale 
pracowników żarowskiego 
Urzędu Miejskiego, w za-
kresie tworzenia wniosków 
i nadzorze merytorycznym 
nad realizacją zadań.

Magdalena Pawlik 
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Niezapomnianą lekcję patriotyzmu w przeddzień święta 11 listopada zaprezentowali również 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach. Podczas wieczoru listopado-
wego zorganizowanego przez społeczność szkolną w Mrowinach oraz parafię pw. Matki Bożej 
Królowej Polski dzieci przygotowały montaż słowno-muzyczny, w którym przeplatały się pieśni 
patriotyczne. – Pieśni patriotyczne należą do tej grupy, która staje się coraz bardziej „historią”, 
szczególnie dla młodego pokolenia. Stąd narodził się pomysł takiego wieczoru, aby poprzez za-
bawę ocalić je od zapomnienia i sprawić, by stały się łącznikiem między tradycją a teraźniejszoś-
cią – tłumaczył Roman Konieczny, dyrektor szkoły w Mrowinach. 

Magdalena Pawlik 

Żarowianie oddali hołd

Najpierw uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny i przemarsz ulicami miasta, a potem 
składanie wieńców pod Pomnikiem Pamięci Narodowej oraz XV Festiwal Pieśni Patrio-
tycznej. Tak wyglądały obchody Święta Niepodległości w Żarowie. Po oficjalnych prze-
mówieniach, Żarowianie, jak co roku wyjątkowo uczcili 95. już rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

- Spotykamy się dziś pod Pomnikiem Pamięci Narodowej, aby wspólnie złożyć hołd naszym 
rodakom, którzy niepodległości służyli z najwyższym oddaniem, nie szczędząc tej służbie 
trudu i krwi, a nawet ofiary z własnego życia. Przy każdej okazji, a zwłaszcza tak wyjątko-
wej jak dzisiaj, powinniśmy podkreślać, że jesteśmy Polakami. Twórzmy razem naszą małą 
Ojczyznę, bo tak wiele mamy jeszcze do zrobienia – mówił podczas uroczystości burmistrz 
Leszek Michalak. Pamięć o bohaterach narodowych uczcili przedstawiciele żarowskiego 
samorządu, radni Rady Miejskiej, pracownicy żarowskiego Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu, funkcjonariusze policji i strażacy z terenu całej gminy, dyrektorzy i uczniowie 
wszystkich placówek oświatowych, seniorzy ze Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Miejsko-Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych, przedstawiciele jednostek funkcjonujących na terenie gminy 
Żarów, opiekunowie świetlic środowiskowych i członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej, 
przedstawiciele Wspólnoty Samorządowej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, Grupa Re-
konstrukcji Historycznej „Pancerni” Strzegom oraz mieszkańcy gminy.

Zgodnie z tradycją w święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości do Żarowa zjeżdża-
ją muzycy z całego regionu. A wszystko w ramach XV już Festiwalu Pieśni Patriotycznej, 
który w tym roku po raz pierwszy odbył się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ża-
rowie. Muzycy oraz zespoły wokalno-instrumentalne swoimi wokalnymi występami udo-
wodnili, że pieśni patriotyczne wcale nie muszą być nudne i ponure. Festiwal, już po raz 
kolejny honorowym patronatem objęli poseł na Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka 
oraz senator Wiesław Kilian, którzy wspólnie ufundowali nagrodę Grand Prix. Sponsorem 
festiwalu był SKOK Unii Lubelskiej oddział w Żarowie. We wsparcie organizacyjne festi-
walu zaangażowany był również radny Rady Miejskiej Kazimierz Kozłowski. 

Dziesięciu najlepszych 
uczniów żarowskiego 

gimnazjum wyjedzie na bez-
płatną kolonię do Niemiec. 
To efekt dobrej współpra-
cy, jaką gmina Żarów od lat 
prowadzi z miastami part-
nerskimi. 

Wymiana młodzieży to jed-
nak nie jedyne rezultaty roz-
mów polsko-niemieckich. 
W planach są również spot-
kania międzypokoleniowe 
seniorów oraz zacieśnianie 
współpracy ze strażą pożar-

Corocznie, gimnazjaliści z Żarowa uczestniczą w wymianach uczniowskich. Na zdjęciu grupa biorąca udział w wymianie 
przed budynkiem szkoły.

Pojadą w nagrodę
ną. – Pomysłodawcą i spon-
sorem kolonii dla młodzieży 
jest burmistrz Żarowa, który 
nagrodzi najlepszych gimna-
zjalistów międzynarodowym 
wyjazdem do Lohmar. Na 
czternastodniowy letni wypo-
czynek uczniowie pojadą pod 
koniec lipca. To będzie bardzo 
atrakcyjna forma wypoczyn-
ku, a jednocześnie możliwość 
wspólnej integracji z ucznia-
mi niemieckich i francuskich 
szkół – tłumaczy Helena Sło-
wik, dyrektor gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Żarowie.

W międzynarodowe kon-
takty z miastami partnerskimi 
angażują się także seniorzy 
z żarowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. W planach 
są wspólne wyjazdy, sporto-
we turnieje i artystyczne wy-
stawy. – Seniorzy z Żarowa 
z wielką chęcią wchodzą w ta-
ką formę współpracy. Nasze 
ostatnie rozmowy z przedsta-
wicielami Lohmar zaowoco-
wały kolejnymi inicjatywami. 
Dla naszych niemieckich przy-
jaciół zamierzamy zorgani-
zować warsztaty i wystawę 

artystyczną, w której udział 
będą brały również Ujfeher-
to oraz Nymburk, kolejne dwa 
miasta partnerskie współpra-
cujące z Żarowem. Cieszę się, 
że kontakty między seniora-
mi będą miały coraz więk-
szy wydźwięk. Wielki plus 
dla żarowskiego samorządu, 
który zabiega o podtrzymy-
wanie międzynarodowych 
więzi – dodaje Krystyna 
Markiewicz, prezes żarow-
skiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku.

Współpraca seniorów pol-
skich i niemieckich, wymiany 
młodzieży, kolonie dla dzieci 

i zacieśnianie więzi ze stra-
żakami to owoce wspólnych 
rozmów z przedstawicielami 
Lohmar i tamtejszego Stowa-
rzyszenia PluS Europa, którzy 
w dniach 1-3 listopada odwie-
dzili Żarów. – Spotkaliśmy 
się głównie po to, żeby omó-
wić zeszłoroczną działalność 
i plany na kolejne lata. Dzię-
kuję władzom Żarowa za uda-
ną oraz owocną współpracę 
i cieszę się, że tak dużo udało 
nam się wspólnie wypracować 
– mówił podczas spotkania 
z przedstawicielami Żarowa 
Daniel Wuttke, przewodni-
czący Stowarzyszenia PluS 

Europa w Lohmar.
Współpraca z Ujfeherto 

i Nymburkiem, kolejnymi 
miastami partnerskimi Ża-
rowa jest nie mniej aktyw-
na i co roku przynosi nowe 
projekty. – Formy zacieśnia-
nia współpracy z miastami 
partnerskimi są bardzo po-
dobne. Jednak największe 
efekty przynoszą kontakty 
z Lohmar. Faktycznym bilan-
sem tej współpracy są nasi 
mieszkańcy, którzy trafiają 
na grunt nowych przyjaciół 
– dopowiada burmistrz Le-
szek Michalak.

Magdalena Pawlik 
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W czym więc tkwi prob-
lem? O tym, dlaczego spół-
dzielnia nie chce pośredniczyć 
w zbieraniu opłat i dlaczego 
obowiązku tego nie może prze-
jąć na siebie gmina z burmi-
strzem Leszkiem Michalakiem 
rozmawia Magdalena Pawlik.

 ˕Dlaczego spółdzielnia 
mieszkaniowa uchyla się 
od obowiązku pobiera-
nia opłat śmieciowych 
od swoich lokatorów?

- Tak jak w całej Polsce, rów-
nież w gminie Żarów od 1 lip-
ca obowiązują nowe przepisy 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. Najwięcej 

Opłaty za śmieci przejmie spółdzielnia?
Za śmieci zapłacić do spółdzielni 

mieszkaniowej czy do gminy? – zada-
ją sobie dziś pytanie mieszkańcy osied-
la w Żarowie. W myśl obowiązującego 
prawa, to spółdzielnia powinna pobierać 
opłaty od swoich lokatorów za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. 

wątpliwości wzbudza jednak 
kwestia poboru opłat za od-
biór odpadów w przypadku 
budynków wielolokalowych 
należących do spółdzielni 
mieszkaniowej. Świebodzi-
cka spółdzielnia mieszkanio-
wa nie chce pobierać opłat za 
gospodarowanie odpadami od 
mieszkańców osiedla w Żaro-
wie, twierdząc, że ustawa nie 
obliguje ich do tego obowiąz-
ku. Tymczasem z interpretacji 
Ministerstwa Środowiska i Sa-
morządowego Kolegium Od-
woławczego, a więc w świetle 
obowiązującego prawa jasno 
wynika, że spółdzielnie mają 
obowiązek przedstawić zbior-

czą deklarację dla danego bu-
dynku oraz pobierać opłaty 
od mieszkańców. Wielokrot-
nie w tej kwestii próbowałem 
dojść do porozumienia ze spół-
dzielnią mieszkaniową, jednak 
jako burmistrz nie mogę łamać 
prawa. Wciąż jest to dla mnie 
niezrozumiałe, że jako zarząd-
ca nieruchomości budynków 
osiedlowych spółdzielnia nie 
chce podjąć się obowiązku, 
który na niej ciąży.

 ˕Czy wobec tego miesz-
kańcy osiedla w Żaro-
wie takie opłaty mogą 
uiszczać w gminie?

Nie mamy takich możliwo-
ści prawnych i formalnych, 
aby takie opłaty pobierać. 
Przepisy prawa jednoznacz-
nie mówią, że burmistrz musi 
zwrócić wszystkie pieniądze 
nieuprawnione, które trafią 
na konto gminy. Z drugiej zaś 
strony to zarządca, czyli w tym 
przypadku spółdzielnia jest za 
to odpowiedzialny i ma obo-
wiązek pobierania tych opłat. 
Mam jednak nadzieję, że po 
przeanalizowaniu kolejnych 
rozstrzygnięć nadzorczych, 
którym poddawana jest ta kwe-
stia spółdzielnia podejmie się 
obowiązku, które nakłada na 
nich obowiązujące prawo.

 ˕Jak, w tej sytuacji można 
pomóc mieszkańcom 
osiedla?

Mieszkańcy osiedla po-
winni domagać się od swo-
jego zarządcy, aby przyjęto 
od nich pieniądze za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi i przekazano je w 
sposób formalny gminie. 
Tak funkcjonowało to do-

MINISTERSTWO  ŚRODOWISKA:
Według znowelizowanej ustawy spółdzielnie mają obowią-
zek przedstawić zbiorczą deklarację dla danego budynku 
oraz pobierać opłaty od mieszkańców. Spółdzielnie miesz-
kaniowe nie mają podstaw do uchylenia się od obowiązków 
nałożonych na nich przepisami ustawy z dnia 13 wrześ-
nia  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
w zakresie składania deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi 
na zarządzanych przez nie nieruchomościach i uiszczania tej 
opłaty na rzecz gminy. 

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE:
 (…) To spółdzielnia mieszkaniowa zarządzająca nieru-
chomościami wspólnymi w budynkach wielolokalowych, 
w których ustanowiono odrębną własność lokali, przejmuje 
wszystkie określone ustawą obowiązki właścicieli odrębnych 
lokali, w tym (…) obowiązek złożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak 
i obowiązek ponoszenia opłaty na rzecz gminy, na terenie 
której położona jest nieruchomość. (…) To na niej ciążą obo-
wiązki związane ze złożeniem deklaracji oraz z ponoszeniem 
opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Tak określają to przepisy prawa:

tychczas i tak funkcjonuje 
w przypadku innych wspól-
not mieszkaniowych, któ-
rych zarządcy pobierają od 
mieszkańców opłaty za śmie-
ci. Nie mogę pozwolić, aby 
łamano prawo i w świetle 

nowych przepisów rozsądne 
jest, aby mieszkańcy osied-
la, tak jak to było do tej po-
ry, dalej wpłacali pieniądze 
za odbiór odpadów na konto 
spółdzielni. 

Magdalena Pawlik

Ustalenie wysokości 
stawek podatku od 

nieruchomości i środków 
transportowych, uchwa-
lenie rocznego programu 
współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi, nadanie 
nazw nowym ulicom i zmia-
ny dotyczące miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego to propo-
zycje uchwał, nad którymi 
dyskutować będą radni Ra-
dy Miejskiej Żarowa. 

Na posiedzeniu sesji 
w czwartek, 14 sierpnia rad-
ni pochylą się nad projektami 
uchwał, zaproponowanymi 
przez burmistrza Żarowa.

Zobacz, jakie jeszcze pro-
jekty uchwał zostaną pod-
dane głosowaniu przez 
żarowską Radę Miejską. 
Projekty uchwał w sprawach:

● zmian w budżecie gminy 
Żarów na 2013 rok,

● ustalenia wysokości sta-
wek podatku od nierucho-
mości,

● określenia wysokości 
stawek podatku od środków 
transportowych,

● zmiany uchwały Nr 
XXVIII/204/2012 Rady 

Ustalą stawki podatków 
na 2014 rok

Miejskiej w Żarowie z dnia 
25 października 2012 r. 
w sprawie podziału Gminy 
Żarów na stałe obwody gło-
sowania, ustalenia numerów, 
granic i siedzib obwodowych 
komisji wyborczych,

● odpowiedzi na skar-
gę wniesioną przez Wo-
jewodę Dolnośląskiego 
do Wojewódzkiego Są-
du Administracyjnego we 
Wrocławiu na uchwałę Nr 
XXXIV/275/2013 Rady 
Miejskiej w Żarowie z dnia 
23 maja 2013 r. w sprawie 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 
w obrębie wsi Bożanów, gmi-
na Żarów,

● uchwalenia rocznego pro-
gramu współpracy Gminy 
Żarów z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2014 
rok,

● nadania nazwy ulicy we 
wsi Łażany,

● nadania nazwy ulicy 
wmieście Żarów,

● uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla 
terenu położonego w obrę-
bie miasta Żarowa przy ul. 
Sportowej.

Obrady sesji Rady Miej-
skiej w Żarowie rozpoczną 
się o godz. 13.00.

Magdalena Pawlik 

Do tej pory strażackie 
mundury wisiały na sta-

rych i małych wieszakach. 
Teraz w remizie zamonto-
wano nowe szafki, które 
zakupione zostały ze środ-
ków jednostki strażackiej 
oraz dotacji pozyskanej od 
firmy Toyota Motor Manu-
facturing Poland. 

Znajdzie się tam miejsce 
dla kompletnego umundu-
rowania bojowego. Każda 
z nich będzie również pod-
pisana i przyporządkowa-
na każdemu strażakowi, co 
usprawni wyjazdy na ak-
cje. - Teraz nasze mundury 
po akcjach będą szybciej 
schnąć. Ma to niebagatelne 
znaczenie, zwłaszcza przy 
częstotliwości wyjazdów – 
cieszy się Stanisław Pi-
larczyk, prezes zarządu 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Wierzbnej.

Na zakup szafek udało się 
wygospodarować środki fi-
nansowe w wysokości 500 
złotych. Wałbrzyska fir-
ma Toyota Motor Manu-
facturing Poland Sp. z o.o. 
dorzuciła jeszcze 1500 zło-
tych. Montażu zaś doko-

Tak prezentuje się nowy nabytek strażaków z OSP Wierzb-
na. Nowe szafki zostały zakupione z przeznaczeniem na 
mundury bojowe

Mają nowe szafki 
na mundury bojowe

nali w czynie społecznym 
strażacy wspólnie z trze-
ma pracownikami Toyoty.  
- Składamy podziękowania 
wałbrzyskiej spółce Toyota, 
a w szczególności jej pracow-
nikowi Michałowi Cieśliko-
wi, bez pomocy którego nie 
udałoby się pozyskać tych 
dodatkowych funduszy – do-

powiada Stanisław Pilarczyk 
z Wierzbnej.

To już druga w tym ro-
ku dotacja dla druhów 
z Wierzbnej. Wcześniej, 
jednostka otrzymała po-
nad 10 tysięcy złotych na 
zakup strażackich zesta-
wów bojowych.

Magdalena Pawlik 
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Nr działki
Pow.
w m2

Nr KW
Forma oddania nieru-

chomości
Cena wywoław-

cza
Wys. wadium

Godz. 
rozpocz.

66/7 990 SW1S/00033537/9 Sprzedaż na własność 46.000 zł 4.600 zł 9 00

66/8 929 SW1S/00033537/9 Sprzedaż na własność 43.000 zł 4.300 zł 9 05

66/9 1025 SW1S/00033537/9 Sprzedaż na własność 47.000 zł 4.700 zł 9 10

66/15 941 SW1S/00033537/9 Sprzedaż na własność 44.000 zł 4.400 zł 9 15

66/16 960 SW1S/00033537/9 Sprzedaż na własność 49.000 zł 4.900 zł 9 20

66/17 970 SW1S/00033537/9 Sprzedaż na własność 49.000 zł 4.900 zł 9 25

66/18 970 SW1S/00033537/9 Sprzedaż na własność 49.000 zł 4.900 zł 9 30

66/19 921 SW1S/00033537/9 Sprzedaż na własność 47.000 zł 4.700 zł 9 35

66/20 1233 SW1S/00033537/9 Sprzedaż na własność 57.000 zł 5.700 zł 9 40

66/21 1180 SW1S/00033537/9 Sprzedaż na własność 60.000 zł 6.000 zł 9 45

66/22 1136 SW1S/00033537/9 Sprzedaż na własność 57.000 zł 5.700 zł 9 50

66/23 1133 SW1S/00033537/9 Sprzedaż na własność 57.000 zł 5.700 zł 9 55

66/24 1056 SW1S/00033537/9 Sprzedaż na własność 49.000 zł 4.900 zł 10 00

1. Przetargi odbędą się w dniu 13 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. 
Zamkowa 2, pokój nr 19 w godzinach podanych w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 
% ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 
2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 10 grudnia 2013r. 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 zaoferu-
je 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 zawar-
cia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysoko-
ści 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych 
i geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  1.054,85 
zł za każdą działkę oraz kosztów notarialnych.  Umowa notarialna zostanie zawarta najpóźniej 
do dnia 31.12.2013r.
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną oraz usługi – symbol 1.M/U. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu wszelkie prace inwestycyjne na 
tym terenie wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków – Delegatura 
w Wałbrzychu.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-
85-80-591 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 repre-
zentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru 
Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłoże-
nie 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.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW 
OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek  gruntowych niezabudo-
wanych położonych w  Żarowie  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną i usługi

Przez działkę nr 66/24 przebiega napowietrzna linia średniego napięcia (w rogu działki), co 
determinuje miejsce posadowienia budynku.

Uczą się poprzez zaba-
wę, rozwijają swoją 

kreatywność oraz myślenie 
krytyczne, doskonalą umie-
jętności analityczne i wresz-
cie ćwiczą cierpliwość. 

Takie zdolności nabywa-
ją uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Astrid Lindgren 
w Zastrużu, biorąc udział 
w projekcje „Mistrzowie 
Kodowania” przygotowa-
nym wspólnie przez Sam-
sung Electronics Polska, 
Centrum Edukacji Obywa-
telskiej, Ośrodek Edukacji 
Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów w Warszawie 
oraz Stowarzyszenie „Rodzi-
ce w Edukacji”. – Uczest-
nicy projektu od początku 
października poznają nowy 
język programowania Scra-
tch, który pozwala w spo-
sób wizualny tworzyć gry, 
pokazy multimedialne i ani-

Na 34 placówki oświatowe z całej Polski wśród odbiorców pilotażowego projektu 
znalazła się również Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu.

Doskonalą umiejętności komputerowe

macje. Nowe umiejętności, 
które nabędą uczniowie szko-
ły z pewnością będą dobrą 
alternatywą na spędzenie 
wolnego czasu przy kom-
puterze. Kto wie, być może 
wśród nich będą również ta-
cy, którzy wybiorą taką drogę 
zawodową? – tłumaczy Jo-
anna Kulpińska, nauczy-
cielka ze szkoły w Zastrużu.

Zajęcia komputerowe 
wzbudziły zainteresowanie 

nie tylko wśród najmłod-
szych. Już w listopadzie 
rozpoczną się również lek-
cje dla dorosłych. – Scratch 
jest wciągający i doskonale 
się nim bawię – komentu-
je Kacper, uczeń placówki 
w Zastrużu. 

Celem projektu jest popu-
laryzacja nauki programo-
wania w polskich szkołach.

Magdalena Pawlik 

Jakie pomysły na dalszą 
działalność kulturalną ma 

żarowskie Gminne Centrum 
Kultury i Sportu? - Rozwijać 
się, sięgać po nowe projek-
ty i udoskonalać kulturalne 
oferty – mówi Artur Ada-
mek, dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. 

Zaplanowane zmiany pro-
gramowe są wynikiem 
udziału w konferencji „Kul-
tura Pierwszego Kontaktu”, 
której organizatorem było 
Wędrujące Forum Kultury 
Dolny Śląsk. Przedstawiciele 
żarowskiej instytucji, Artur 
Adamek i Elżbieta Kulas 

Wśród ośrodków kulturowych na konferencji „Kultura Pierwszego Kontaktu” Żarów reprezentowało Gminne Centrum 
Kultury i Sportu. Na zdjęciu, obok przedstawicieli innych centrów kulturowych dyrektor żarowskiej placówki, Artur 
Adamek.

Wymienili się doświadczeniami
mieli okazję uczestniczyć 
w warsztatach i dyskusjach 
dotyczących problemów, 
z jakimi borykają się ośrod-
ki kultury. Wymienili się nie 
tylko doświadczeniami, ale 
przede wszystkim zapozna-
li z nowymi możliwościami 
dalszego rozwoju. – Jakie 
będę efekty kulturalnej de-
baty? Czas z pewnością 
pokaże. Jedno jest pewne. 
Uczestnictwo w konferencji, 
która odbyła się w dniach 
24-25 października w gmi-
nie Oleśnica pozwoliło 
nam zastanowić się, jak le-
piej i skuteczniej funkcjono-
wać. Chcemy sięgać po to, 
co nowe i nieznane i wyko-

rzystywać żarowski poten-
cjał – komentuje dyrektor 
Artur Adamek.

Efektem kulturowej kon-
ferencji będzie wspólnie 
wypracowany raport, któ-
ry zostanie przesłany do 
wszystkich domów kultury 
w województwie dolnoślą-
skim, władz województwa, 
Narodowego Centrum Kul-
tury i Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Pełna fotorelacja znajdu-
je się na stronie interneto-
wej Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Ża-
rowie www.centrum.za-
row.pl

Magdalena Pawlik 
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Trzecia część
Na Dolnym Śląsku znaj-

duje się 56 zabytkowych 
obiektów wzniesionych 
w stylu romańskim. Po-
śród nich występują katedry, 
kościoły, kolegiaty, rotundy, 
rzeźby oraz zamki. W gru-
pie romańskich kościołów 
wiejskich na pierwsze miej-
sce wysuwa się najbardziej 
reprezentatywny zabytek te-
go rodzaju w woj. dolnoślą-
skim, pochodzący z ok. poł. 
XIII w. kościoł p.w. Wnie-
bowzięcia NMP w Wierzb-
nej.

Do największego rozkwi-
tu wierzbneńskiej świątyni 
przyczynili się jednak póź-
niejsi krzeszowscy opaci: 
Bernhard Rosa, który utwo-
rzył tu w 1683 r. przeorat 
oraz opat Innozenz Fritsch, 
który rozbudował powsta-
łe około 1696 r. skrzydło 
klasztorne w nowy baro-
kowy kościół. Świątynia 
romańska została zacho-
wana w całości, stając się 
niejako fasadą nowego 
kościoła (pełni ona m. in. 
funkcję kruchty oraz bocz-
nych kaplic). Wzniesiona 
została z regularnych cio-
sów piaskowca z później-

szą murowaną i tynkowaną 
nawą, stanowiącą pierwot-
nie część budynku klasz-
tornego. Dwie masywne 
wieże zwieńczone są póź-
niejszymi, barokowymi 
hełmami. Nawa pierwotna 
z prezbiterium przykryte są 
dwuspadowymi dachami 
ceramicznymi. Budowni-
czym barokowego kościoła 
był Christoph Köhler. No-
wy kościół został konse-
krowany w 1730 r. Jest to 
budowla murowana, tyn-
kowana o zwartej bryle na 
planie prostokąta. W czę-
ści kościelnej jednokon-
dygnacyjna z regularnym 
układem ujednoliconych, 
zamkniętych odcinkowo ot-
worów okiennych. W części 
klasztornej dwukondygna-
cyjna, ze zróżnicowanymi 
otworami. Część klasztor-
ną – obecną część korpusu 
kościoła przykrywa cztero-
spadowy dach ceramiczny.

W murach zewnętrznych 
romańskiej świątyni zacho-
wały się dwie renesansowe 
płyty nagrobne, poświęco-
ne zmarłemu w 1571 r. Le-
onardowi, synowi rycerza 
Hansa Dietricha von Rohn 
z Bagieńca oraz żonie ry-

cerza Kaspra von Schindel, 
Helenie z domu Mubrigen 
i ich dziecku. Wewnątrz 
natomiast (kaplica Grobu 
Pańskiego) znajduje się ba-
rokowe epitafium, upamięt-
niające zmarłego w 1713 
r. Joachima Friedricha 
von Zedlitza. W dawnym 
prezbiterium i apsydzie wi-
doczne są fragmenty póź-
noromańskiej polichromii 
z 2 poł. XIII w. oraz póź-
nogotyckich malowideł z 1 
poł. XVI w. z przedstawie-
niami Ewangelistów oraz 
Ojców Kościoła. Wnętrze 
nowszego kościoła wypeł-
nia w większości barokowe 
wyposażenie, które trafiło tu 
w 1728 r. z dawnego koś-
cioła opackiego w Krzeszo-
wie. Jest to ołtarz główny 
z obrazem autorstwa Mi-
chaela Leopolda Willmanna 
i rzeźbami Georga Schröt-
tera, które pochodzą z daw-
nego ołtarza głównego 
krzeszowskiej świątyni. Są 
to także dwa ołtarze bocz-
ne: Św. Rodziny i Św. Józe-
fa, które zostały wykonane 
przez Schröttera. Do baro-
kowego wyposażenia na-
leży również ambona oraz 
chrzcielnica. Inne ciekawe 

elementy wyposażenia to 
barokowe obrazy ilustrujące 
Drogę Krzyżową oraz znaj-
dujące się w prezbiterium 
przedstawienia czterech 
ewangelistów. Dekora-
cję freskową sklepienia, 
obecnie przemalowaną, 
wykonał w 1735 r. Franz 
Heigel. W latach 1962-1969 
kościół został gruntownie 
wyremontowany. Usunięto 
wówczas w budowli romań-
skiej XVIII-wieczną ścianę 
przedzielającą nawę, a także 
odkryto gotycką polichro-
mię w prezbiterium. Teren 
przykościelny otoczony jest 
XVI-XIX-wiecznym mu-
rem o zmiennej wysoko-
ści, wzmocnionym niskimi 
zewnętrznymi przyporami 
z ostrołukową bramą od 
strony południowej. Drogę 
do dawnego ogrodu klasz-
tornego (ob. do plebanii) 
od strony północnej zamy-
ka murowana, bogata w de-
tal (zwieńczenie w formie 
Oka Opatrzności, flankowa-
ne przez ozdobne wazony), 
neobarokowa brama z koń-
ca XIX w.

Bogdan Mucha

Gminne Centrum  

Kultury i Sportu

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP 
w Wierzbnej - perła architektury 

romańskiej na Dolnym Śląsku 

ŻARÓW

16 listopada
VI edycja Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup – 1 kolejka 
(hala sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu, ul. 
Piastowska 10, godz. 14.40-20.00)

14 listopada
Premiera spektaklu teatralnego „Czarny anioł”, teksty au-
torstwa Tomasza Gracy, mieszkańca Żarowa (Teatr Bezdom-
ny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, wstęp wolny)

21 listopada
Premiera spektaklu teatralnego „Tuwim dla dorosłych i dla 
dzieci” (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, 
wstęp wolny)

28 listopada
Premiera spektaklu teatralnego „Psychodrama” Jacka 
Chmielnika (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, 
wstęp wolny)

ŚWIDNICA
15 listopada

„Pasjans na dwóch” - koncert Andrzeja Sikorowskiego 
i Grzegorza Turnau (sala teatralna Świdnickiego Ośrodka 
Kultury, ul. Rynek 43, godz. 19.00, bilety 70 złotych do 
nabycia w Informacji Turystycznej)

17 listopada
W ramach Dolnośląskich Koncertów Hawdalowych wystąpi 
Di Galitzyaner Klezmorim (sala teatralna Świdnickiego 
Ośrodka Kultury, ul. Rynek 43, godz. 17.00, bilety 15 złotych 
do nabycia w Informacji Turystycznej)

27 listopada
Świdnickie Noce Jazzowe – zaśpiewa Mark Whitfield Trio 
(sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 43, 
godz. 19.15, bilety 20 i 25 złotych do nabycia w Informacji 
Turystycznej)

STRZEGOM
14 listopada

Spotkania w Klubie Melomana (sala parkietowa Strze-
gomskiego Centrum Kultury, ul. Paderewskiego 36, godz. 
16.00) 

ŚWIEBODZICE
16 listopada

Warsztaty HIP-HOP z Maxem (Miejski Dom Kultury, ul. 
Wolności 13, godz. 17.00)

29 listopada
Spotkanie z pasją – Turcja „W jaskiniach krainy węża” przy 
współpracy z Wałbrzyskim Klubem Górskim i Jaskiniowym. 
(Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13, godz. 18.00) 

Co? Gdzie? Kiedy? 

Śpiewają, haftują, uczest-
niczą w  sportowych 

zmaganiach, biorą udział 
w zajęciach komputerowych 
i wierzą, że nigdy nie jest 
za późno, żeby być młodym 
duchem. 

Żarowscy seniorzy wie-
dzą, jak spożytkować wolny 
czas i chcą aktywnie działać 
na rzecz społeczności. Po-
przez uczestnictwo w spot-
kaniach, organizowanych 
przez żarowską bibliotekę 
zdobywają nowe doświad-
czenia. – Nasza placówka 
bierze udział w edukacyjno-
-animacyjnym projekcie dla 
seniorów „Spotkania z pa-
sjami”, który realizowany 
jest przez fundację Orange 
i współfinansowany przez 
Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej. W jego ra-

Czwartkowe spotkania z pasjami przyciągają do żarowskiej biblioteki tych, 
którzy chcą aktywnie rozwijać swój potencjał

Oni są ciągle aktywni
Historia nie musi być 

nudna, o czym prze-
konali się wszyscy, którzy 
odwiedzili w Żarowskiej Iz-
bie Historycznej wystawę 
poświęconą 170-leciu Kolei 
Wrocławsko-Świebodzkiej. 

Do 26 października moż-
na było podziwiać zróżni-
cowane zbiory pamiątek 
kolejowych, zebranych przez 
mieszkańców Żarowa, jak 
i makietę tutejszego dwor-
ca według stanu z początku 
XX wieku oraz modele ko-
lejowe wykonane z klocków. 
Równie ważne i ciekawe co 
sama wystawa były akcje jej 
towarzyszące. 6 października 
opiekun Izby Bogdan Mu-
cha, burmistrz Leszek Mi-
chalak oraz pomysłodawca 
wystawy Bogusław Mole-
cki dokonali uroczystego ot-

Kolej na historię

warcia ekspozycji. – Cała 
wystawa była bardzo udaną 
inicjatywą i pięknym przykła-
dem działalności społecznej. 
Ważne, że udało się zmobi-
lizować mieszkańców gmi-
ny do współtworzenia tego 
przedsięwzięcia i doszło do 
międzypokoleniowej integra-
cji – tłumaczy radna Rady 
Miejskiej Żarowa Iwona 
Nieradka, która równie ak-
tywnie zaangażowana była 
w organizację tej wystawy.

Agnieszka Socha

mach odbyło się już osiem 
spotkań w formie wideo 
konferencji z seniorami, 

którzy realizują swoje pa-
sje i prowadzą aktywne ży-
cie. Serdecznie zapraszamy 

seniorów z gminy Żarów na 
innowacyjne spotkania do 
biblioteki. Wykorzystajmy 
swój wolny czas kreatyw-
nie i podzielmy się z inny-
mi swoimi pasjami – mówi 
Stanisława Biernacka, dy-
rektor żarowskiej biblio-
teki.

Spotkania z seniorami za-
planowane zostały w każdy 
czwartek na godz. 11.00. 
W żarowskiej bibliote-
ce spotkają się ci, którzy 
dyskutować będą nad za-
gadnieniami związanymi 
z profilaktyką zdrowotną, 
ekonomią, kulturą, trady-
cjami, rozrywką, ekologią, 
finansami czy nowymi tech-
nologiami. Najbliższe już 
14 listopada. Aktywizacja 
społeczna seniorów potrwa 
do końca listopada.

Magdalena Pawlik 
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Orliczki:
1. Katarzyna Pisarska – gmina Wrocław
2. Malwina Bajkowska – gmina Wrocław
3. Wiktoria Śliwińska – gmina Oborniki Śl.

Orlik:
1. Marek Barabasz – gmina Żarów
2. Michał Węgrzyn – gmina Wrocław
3. Bartosz Terefelko – gmina Lubin
11. Michał Sajdak – gmina Żarów
15. Konstanty Roubo – gmina Żarów

Młodziczki:
1. Kamila Misiołek – gmina Wrocław
2. Jagoda Żmuda – gmina Oborniki Śl.
3. Amelia Bagińska – gmina Oborniki Śl.
8. Klaudia Stawiak – gmina Żarów
12. Aleksandra Madej – gmina Żarów 

Młodzik:
1. Paweł Hanuszewicz – gmina Wrocław
2. Eryk Prystasz – gmina Oborniki Śl.
3. Jaku Zasada – gmina Kamienna Góra
14. Piotr Teszner – gmina Żarów

Juniorka młodsza:
1. Jagoda Bajkowska – gmina Wrocław
2. Apolonią Miążek – gmina Oborniki Śl.
3. Natalia Góralska – gmina Oborniki Śl.
10. Natalia Kowalczyk – gmina Żarów
14. Małgorzata Horoszczak – gmina Żarów

Marek Barabasz odbiera nagrodę z rąk burmistrza Leszka Michalaka

Mamy mistrza 
województwa

Marek Barabasz potwierdził swo-
ją klasę, zostając mistrzem woje-

wództwa w warcabach 100-polowych. 
Tegoroczny wicemistrz Europy nie miał 
sobie równych w swojej kategorii wieko-
wej.

- W hali sportowej GCKiS w Żarowie wystarowało ponad 
130 osób. Prawo udziału w finale miało czterech najlepszych 
zawodników eliminacji strefowych: wałbrzyskiej, legnickiej, 
jeleniogórskiej oraz wrocławskiej – mówi Artur Adamek, 
dyrektor żarowskiego centrum. 

Finał przeprowadzony został w ramach XIV Dolnośląskich 
Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. W klasyfikacji general-
nej zwyciężył powiat świdnicki. Ósme miejsce w rankingu 
gmin zajęła gmina Żarów.

Junior młodszy:
1. Filip Puć – gmina Oborniki Śl.
2. Adam Biadasiewicz – gmina Wrocław
3. Jakub Ostropolski – gmina Chojnów
6. Patryk Piórek – gmina Żarów
7. Dawid Mozol – gmina Żarów

Juniorka starsza:
1. Katarzyna Szymaszkiewicz – gmina Oborniki Śl.
2. Karolina Gomółkiewicz – gmina Świdnica
3. Martyna Banaś – gmina Świdnica

Junior starszy:
1. Krzysztof Wesołowski – gmina Lwówek Śląski
2. Oliwier Salamon – gmina Oborniki Śl.
3. Sylwester Piątek – gmina Świdnica

Seniorki:
1. Jolanta Jurusik – gmina Wrocław
2. Wioletta Terefelko – gmina Lubin
3. Paulina Kuchciak – gmina Wleń
4. Joanna Markiewicz – gmina Żarów
7. Wioletta Roubo – gmina Żarów

Senior:
1. Ryszard Sawczyk – gmina Środa Śl.
2. Marek Grymin – gmina Wrocław
3. Stanisław Jędrzycki – gmina Środa Śl.
5. Waldemar Lichoń – gmina Żarów
12. Michał Bieszczad – gmina Żarów
15. Tadeusz Koprowski – gmina Żarów
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Wyniki piłkarskie
Kl. A

13 kolejka: Zieloni Mrowiny – KS Walim 2:2
14 kolejka: Unia Jaroszów – Zieloni Mrowiny 4:0

Kl. B
13 kolejka: Błyskawica Kalno – Wierzbianka Wierzbna 2:4
Zieloni Mokrzeszów – Zryw Łażany 2:2
Zjednoczeni Gościsław – Wodospad Zastruże 8:0
14 kolejka: Zryw Łażany – Płomień Dobromierz 4:2
Wierzbianka Wierzbna – LKS Wiśniowa 3:2
Orzeł Witoszów – Błyskawica Kalno 3:0
LKS Marcinowice – Wodospad Zastruże 7:0

TKKF Chemik bierze 
udział w lidze od 38 lat. Je-
denastokrotnie zdobywali 
mistrzostwo. Po dwudziestu 
latach przerwy żarowianie 
znów stanęli na podium ligi. 
Tytuł wicemistrzowski zdo-
byli w poprzednim sezonie. 
– TKKF Chemik, to najdłu-
żej, nieprzerwanie grający 
w lidze zespół – mówi Jan 
Moczała, organizator rozgry-
wek. – W składzie mają super 
oldboja Władysława Charę-

Data Godz. Spotkanie
21.11.2013 18:30 TKKF Chemik – Kami Świdnica
21.11.2013 18:30 Cleanet Świebodzice – Volley Żarów
27.11.2013 19:00 Volley Żarów – TKKF Chemik Żarów
05.12.2013 18:30 TKKF Chemik Żarów – Płomień Dobromierz
06.12.2013 18:30 Oldboys Strzegom – Volley Żarów
09.12.2013 18:00 MKS Karolina Jaworzyna Śl. – TKKF Chemik Żarów
11.12.2013 19:00 Volley Żarów – Kami Świdnica
18.12.2013 19:00 Badboys Strzegom – Volley Żarów
19.12.2013 18:00 TKKF Żarów – Cleanet Świebodzice
14.01.2014 18:00 Płomień Dobrmierz – Volley Żarów
16.01.2014 18:30 TKKF Chemik – Badboys Strzegom
22.01.2014 19:00 Volley Żarów – MKS Karolina Jaworzyna Śl.
24.01.2014 18:30 Oldboys Strzegom – TKKF Chemik Żarów

Liga TKKF na start
Rozpoczynają się zmagania 45. edycji Powiatowej Ligi 

Siatkówki TKKF. W najstarszych amatorskich rozgryw-
kach na Dolnym Śląsku wystąpi osiem zespołów. Żarów 
reprezentować będą TKKF Chemik oraz Volley.

żę, który ma 67 lat i gra w ze-
spole od samego początku 
jego istnienia.

Tytułu mistrzowskiego 
bronią siatkarze Oldboys 
Strzegom. Do rozgrywek 
nie przystąpi trzeci zespół 
z Żarowa LKS Chemik. To 
właśnie z tej drużyny część 
zawodników zasili w nowym 
sezonie TKKF Chemik Ża-
rów. Trzon Volley Żarów sta-
nowią młodzicy tego klubu
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Najciekawszy pojedy-
nek II rundy odbył się 

w Oleśnicy, gdzie lider Po-
goń zmierzyła się z WKSz 
Wołów. Był to jedyny mecz, 
w  którym rywale mogli 
pochwalić się kompletem 
punktów. Padł remis, co 
tylko potwierdziło, że te-
goroczna liga będzie bar-
dzo wyrównana.

Nowym liderem został UKS 
Debiut Przedwojów, który po-
konał Gońca Żarów 4-1.

- Z drużyną Żarowa już daw-
no nie wygraliśmy. Ostatnie 
nasze mecze w III lidze sta-
wiały nas w roli przegrywa-
jących. Tym razem w dobrym 
stylu udało nam się w końcu 
zrewanżować. Pełna mobili-
zacja całej ekipy sprawiła, iż 
po 4 godzinach gry było 4-1 
dla nas. Żarów w tym roku 
jeszcze nie ma w sobie „zło-
ści szachowej”, ale na pewno 

Druga porażka 
Gońca w III lidze

jeszcze pokaże „lwi pazur”. 
My oczywiście się cieszymy, 
ale umiarkowanie. Teraz je-
steśmy liderami, mamy swoje 
pięć minut – komentuje Wie-
sław Lipień z UKS Debiut 
Przedwojów.

Broniący trzeciego miejsca 
z poprzedniego sezonu Goniec 
Żarów po dwóch rundach zaj-
muje ostatnie miejsce w tabeli. 
Pierwszych punktów żarowscy 
szachiści będą szukać w spot-
kaniu z MUKS MDK Śród-
mieście Wrocław.

W pozostałych meczach:
MUKS MDK Śród -

mieście Wrocław 3,0 - 
2,0 KSz Polanica Zdrój 
LZS MEWA Goliszów 
2,0 - 3,0 WOK Wałbrzych 
MGLKS Parnas Oława 3,5 - 
1,5 WKSz GANT HETMAN 
UKS GIECEK Radków 2,0 - 
3,0 MUKS MDK Fabryczna 
Wrocław
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Trzeci mecz, trzecie poraż-
ka. Siatkarze III ligowe-

go Volley Żarów nie zdołali 
ugrać seta w konfrontacji 
z Dekorią Świdnica.

W hali Pionierów w Świd-
nicy Volley Żarów tylko raz 
przekroczył granicę 20 punk-
tów. Wyrównana gra trwa-
ła w pierwszej partii, którą 
przyjezdni przegrali 25:22. 

Końcówka drugiej odsłony 

Szybkie sety w Świdnicy
ponownie należała do De-
korii. Podopieczni Marcina 
Kuca zdobyli sześć oczek 
więcej i wygrali drugiego 
seta do 19.

Pierwsze minuty trzeciej 
odsłony, to zupełna domi-
nacja gospodarzy, którzy 
wygrali kilka akcji z rzędu, 
a przewaga jaką wypracowa-
li świdniczanie na początku 
seta odbiła się na jego dal-

szym przebiegu. Volley nie 
był w stanie odrobić choć-
by małej części z tak wyso-
kich strat. W dodatku mądra 
i spokojna gra ekipy Deko-
rii pozwoliła jej zwiększyć 
wciąż wzrastającą przewa-
gę. Konsekwentnie kończone 
ataki gospodarzy w końców-
ce sprawiły, że siatkarze z Ża-
rowa zostali rozbici w całym 
secie. Dekoria Świdnica wy-

grała ostatnią partię 25:11.  
Debiutujący w rozgryw-

kach Volley Żarów z do-
robkiem jednego punktu 
zajmuje przedostatnie, siód-
me miejsce. Stawkę grupy B 
zamyka MTS Międzylesie.  

W kolejnym meczu mi-
strzowskim Volley Żarów 
na własnym parkiecie po-
dejmie lidera UKS Tygry-
sy Strzelin. Początek meczu 
o godz. 11:00.
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Wyniki (najlepsza trójka oraz miejsca zawodników gminy Żarów):


