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Inwestycje Kultura Sport

Budowa nowoczesnego
targowiska na półmetku
Był obskurny bazar, a za niedługo  
będzie targowisko na miarę dwudzie-
stego pierwszego wieku.

Co robić w ferie?

Co roku ferie zimowe wyczekiwane są przez 
dzieci z utęsknieniem i jak co roku gminne pla-
cówki zatroszczyły się o bogaty program zajęć

Przełamanie Gońca

Specyfiką Dolnośląskiej Ligi szachowej są 
rundy z meczami na szczycie przeplatane 
rundami niespodzianek.

6 7 8

Rok 2013 - podsumowanie

Wracają z Kazachstanu do domu
Zajęcia plastyczne, tanecz-

ne, muzyczne i wokalno-
instrumentalne.

Dużo sekcji sportowych i 
animacyjnych. Mieszkańcy 
gminy Żarów chcą być coraz 
bardziej aktywni. Chętnie 
też korzystają z bogatej ofer-
ty, jaką każdego roku przy-
gotowuje dla nich Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. Które z nich 
gromadzą największą liczbę 
uczestników? Czego jeszcze 
brakuje w ofercie kultural-
nej? O pracy, planach, dzia-
łalności i imprezach orga-
nizowanych przez ośrodek 
kultury z jego dyrektorem, 
Arturem Adamkiem rozma-
wia Magdalena Pawlik. 

- Do jakiej grupy odbior-
ców skierowana jest oferta 

Systematycznie rosnące docho-
dy, dobra kondycja żarowskich 
firm i większy dochód na jedne-
go mieszkańca. Inwestycje re-
alizowane ze środków własnych 
gminy i pozyskanych środków 
unijnych.  Więcej mieszkańców. 
I wreszcie moc społecznego za-
angażowania. Działania podej-
mowane przez gminę zmieniają 
miasto, które staje się atrak-
cyjnym miejscem, zarówno dla 
mieszkańców, jak i inwestorów.

Dokończenie na str. 4

Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie?

- Nasza oferta jest dość zróż-
nicowana. Spotykają się tutaj 
zarówno dzieci, jak i dorośli. 
Cieszę się, że z roku na rok licz-
ba uczestników zajęć przygoto-

wywanych przez naszą pla-
cówkę zdecydowanie rośnie. 
Przez cały rok odbywają się 
u nas liczne zajęcia, warsz-
taty, spotkania i inne formy 
kulturalnej działalności.

Więcej na str. 5

„Aktywni i kreatywni”

Wśród odbiorców zajęć Gminnego Centrum Kultury i Sportu są również 
studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Rodzina Marczenków 
przyjechała do Żarowa 

17 lat temu. Są repatrianta-
mi z Kazachstanu.

Czują się tutaj dobrze, żyją w 
zgodzie z sąsiadami i pracodaw-
cami. Nie wyobrażają sobie życia 
w innym miejscu, Żarów stał się 
ich domem. – Jedynie tęskno za 
rodziną, za bliskimi, którzy zostali 
w Kazachstanie. Dobrze było-
by mieć ich bliżej siebie – mówi 
Janina Marczenko. I wszyst-
ko wskazuje na to, że marzenie 
mieszkanki Żarowa wkrótce się 
spełni. Na sesji Rady Miejskiej w 
czwartek, 6 lutego żarowscy rad-
ni jednogłośnie podjęli uchwałę 
w sprawie zaproszenia do gminy 
Żarów dwóch osób narodowo-
ści polskiej. Są to Galina Ma-
linowska i jej czteroletni synek 
Wladimir Baraniuk, bliska 

rodzina państwa Marczenków. – 
Od samego początku popierałem 
decyzję burmistrza Żarowa w tej 
sprawie. I wiem, że nie jesteśmy 
w stanie zadowolić wszystkich, 
ale ciąży na nas moralny i histo-
ryczny obowiązek wobec naszych 
współrodaków. I warto takie ge-
sty wykonywać – mówił Kazi-
mierz Kozłowski radny Rady 
Miejskiej Żarowa.

Gmina zobowiązała się do za-
pewnienia repatriantom lokalu 
mieszkalnego i pomocy w znale-
zieniu zatrudnienia lub podjęciu 
działalności gospodarczej. – Gdy 
tylko będzie znana data przyjazdu 
pani Galiny i jej synka, wszystko 
będzie przygotowane. Zarówno 
małe mieszkanie, jak i miejsce 
pracy w jednym z zakładów znaj-
dujących się na terenie żarow-
skiej podstrefy. Zadbamy też o 

to, aby mały Wladimir otrzymał 
fachową pomoc w nauce języka 
polskiego – zapewniał burmistrz 
Leszek Michalak. Podczas sesji 
Rady Miejskiej, burmistrz Żaro-
wa przekazał na ręce pani Jani-
ny Marczenko zaproszenie dla 
członków jej rodziny do osiedle-
nia się na terenie gminy. – Jestem 
bardzo szczęśliwa i wdzięczna! 
Galina odwiedziła nas już kie-
dyś w Żarowie i bardzo jej się 
tu podobało. Jestem pewna, że 
razem z Wladimirem bedą się tu 
dobrze czuć. To będzie dla nich 
jak powrót do domu – mówiła 
z nieukrywanym wzruszeniem 
Janina Marczenko. 

Projekt zaproponowany przez 
burmistrza jednogłośnie poparli 
także radni z Klubu Radnych 
„Razem dla Żarowa”.     

Agniesza Socha

Dochód na jednego
mieszkańca

Liczba mieszkańców
gminy

Dochód gminy
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Świadczymy usługi z wykorzystaniem ręcz-
nego i zmechanizowanego sprzętu gwarantując 
wysoką jakość usług.

rodzaj prac   stawka netto
1. zamiatanie chodników 0,45 zł/m2

2. cięcie żywopłotów 1,50 zł/m2

3. koszenie trawników 0,60 zł/m2

 
 

1. bieżące zamiatanie, zbieranie odpadów i innych 
zanieczyszczeń z chodnika i utrzymanie go 
w należytej czystości;

2. wywóz zmiotek, odpadów i innych zanie-
czyszczeń na składowisko odpadów;

3. w okresie zimowym:
1) bieżące usuwanie śniegu i oblodzeń oraz 

uszorstnianie chodników – w czasie 6 godzin 
od ustania opadu śniegu,

2) usunięcie po okresie zimowym pozostałych 
na chodnikach materiałów uszorstniają-
cych – w czasie do 7 dni po całkowitym za-
niku śniegu i oblodzenia z chodników.

Numer działki Powierzch-
nia

Numer
KW Forma oddania Cenawy-

woławcza
Wys.

wadium

Godz. 
rozpo-
częcia

259/15 109 SW1S/00064059/0 sprzedaż na 
własność 35.500zł 3550zł 9:10

1. Przetarg odbędzie się 13 marca 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wy-
sokości 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  marca  
2014r. 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 uczest-
nik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na 
rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z  ustawą  o podatku od towarów i usług zbywana nieruchomość zwolnio-
na jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów  szacun-
kowych   związanych z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie 942  zł oraz 
kosztów notarialnych.
8. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów posiada funkcję 
określoną symbolem D.10 P/U – funkcja przemysłowo-usługowa.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny  nieograniczony  dotyczący sprzedaży działki zabu-
dowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w 

Żarowie przy ul. Mickiewicza 16

Zbliża się termin, w  któ-
rym rolnicy mogą składać 

kolejną transzę wniosków o 
zwrot akcyzy za paliwo uży-
wane do produkcji rolnej.

Przyjmowanie wniosków 
wraz z obowiązującą doku-
mentacją potrwa od 1 do 28 
lutego. Każdy rolnik, który 
chce odzyskać część środ-
ków finansowych wydanych 
na olej napędowy używany 

Rodzice mogą już zapi-
sywać swoje dzieci do 

pierwszych klas oraz oddzia-
łów przedszkolnych.

Tak jak w poprzednich 
latach rekrutację prowa-
dzą wszystkie żarowskie 
podstawówki. Zapisy po-
trwają do końca marca. – 
Do pierwszej klasy przyj-
mować będziemy wszystkie 
dzieci urodzone w 2007 
roku oraz sześciolatki 
urodzone w przedziale od 
1 stycznia do 30 czerwca 
2008 roku. Pierwszokla-

Ogłoszenia drobne
► 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
► Wynajmę lokal handlowy przy ul. Dworcowej w Żaro-
wie (dawny „Snack Bar”).  
Telefon kontaktowy: 74 8580 796.
► Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe (75 m2) w Żarowie na 
Osiedlu przy ul. Kazimierza  Wielkiego. Telefon: 501 587 799

Uwaga rolnicy!
do produkcji rolnej powinien 
zbierać faktury VAT. - Na 
wnioski, do których należy 
dołączyć faktury VAT lub 
ich kopie stanowiące dowód 
zakupu oleju napędowego w 
okresie od 1 sierpnia 2013 r. 
do 31 stycznia 2014 r. cze-
kamy do końca lutego. Tego-
roczny limit  zwrotu podatku 
akcyzowego wynosi 81, 70 zł 
* ilość ha użytków rolnych. 

Rusza nabór
do szkół podstawowych

sistami mogą zostać rów-
nież dzieci odroczone od 
obowiązku szkolnego. Na 
nowy rok szkolny nasza 
placówka prowadzi rów-
nież rekrutację do oddzia-
łu przedszkolnego. Tutaj 
przyjmować będziemy pię-
ciolatki urodzone w 2009 
roku oraz dzieci urodzone 
w przedziale od 1 lipca do 
31 grudnia 2008 roku. W 
pierwszej kolejności szkoła 
przyjmować będzie dzieci z 
obwodu szkoły – tłumaczy 
Urszula Rurarz, dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żaro-
wie.

Gmina zapewnia bezpłat-
ny transport dla wszyst-
kich dzieci zamieszkałych 
w obwodzie szkoły poza 
miastem Żarów. 

Zapisy prowadzone są w 
sekretariacie szkoły przy 
ul. 1 Maja 2 w Żarowie w 
godzinach od 8.00 do 15.00 
lub telefonicznie pod nr tel. 
74 858 04 82 i 74 858 03 
82.

Magdalena Pawlik

SERWIS GMINY
ŻARÓW
Sprawdź

Informacje!
www.um.zarow.pl
Bądź na bieżąco!

9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 748580-591 wew. 339 i 301 do dnia 
przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed 
otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna 
przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargo-
wego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją.
13. Pierwsze postąpienie wynosi 400 zł.

Pieniądze będą wypłacane do 
30 kwietnia – tłumaczy Te-
resa Drąg z Referatu Finan-
sowo-Budżetowego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Pieniądze będą wypłacane 
w kasie Urzędu Miejskiego 
w Żarowie albo przelewem 
na rachunek bankowy poda-
ny we wniosku.

Magdalena Pawlik

 OGŁOSZENIE
Powiatowy Zespół Doradców w Świdnicy informuje, że we wtorek, 4 marca o godz. 9.00 zostanie 
przeprowadzony kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Miej-
sce: świetlica wiejska w Łażanach, zapisy przyjmuje Helena Sozańska 695 373 235 i Urząd Miejski 
w Żarowie pod nr tel. 74 858 05 91, wew. 342.

Kronika
policyjna 

Pijani za
kierownicą

Mimo ciągłych wstrząsają-
cych doniesień medialnych o 
tragicznych wypadkach spo-
wodowanych przez osoby, 
które prowadziły pojazdy po 
spożyciu alkoholu, żarowska 
policja złapała na gorącym 
uczynku kolejnych trzech pi-

janych kierowców. Wszyscy 
trzej są mieszkańcami gminy 
Żarów. 48-letni mężczyzna 
miał w wydychanym powie-
trzu 0,92 promila. Zatrzyma-
ny 27 stycznia czterdziestola-
tek miał we krwi 0,9 promila 
alkoholu, a niechlubnym re-
kordzistą okazał się 53-letni 
mężczyzna, który wsiadł za 
kierownicę, mając aż 2,7 pro-
mila alkoholu we krwi. Każ-
demu z mężczyzn zatrzyma-
no prawo jazdy, a obecnie 
prowadzone są postępowa-

nia celem ustalenia rodza-
ju i wysokości kary, jaka 
czeka nieodpowiedzialnych 
kierowców. - Przypominam 
mieszkańcom Żarowa, że na 
komisariacie można alkoma-
tem nieodpłatnie sprawdzić 
swoją trzeźwość. Wiele osób 
korzysta z tej możliwości. I 
bardzo dobrze, bo to pomaga 
zapobiegać niebezpiecznym 
zachowaniom – tłumaczy ko-
mendant żarowskiej policji 
Izabela Basztura. 

Oprac. Agnieszka Socha
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Ekspresem
po powiecie

Wsparcie dla strażaków
W świebodzickiej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej powstał 

Powiatowy Punkt Przeglądu i Konserwacji Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych. Punkt wy-
posażony jest w nowoczesne urządzenia, zakupione dzięki dotacjom od wszystkich samorzą-
dów w powiecie świdnickim. Drugie tego typu miejsce znajduje się w JRG PSP w Świdnicy. 
Punkt konserwacyjny będzie się zajmował sprawdzaniem sprzętu strażackiego, typu maski, 
aparaty tlenowe, itd. – Będzie służył nieodpłatnie nie tylko strażakom zawodowym, ale także 
ochotnikom – mówi mł. bryg. Piotr Sułek, dowódca JRG w Świebodzicach. Wyposażenie obu 
punktów kosztowało blisko 120 tys. zł.

Niższe wynagrodzenia dla nauczycieli?
Milion złotych chce zaoszczędzić powiat na zmniejszeniu dodatków do nauczycielskich 

pensji. Starosta tłumaczy się złą kondycją powiatu. Nauczyciele się nie zgadzają, a związki 
zawodowe czekają na ostateczne rozstrzygnięcia. Zmiana w wynagrodzeniach ma dotyczyć 
nauczycieli mianowanych oraz dyplomowanych, a obniżka – wg obecnej propozycji zarządu 
powiatu, będzie się wahała od 20 do ok. 200 zł brutto miesięcznie. Najwięcej stracić mają 
nauczyciele szkół specjalnych, którzy otrzymują z tytułu uciążliwych warunków pracy naj-
wyższe dodatki. Pedagogom w całości projekt się nie podoba. Żądają szukania oszczędności 
w innych miejscach, np. w dietach radnych czy administracji. Nauczycieli żadne argumenty 
nie przekonują. Na spotkaniu nie doszło do porozumienia, a według starosty świdnickiego od 
oszczędności w oświacie nie ma odwrotu.

Źródło: swidnica24.pl   

Urząd Pracy zapłaci za staże
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zaprasza pracodawców do składania wniosków o organi-

zację staży dla osób bezrobotnych w ramach działania projektu „Aktywny powrót” realizowane-
go w ramach POKL 2007-2013. Staże będą organizowane od kwietnia 2014, czas trwania staży 
to 6 miesięcy. Koszty organizacji staży finansuje Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy. Wnioski 
należy składać do 31 marca 2014 r., a realizowane będą wyłącznie te, które gwarantują dalsze 
zatrudnienie po programie na okres conajmniej 3 miesięcy w formie umowy o pracę lub umowy 
cywilno-prawnej. Szczegółowych informacji na temat projektu udziela pani Ewa Kobiałka, Po-
wiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, pok. 18. tel. 74 8561840.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Połączyli siły, aby ra-
zem sięgać po pieniądze z 
nowej puli unijnej na lata 
2014-2020. Żarów i dwa-
dzieścia trzy gminy two-
rzą Porozumienie Gmin na 
Dolnym Śląsku w ramach 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Przyjęły już deklarację 
Aglomeracji Wałbrzyskiej i 
zdobyły poparcie Minister-
stwa Rozwoju Regionalne-
go oraz marszałka dolno-
śląskiego. Teraz przyszedł 
czas na złożenie konkret-
nych propozycji. Na ostat-
nim posiedzeniu sesji w 
czwartek, 6 lutego radni 
Rady Miejskiej  poprzez 
jednomyślne głosowanie 
przyjęli propozycję burmi-
strza Leszka Michalaka w 
sprawie współpracy gminy 
Żarów z innymi gminami 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Oznacza to ogromną szan-
sę dla Żarowa na sięgnięcie 
po potężne fundusze Unii 
Europejskiej. - Aglome-
racja Wałbrzyska to obok 

Razem pozyskają unijne fundusze

Żarów i inne samorządy, które współpracować będą w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej będą zgłaszać wspólne 
projekty do unijnego dofinansowania. W kontekście rozdania unijnych pieniędzy to właśnie Polska jest najwięk-
szym odbiorcą tych środków. Decyzję burmistrza w sprawie współdziałania tego projektu żarowscy radni Rady 
Miejskiej poparli jednogłośnie.

Połączyli siły, aby razem sięgać po pieniądze z nowej puli unijnej na lata 2014-2020. Żarów i dwadzieścia trzy gminy tworzą Porozumienie Gmin na Dolnym 
Śląsku w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

wrocławskiej największe 
porozumienie gmin na Dol-
nym Śląsku. Udział w tym 
przedsięwzięciu to wielka 
szansa, którą gmina Ża-
rów zamierza wykorzystać. 
W tej chwili cały projekt 
dobrze się rozwija i zo-
stały już złożone pierwsze 
wnioski na zadania inwe-
stycyjne. Głównym celem 
tego projektu jest poprawa 
warunków życia mieszkań-
ców, stąd Żarów ma wobec 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
duże oczekiwania. Wśród 
priorytetów Aglomeracji są 
projekty związane z infra-
strukturą drogową, budową 
sieci wodociągowych, tras 
turystycznych i moderniza-
cją zniszczonych terenów 
– mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Uchwałę o przystąpieniu 
gminy Żarów do Aglomera-
cji Wałbrzyskiej żarowscy 
radni przyjęli już w 2013 
roku. Oficjalnie jednak 
Żarów i sześć innych gmin 

powiatu świdnickiego sta-
ły się członkiem Aglome-
racji dopiero w styczniu 
2014 roku. Porozumienie, 
do którego przyłączył się 
Żarów nie będzie również 
wykluczać możliwości in-
dywidualnego ubiegania 
się o środki unijne. Gmina 
Żarów będzie aplikować o 
kolejne dodatkowe środki 
finansowe, które przezna-
czane będą na inwestycje.

Aglomerację Wałbrzyską 
tworzą:

Żarów, Boguszów-Gorce, 
Czarny Bór, Dobromierz, 
Głuszyca, Jaworzyna Ślą-
ska, Jedlina Zdrój, Miasto 
Kamienna Góra, Gmina 
Kamienna Góra, Lubawka, 
Marcinowice, Mieroszów, 
Miasto Nowa Ruda, Gmina 
Nowa Ruda, Radków, Sta-
re Bogaczowice, Strzegom, 
Szczawno Zdrój, Świebo-
dzice, Gmina Miasto Świd-
nica, Gmina Świdnica, Wa-
lim, Wałbrzych.

Magdalena Pawlik

Policjanci - podsumowanie roku
W sumie odnotowano 

więcej przestępstw 
niż w latach ubiegłych, ale 
za to spadła liczba tych na-
prawdę uciążliwych.

Wykrywalność jest na bar-
dzo wysokim poziomie i stale 
rośnie. Funkcjonariusze ża-
rowskiej policji na brak zajęć 
jednak narzekać nie mogą. 
Policjanci podsumowali  mi-
niony rok na dorocznej odpra-
wie, którą przeprowadzono w 
czwartek, 6 lutego w Gmin-
nym Centrum Kultury i Spor-
tu. Powodów do zadowolenia 
nie brakowało, zwłaszcza, że 
i w statystykach Żarów wy-
pada na tle innych jednostek 
całkiem dobrze. – W ubie-
głym roku przeprowadziliśmy 
271 postępowań, z czego 80% 
zakończyło się skierowaniem 
aktu oskarżenia, czyli ustalo-
no sprawców, którzy poniosą 
zasłużoną karę. Wykrywal-
ność jest więc na naprawdę 
wysokim poziomie. Ogółem 
odnotowaliśmy więcej prze-
stępstw, ale tych uciążliwych 
typu rozboje, kradzieże czy 

Podczas spotkania podsumowującego rok wyróżniono pracę żarowskich 
funkcjonariuszy: asp. Andrzeja Misiona i st. asp. Krzysztofa Urbanika.

uszkodzenia ciała było mniej, 
co nas bardzo cieszy. Popra-
wił się też stan bezpieczeństwa 
na drogach: odnotowaliśmy 5 
wypadków samochodowych, 
a w roku 2012 było ich aż 
12– podkreślała komendant 
policji w Żarowie  Izabela 
Basztura. 

W żarowskim komisariacie 
pracuje 20 funkcjonariuszy, 
w tym trzech dzielnicowych. 
W połowie miesiąca na eme-
ryturę odejdzie zastępca ko-

mendanta Jerzy Daniel. Jesz-
cze nie wiadomo, kto będzie 
jego następcą. - Śmiało moż-
na powiedzieć, że udało nam 
się zrealizować ubiegłoroczne 
priorytety. Dziś składam po-
dziękowania wszystkim poli-
cjantom, którzy rozwiązują 
mnóstwo problemów, często 
nie leżących w ich kompeten-
cjach – dopowiadała komen-
dant Izabela Basztura. 

Agnieszka Socha

Podczas sesji Rady Miej-
skiej w czwartek, 6 lu-

tego żarowscy radni jed-
nogłośnie poparli decyzję 
burmistrza w sprawie 
rozwiązania spółki Termy 
Żarów.

Spółka powołana została w 
2005 roku, ponieważ wów-
czas była to jedyna szansa 

Rozwiązali spółkę
na pozyskanie środków fi-
nansowych na budowę ba-
senu. Przez cały okres jej 
funkcjonowania nie gene-
rowała kosztów, ponieważ 
zarówno zarząd, jak i Rada 
Nadzorcza nie pobierali 
wynagrodzenia. - Obecnie 
gmina jako inwestor ma zde-
cydowanie większe szanse, 

bo jeszcze w tym roku może 
pozyskać dotację na budowę 
basenu. Z takim wnioskiem 
już wystąpiliśmy do Urzędu 
Marszałkowskiego – mówił 
podczas sesji burmistrz Le-
szek Michalak, uzasadnia-
jąc projekt uchwały.

Magdalena Pawlik
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Rok 2013 – podsumowanie
Systematycznie rosnące dochody, dobra kondycja żarowskich firm i większy dochód na jednego mieszkańca. Inwestycje realizowane ze środków własnych 
gminy i pozyskanych środków unijnych.  Więcej mieszkańców. I wreszcie moc społecznego zaangażowania. Działania podejmowane przez gminę zmieniają 
miasto, które staje się atrakcyjnym miejscem, zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów. Coraz lepszą kondycję gminy Żarów szczególnie dobrze widać w 
kontekście minionych lat. Zobacz jak spada zadłużenie i rosną dochody. Sprawdź, jak zmienia się jakość życia i przybywa nowych mieszkańców.

Jest nas coraz więcej
Wykres Liczba mieszkańców gminy Żarów
w latach 2010-2013

Większy dochód na jednego mieszkańca
Wykres dochód na 1 mieszkańca gminy

Od kilku lat stale przybywa 
mieszkańców w gminie Ża-
rów. Według danych z biura 
meldunkowego Urzędu Miej-
skiego w Żarowie na koniec 
31 grudnia 2013 roku liczba 
mieszkańców wynosiła 12 
630. To o 61 mieszkańców 
więcej niż w roku 2012, a w 
porównaniu z 2011 rokiem to 
aż o 181 więcej nowo zamel-
dowanych.

Gmina w 2013 roku odno-
towała jeden z najwyższych 
dochodów na jednego miesz-
kańca. To blisko 3 043, 30 
złotych na osobę. Dla porów-
nania w Świdnicy wynosi 
on 2 954, 52 złotych , a w 
sąsiedniej gminie Jaworzyna 
Śląska 2 542, 89 złotych.

Komentuje
Renata Dawlewicz
skarbnik gminy Żarów

Dochód gminy w ciągu trzech lat 
wzrósł aż o 32 procent. Dzięki do-
chodom realizujemy wydatki. Większe dochody oznaczają bez-
pieczeństwo naszych finansów gminnych. Takiego wzrostu do-
chodów nie ma żadna gmina, to rekord w historii naszej gminy.

Dochody w górę
Wykres  dochody

Wskaźniki po stronie dochodów 
zdecydowanie pną się w górę. Na 
koniec 2013 roku gmina osiągnęła 
dochody powyżej 38 milionów zło-
tych. To o ponad 6 milionów więcej 
w porównaniu z rokiem 2012. Skąd 
taki wzrost? To dzięki konsekwentnie 
prowadzonym działaniom, między 
innymi w sferze wpływów z podat-
ków, najmu i dzierżawy oraz środ-
kom finansowym pozyskanym z 
zewnętrznych źródeł. A z tego tytułu 
w minionym roku do budżetu gminy 
wpłynęło ponad 6 milionów złotych.

Komentuje Paulina Trafas
radna Rady Miejskiej

To nie koniec inwestycji w naszej gminie. Wśród nowych 
planów inwestycyjnych gmina stawiać będzie również na 
te, które znów poprawią wizerunek naszych wsi. Dziś, prze-
jeżdżając przez okoliczne miejscowości widać, że wsie na-
bierają zupełnie nowego wyglądu. Priorytetem są także w 
naszej gminie nowe drogi i mieszkańcy w tym zakresie od-
czuwają już wielkie zmiany. Inwestycje w infrastrukturę, w 
tym w edukację, sport i rekreację oraz ochronę środowiska 

były również prowadzone na szeroką skalę. Miniony rok jest doskonałym przykładem, że 
doświadczenie i dobra współpraca przynoszą wymierne efekty. 

W tym roku inwestycje 
znów ruszą pełną parą. Są 
najważniejszym elementem 
nowego budżetu gminy, któ-
ry zakłada ponad 9 milionów 
złotych na takie zadania. 
Wszystkie zostaną wykona-
ne z myślą o mieszkańcach.

Ciąg dalszy na str. 5

Komentuje Iwona Nieradka
radna Rady Miejskiej Żarowa

Cieszy, że od kilku lat stale przybywa nam mieszkańców. 
Oznacza to, że postrzegają oni naszą gminę jako atrakcyj-
ną i chętnie się tu osiedlają. Z pewnością wpływ na ich 
życiowe decyzje mają działania ze strony władz samo-
rządowych. Mam tu na myśli rozbudowę bazy sportowej 
przy szkołach, dbałość o odpowiednie warunki do nauki 
w  placówkach oświatowych, rozwój sieci dróg, poprawę 
bezpieczeństwa przy drogach, remonty świetlic wiejskich, 
budowę nowych chodników i wiele innych. Stały wzrost 

liczby mieszkańców to informacja, że decyzje i działania burmistrza Żarowa są słuszne 
i wpływają na rozwój naszej gminy.

Komentuje Urszula Ganczarek
radna Rady Miejskiej Żarowa

W ciągu ostatnich lat gmina Żarów rozwinęła się w wielu 
dziedzinach. A wszystko dzięki trafnym decyzjom władz 
samorządowych dotyczących inwestycji oraz umiejętno-
ściom pozyskiwania dodatkowych środków finansowych. 
W 2013 roku gmina odnotowała również wysoki poziom 
dochodów na jednego mieszkańca. To blisko ponad 3 tysią-
ce złotych. To więcej od wyniku, jaki odnotowały sąsied-
nie, porównywane często gminy powiatu świdnickiego, Ja-

worzyna Śląska, Świebodzice czy Świdnica. Przekłada się to przede wszystkim na rozwój 
naszej gminy. Większe dochody to więcej inwestycji.

Będzie się działo
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Komentuje Tadeusz Pudlik
przewodniczący Rady Miejskiej Żarowa

W gminie Żarów naprawdę wiele się dzieje. Zmienia się 
miasto, powstają nowoczesne obiekty, inwestuje się również 
w najmłodszych mieszkańców. Gmina nie zapomina także o 
seniorach. To właśnie z myślą o nich powstała siłownia na 
powietrzu przy żarowskim gimnazjum, która w tym roku zo-
stanie jeszcze rozbudowana. Dużo nowego sprzętu co roku 
zasila jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz gmin-
ne jednostki. Gmina pozyskuje także nowe środki dydak-

tyczne dla szkolnych placówek oświatowych. Rok 2014 przyniesie kolejne zmiany, które 
będą mogli dostrzec również sami mieszkańcy.

Rok 2013 – podsumowanie c.d.
Rok 2013 był prorozwojowy 

dla gminy Żarów. Ruszyła długo 
oczekiwana przez mieszkańców 
budowa kanalizacji, powstało no-
woczesne boisko lekkoatletyczne, 
kolejne kilometry zmodernizo-
wanych dróg zostały oddane do 
użytku mieszkańców, rozpoczęła 
się modernizacja żarowskiego tar-
gowiska, która uczyni to miejsce 
bardziej nowoczesnym. Było też 
dużo inwestycji wiejskich. Gmina 
modernizowała wiejskie świetlice, 
powstały kolejne nowe chodniki, 
place zabaw dla najmłodszych. 
Ponad 200 tysięcy złotych gmina 
przeznaczyła również na inwesty-
cje zrealizowane w ramach fundu-
szu sołeckiego, wskazywane przez 
samych mieszkańców wsi.

„Aktywni i kreatywni”

Działająca już od dwóch lat pracownia ceramiczna przyciąga do żarow-
skiego Gminnego Centrum Kultury i Sportu głównie najmłodszych pasjo-
natów sztuki. W minionym roku z oferty przygotowanej dla najmłodszych 
skorzystało blisko 400 osób.

Zajęcia plastyczne, ta-
neczne, muzyczne i 

wokalno-instrumentalne. 
Dużo sekcji sportowych i 
animacyjnych. Mieszkańcy 
gminy Żarów chcą być coraz 
bardziej aktywni.

Chętnie też korzystają z 
bogatej oferty, jaką każdego 
roku przygotowuje dla nich 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie. Które z 
zajęć gromadzą największą 
liczbę uczestników? Czego 
jeszcze brakuje w ofercie kul-
turalnej? O pracy, planach, 
działalności i imprezach or-
ganizowanych przez ośrodek 
kultury z jego dyrektorem, 
Arturem Adamkiem roz-
mawia Magdalena Pawlik.

- Do jakiej grupy odbior-
ców skierowana jest oferta 
Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie?

- Nasza oferta jest dość 
zróżnicowana. Spotykają się 
tutaj zarówno dzieci, jak i do-
rośli. Cieszę się, że z roku na 

rok liczba uczestników zajęć 
przygotowywanych przez na-
szą placówkę zdecydowanie 
rośnie. Przez cały rok odby-
wają się u nas liczne zajęcia, 
warsztaty, spotkania i inne 
formy kulturalnej działalno-
ści. Dzieci, młodzież i doro-
śli coraz chętniej korzystają 
z oferty Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu, nierzad-
ko kształcąc się i rozwijając 
swoje talenty. Staramy się 
jednak tak modyfikować pro-
gram naszej działalności, aby 
był niezmiennie atrakcyjny 
dla każdej grupy wiekowej. 

- Które sekcje artystyczne 
cieszą się największym za-
interesowaniem mieszkań-
ców gminy Żarów?

- Jeśli wziąć pod uwa-
gę funkcjonujące sekcje, to 
każda z nich ma swoją stałą 
grupę odbiorców. Liczebnie 
natomiast największe są gru-
py sportowe: piłka nożna i 
akrobatyka, a także plastyka 
i ceramika. Już w pierwszych 

dniach funkcjonowania każdej 
z nich, co roku jest pełna lista 
uczestników. Dużym zainte-
resowaniem cieszą się także 
zajęcia dla najmłodszych w 
Akademii Malucha, gdzie 
musieliśmy utworzyć kolejną 
grupę,  zajęcia taneczne oraz 
muzyczne w sekcjach rytmiki, 
fletu, perkusji, instrumentów 
klawiszowych, gitary i zespo-
łów wokalnych. Oprócz zajęć 
popołudniowych prowadzimy 
także stałe zajęcia plastyki i 
ceramiki dla grup zorganizo-
wanych ze szkół i przedszkola 
z terenu naszej gminy. Senio-
rzy natomiast licznie korzy-
stają z bogatej oferty zajęć 
żarowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku . W tak sze-
rokim wachlarzu możliwości 
każdy znajdzie coś dla siebie.

- Jak ocenia Pan współ-
pracę ze środowiskami 
twórczymi i innymi orga-
nizacjami funkcjonujący-
mi w gminie?

- Współpraca ta polega 
głównie na partnerstwie przy 
organizacji różnego rodza-
ju imprez. My mamy odpo-
wiednie zaplecze techniczne, 
którym często wspomagamy 
inne imprezy, a inni pomysły, 
które chcieliby zrealizować. 
Nawiązujemy również sta-
łą współpracę z instytucja-
mi kultury z terenu powiatu 
świdnickiego i województwa. 
Owocnie współdziałamy tak-
że z żarowskimi szkołami i 

Szkółka piłkarska to sportowa sekcja, która wciąż cieszy się dużym zainte-
resowaniem najmłodszych piłkarzy w gminie Żarów. Zajęcia prowadzone 
są tam w dwóch grupach, w których trenuje po 20 sportowców.

Od dłuższego czasu lampy 
uliczne przy Rondzie Or-

deru Uśmiechu nie świecą i po 
zmroku panują tam egipskie 
ciemności.

Jest to uciążliwe i niebezpieczne 
dla kierowców, rowerzystów czy 
pieszych, którzy korzystają z tego 
odcinka drogi. Urząd Miejski w 
Żarowie przekazał informacje o 
usterce Starostwu Powiatowemu 
w Świdnicy. Mimo, że od zgło-
szenia minął już prawie miesiąc, 
rondo nadal pozostaje nieoświe-

tlone. - Wprawdzie oświetlenie 
należy do zadań własnych gminy, 
ale ponieważ droga jest powia-
towa, Starostwo Powiatowe jako 
właściciel inwestycji odpowiada 
za usunięcie tej awarii. Przyczy-
ną awarii jest nie tylko wadliwe 
wykonana instalacja, ale również 
usterka powstała na skutek dewa-
stacji – tłumaczy Piotr Weiland, 
kierownik Referatu Inwestycji i 
Dróg Miejskiego Urzędu w Ża-
rowie. Potwierdza to również pra-
cownik Wydziału Komunikacji, 

Transportu i Dróg Publicznych 
Starostwa Powiatowego, który 
twierdzi, że wykonawca odpowie-
dzialny za usunięcie awarii został 
już poinformowany i niebawem 
lampy uliczne znów będą dzia-
łać. Z ostatnich informacji, jakie 
dotarły do Urzędu Miejskiego 
w Żarowie ze Służby Drogowej 
Powiatu Świdnickiego wynika, 
że usterka w najbliższym czasie 
ma zostać naprawiona. Niewia-
domo jednak dokładnie, kiey to 
nastąpi.

Rondo Orderu Uśmiechu
nadal bez oświetlenia

Czego doczekał się Żarów?

Kabaret Koń Polski przyjedzie do Żarowa!
Takiej okazji nie można przegapić. Marian i Hela najbardziej znana kabaretowa para z 
Kabaretu Koń Polski w czwartek, 6 marca wystąpią w Żarowie. Na występ zaprasza ża-
rowskie Gminne Centrum Kultury i Sportu. Szczegóły już w kolejnym numerze gazety.

Komentuje Mieczysław Myrta
radny Rady Miejskiej Żarowa

Gmina inwestuje w poprawę warunków życia mieszkań-
ców wsi. To dzięki nowym inwestycjom zmienia się wize-
runek naszych sołectw. W ciągu niespełna dwóch lat gmina 
zmodernizowała 36 nawierzchni drogowych na wsiach. To 
rekord w historii gminy. Pozyskane środki finansowe gmi-
na zawsze przeznacza na najpilniejsze remonty na wsiach. 
Efekty tych działań są już w dużej mierze odczuwalne przez 
mieszkańców. 

Mniejsze zadłużenie
Wykres wskaźnik zadłużenia

Wskaźnik zadłużenia w 
gminie Żarów obniża się w 
dół. To dzięki stanowczym 
działaniom zadłużenie gmi-
ny sukcesywnie spada, a 
efekty poprawy finansów są 
już widoczne. Gmina jak naj-
lepiej wykorzystała również 
szanse, jakie przyniosły po-
zyskane środki unijne.

przedszkolami, stowarzysze-
niami i klubami sportowymi. 
Zapraszamy do udziału na 
wszystkie imprezy organi-
zowane przez Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu. Nie 
tylko plenerowe, ale również 
wystawy do Żarowskiej Izby 
Historycznej. Warto uczest-
niczyć w życiu kulturalnym 
naszego miasta i tworzyć 
samą kulturę.

Magdalena Pawlik
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Budowa
nowoczesnego 

targowiska na półmetku

Na gruntowny remont targowiska gmina Żarów pozyskała pół miliona złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. W sumie, inwestycja pochłonie 850 tysięcy złotych. 

Prace remontowe przy modernizacji żarowskiego targowiska nabierają coraz większego tempa. Tak nowoczesne 
targowisko stanie się wizytówką Żarowa. 

Był obskurny bazar, a za niedługo będzie targowisko na miarę dwudziestego 
pierwszego wieku. Na efekt końcowy mieszkańcy Żarowa będą musieli jesz-
cze poczekać do końca czerwca, jednak według zapewnień firmy wykonaw-
czej, remont powinien zakończyć się znacznie szybciej.

Był obskurny bazar, a za 
niedługo będzie targowi-
sko na miarę dwudziestego 
pierwszego wieku. Na efekt 
końcowy mieszkańcy Żaro-
wa będą musieli jeszcze po-
czekać do końca czerwca, 
jednak według zapewnień 
firmy wykonawczej, remont 
powinien zakończyć się 
znacznie szybciej. Przy tak 
sprzyjającej pogodzie pra-
ce remontowe wyprzedzają 
zaplanowany przez firmę 
harmonogram. – W chwili 
obecnej trwają zaawanso-
wane prace przy budowie 
drogi dojazdowej i parkingu. 
Została już także wykonana 
drewniana wiata zadasze-
nia, która w części pokryta 
jest już blachą trapezową. 

Odbyła się już również mo-
dernizacja szaletu miejskie-
go, a w tym momencie ekipa 
remontowa intensywnie pra-
cuje przy remoncie budynku 
socjalnego – wylicza Jacek 
Harla z firmy handlowo-
usługowej DABRO-BAU, 
która wygrała przetarg na 
realizację tego zadania in-
westycyjnego.

W Żarowie targ czyn-
ny jest w każdą sobotę od 
wczesnych godzin poran-
nych. Co tydzień przyciąga 
w to miejsce wielu sprzeda-
jących oraz kupujących. Nie 
tylko z gminy, ale również 
z okolicy.  – Nie było już tu-
taj odpowiednich warunków 
do bezpośredniej sprzedaży. 
Często handlowcy musie-

li sprzedawać swój towar 
z samochodów. Dobrze, że 
wkrótce się to zmieni i to 
w tak szybkim tempie. Oby 
więcej było takich dobrych 
inwestycji – przyznaje Wła-
dysław Folek, który miesz-
ka nieopodal remontowane-
go placu targowego.

Faktycznie, plac targo-
wy zmieni się. I to na lep-
sze. Będzie to nowoczesny 
obiekt, który zmieni wize-
runek miasta. Nie jest to 
jednak jedyna inwestycja, 
która zmieniła centralną 
część Żarowa. Odnowione 
budynki mieszkalne, które 
w minionym roku remonto-
wała gmina także stały się 
wizytówką miasta.

Magdalena Pawlik

Gmina wspiera sportowe talenty

Ambitny, zdolny, pełen pa-
sji i samozaparcia. Jego 

sportowa kariera rozpoczęła 
się od kickboxingu.

Na pierwsze treningi zapro-
wadził go tato. Potem przy-
szedł czas na boks. Dziś jest 
mistrzem Dolnego Śląska i 
wicemistrzem Polski w boksie. 
Za sportowe osiągnięcia, liczne 
sukcesy i reprezentowanie gmi-
ny Żarów, Wojciech Pudłow-
ski, piętnastoletni mieszkaniec 
Żarowa otrzymał wyróżnienie 
i nagrodę finansową od bur-
mistrza Leszka Michalaka. 
– Miniony rok był wyjątkowy 
dla żarowskiego sportu, a nasi 
zawodnicy zdobywali wysokie 
lokaty na szczeblu regionalnym 
i krajowym. To cieszy, że obok 
lekkoatletyki w naszej gminie 
prężnie rozwijają się również 
inne dyscypliny sportowe. Przy-

znana nagroda jest dowodem 
uznania za długą i wytężoną 
pracę – gratulował młodemu 
sportowcowi burmistrz Leszek 
Michalak.

Młody uczeń żarowskiego 
gimnazjum to nie jedyny uta-
lentowany sportowiec w gmi-
nie Żarów. Podczas spotkania 
noworocznego w piątek, 24 
stycznia rozstrzygnięty został 
również plebiscyt na „Sporto-
wą Indywidualność Gminy Ża-
rów w 2013 roku”. Za sportowe 
osiągnięcia gmina uhonorowa-
ła także Pawła Fajdka, Marka 
Barabasza, Adama Ciupińskie-
go oraz Łukasza Jadacha. Suk-
ces ich wszystkich to również 
zasługa trenerów. – Nauczycie-
le naszego gimnazjum wspie-
rają młodych utalentowanych 
uczniów, dają im szanse rozwo-
ju, a jednocześnie wskazują, że 

ta sportowa „praca” jest dla nas 
wszystkich bardzo ważna. Woj-
ciech Pudłowski to wyjątkowy 
sportowiec, w którym drzemie 
ogromny potencjał. I głęboko 
wierzę w to, że kiedyś zdobędzie 
złoty medal na mistrzostwach 
świata – mówiła Helena Sło-
wik, dyrektor gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Żarowie.

Zdolny gimnazjalista nadal 
chce reprezentować gminę 
Żarów w turniejach i mistrzo-
stwach. I nadal chce odnosić 
sukcesy. – Boks to bardzo trud-
ny sport. Wymaga wiele fizycz-
nego wysiłku. Jednak zawsze 
mogę liczyć na pomoc taty i mo-
jego trenera. Trenuję również 
dla mojej mamy. Myślę, że z ich 
wsparciem uda mi się osiągnąć 
jeszcze więcej – dopowiadał 
Wojciech Pudłowski.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu, obok uhonorowanego laureata Wojciecha Pudłowskiego, burmistrz Leszek Michalak, dyrektor gimna-
zjum Helena Słowik oraz Adam Ciupiński, nauczyciel żarowskiego gimnazjum.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż  
LOKALU MIESZKALNEGO o pow. 37,08 m2  w budynku nr 5 przy ul. Cichej w Żarowie

1. Przetarg odbędzie się 13 marca 2014r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w pieniądzu w wysokości podanej w tabeli, które powinno znaj-
dować się na  koncie: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 
1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej w dniu  10  marca  
2014r.  włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pie-
niężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, za-
liczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestni-
kom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia 
przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno po-
stąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu pod-
lega 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. Zgodnie z  ustawą  o podatku od towarów i usług zbywany 
lokal zwolniony jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do ponie-
sienia kosztów szacunkowych  związanych z przygotowaniem 
lokalu do sprzedaży w kwocie łącznej 984 zł oraz I opłaty z tytułu 
użytkowania wieczystego i kosztów notarialnych.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie interneto-
wej Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Go-
spodarki Przestrzennej tel. 74/8580-591 wew. 339 i 301 do dnia 
10.03.2014r.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji prze-
targowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości 
przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, 
osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna 
przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Są-
dowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomoc-
nika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania 
przetargowego.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznacz-
na z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warun-
kami przetargu i ich akceptacją.
12. Pierwsze postąpienie wynosi 1.000 zł.
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Zabudowa
mieszkaniowa

sprzedaż lokalu na
własność wraz z 

udziałem
w prawie użytko-

wania wieczystego 
gruntu 12,12 %
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MŁYN
W SIEDLIMOWICACH

Śladami

historii

Młyn wodny to odwieczny składnik sielskiego krajobrazu. To zarazem 
dom i miejsce ludzkiej pracy. To w końcu miejsce opisywane przez po-
etów i pisarzy, a także barwny temat dzieł malarskich. Jeszcze w począt-
kach XX wieku młynów były tysiące. Dzisiaj jest to świat dawno umarły, 
który tylko z rzadka powraca na chwilę do życia, aby snuć swą opowieść. 
Opowieść o młynie w Siedlimowicach, jest opowieścią o minionym cza-
sie, kiedy turkot drewnianego koła znaczył historię zwykłych ludzi jakim 
dane było w tym niezwykłym miejscu żyć i pracować.

CZWARTA CZĘŚĆ

Współcześnie napęd 
urządzeń młyńskich sta-
nowi silnik elektryczny o 
mocy 40 KM, umieszczony 
w piwnicy. Pasy transmi-
syjne wymienione zostały 
na nowe, wyprodukowane 
w Głuszycy i Wałbrzychu. 
W maju 1980 roku pożar 
wywołany zatarciem, po-
chłonął część mły-
na przeznaczoną 
do produkcji kaszy 
manny, która zosta-
ła odbudowana, lecz 
produkcji nie pod-
jęto. Wówczas też 
wymieniono układ 
powietrzny z oryginalnego 
drewnianego na metalowy. 
Parter młyna zajmują 4 
mlewniki wałkowe (urzą-
dzenia służące do mielenia 
i łamania ziaren zbóż), wy-
produkowane na początku 
XX wieku (ok. 1908-1925 
r.) przez założoną jeszcze 
w 1873 r. drezdeńską fir-
mę produkującą młyny i 
maszyny rolnicze Müh-
lenbauanstalt und Maschi-
nenfabrik vorm. Gebrüder 
Seck – Dresden. Trzy spo-
śród czterech wspomnia-

nych mlewników są spraw-
ne w 100% i pracują po dziś 
dzień. Warto wspomnieć, że 
identyczne mlewniki wy-
produkowane na początku 
XX w. w Dreźnie, znajdują 
się obecnie w nieczynnym 
już młynie w Zastrużu, gm. 
Żarów (własność prywat-
na). Pierwsze piętro młyna 

w Siedlimowicach 
to pakownia i 
część magazyno-
wa. Piętro drugie 
jest piętrem pro-
dukcyjnym, gdzie 
zboże oczyszczane 
jest do produkcji. 

Na piętrze trzecim znajdu-
ją się tzw. odsiewacze (3 
sztuki), gdzie produkt po 
mieleniu przesiewany jest 
przez odpowiednie sita w 
celu oddzielenia mąki od 
otręb. Produkowane przez 
młyn siedlimowicki mąki 
to typ 550: luksusowa (buł-
kowa) - zawartość popiołu 
od 0,51% do 0,58%, typ 
650 - zawartość popiołu od 
0,59% do 0,69%, typ 750: 
chlebowa - zawartość po-
piołu od 0,70% do 0,78%. 

Młyn w Siedlimowicach 

stanowi obecnie własno-
ścią Państwa Witolda i 
Iwony Markiewiczów. 
Pan Witold przejął go 
po swoim ojcu w 2001 r. 
Młyn jest obecnie dru-
gim czynnym (prowadzi 
sprzedaż indywidualną 
mąki) obok młyna w Bur-
katowie, na obszarze po-
wiatu świdnickiego. Jak 
mówi pan Witold ... kosz-
ty utrzymania i produkcji 
młyna są znaczne w sto-
sunku do jego zysków, 
dlatego też przyszłość 
nie jest różowa. Trud-
no o części zamienne do 
urządzeń pamiętających 
początek XX wieku. Na 
większość zamienników 
nie ma już co liczyć. Po-
zostaje jedynie skompli-
kowana naprawa, jak w 
przypadku awarii jedne-
go z odsiewaczy. Pomoc 
oferuje Nam jednak Młyn 
z Dzierżoniowa. 

Bogdan Mucha 
Gminne Centrum Kultury i 

Sportu w Żarowie

Co robić w ferie?
Co roku ferie zimowe wyczekiwane są przez dzieci z utęsknieniem i jak co 
roku gminne placówki zatroszczyły się o bogaty program zajęć dla najmłod-
szych mieszkańców Żarowa i okolic. Wyjazdy do kina, wycieczki, zajęcia 
plastyczne czy taneczne, turniej w unihokeja, łamigłówki i konkursy. To tylko 
niektóre propozycje dla uczniów spędzających ferie zimowe w gminie Żarów. 
Sprawdź, jakie atrakcje czekają najmłodszych podczas ferii zimowych.
Gminne Centrum Kultury i Sportu
Wszystkie zajęcia odbędą się w hali sportowej.
17.02 - warsztaty gitarowe (godz. 10:00)
18.02 - warsztaty gitarowe, turniej gry w Chińczyka (godz. 10:00)
19.02 - warsztaty gitarowe, turniej w unihokeja (godz. 10:00)
20.02 - turniej warcabów
21.02 - turniej badmintona, warszt. muz.: flet (godz. 10:00), warszt. muz.: keybord (godz. 12:00)
24.02 - turniej szachowy, zajęcia plastyczne (godz. 10:00)
25.02 - zajęcia plastyczne, studio nagrań – możliwość wykonania własnych nagrań (godz. 10:00)
26.02 - zajęcia ceramiczne, studio nagrań – możliwość wykonania własnych nagrań (godz. 10:00)
27.02 - zajęcia ceramiczne, studio nagrań – możliwość wykonania własnych nagrań (godz. 10:00)
28.02 - zajęcia ceramiczne (godz. 10:00)

Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego
17.02 – 21.02 i 24.02 – 28.02 w godz. 10:00 – 14:00 
Zajęcia plastyczne, origami, gry planszowe i komputerowe, zajęcia z cyklu „Głośne czyta-
nie na zaczarowanym dywanie” (zajęcia literacko-artystyczne), Wideoteka Młodego Czło-
wieka (filmy i bajki na dużym ekranie), rozrywki umysłowe, zabawy ruchowe z chustą 
animacyjną KLANZY. Ponadto konkursy z nagrodami. 

Placówka Wsparcia Dziennego „Cztery Pory Roku”
Gimnazjum im. Jana Pawła II, sala nr 6, 17.02 – 21.02 i 24.02 – 28.02 w godz. 09:00 – 12:00
Zajęcia na świeżym powietrzu (w zależności od aury), zajęcia plastyczne, szachowe, atrak-
cyjne gry i zabawy pod okiem wykwalifikowanej kadry. Zapewnione wyżywienie.  
 
Grupa zajęciowa „Chatka Puchatka” w Łażanach
17.02 – 20.02, w godz. 14:30 – 17:30, a 21.02 w godz. 14:30 – 18:30
Zajęcia plastyczno-techniczne, teatralne, czytelniczo-medialne, umuzykalniające, dydak-
tyczne, gry i zabawy ruchowe oraz rozrywki umysłowe, wycieczki krajoznawcze. 

Grupa zajęciowa „Dziupla kanarka” w Mrowinach
17.02 – 21.02, w godz. 10:00 – 14:00 
Zajęcia czytelnicze, profilaktyczne, umuzykalniające, plastyczno-techniczne, gry i zaba-
wy ruchowe, konkurencje sportowe, wycieczki krajoznawcze. 

Grupa zajęciowa „Słoneczko” w Kalnie
17.02 – 21.02, godz. 11:00 – 14:00 
Wyjazd do kina, ognisko w lesie z kiełbaskami i ciepłą herbatą, zajęcia nordic-walking, 
poznawanie nowej techniki artystycznej Quilling, Wielki Turniej Wiedzy o Gminie i Pol-
sce, zajęcia taneczne, nauka języka angielskiego.

Grupa zajęciowa „Euroclub” w Siedlimowicach
24.02, 26.02 i 28.02, godz. 15:00 – 19:00 
Zajęcia profilaktyczne, plastyczne, gry, zagadki, kalambury. W zależności od warunków 
pogodowych planowane są zajęcia na świeżym powietrzu.    

Trudno o 
części zamien-
ne do urządzeń 
pamiętających 
początek XX 

wieku. 

Co? Gdzie? Kiedy?
ŻARÓW - 15 lutego
VI edycja Żarowskiej Ligi Futsalu  Electrolux Cup – 14 kolejka – 
zakończenie (hala sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu, 
ul. Piastowska 10)

do 26 lutego
Wystawa „Od neolitu do wczesnego średniowiecza” (Żarowska Izba Historyczna, ul. Ar-
mii Krajowej 40, środy godz. 10:00 – 17:00, niedziele godz. 11:00 – 14:00, wstęp jedynie po 
uprzedniej rezerwacji telefonicznej) 

ŚWIDNICA - 15 lutego
Kabaret Marcina Dańca (sala teatralna ŚOK, Rynek 43, godz. 20:00, bilety 45 zł do naby-
cia w Informacji Turystycznej, ul. Wewnętrzna 2)
18 – 21 lutego
Warsztaty plastyczne – papierowa wiklina (sala lustrzana SOK, Rynek 43, godz. 10:00 – 
12:00, wpisowe 20 zł. Zapisy przyjmuje do 18 lutego do godz. 10.00 Robert Kukla (tel. 
506859759, e-mail: r.kukla@sok.com.pl) 
22 lutego
Koncert: Maciej Maleńczuk z zespołem Psychodancing (Sala teatralna ŚOK, Rynek 43, 
godz. 18:00, bilety 80 zł do nabycia w Informacji Turystycznej, ul. Wewnętrzna 2)
24 lutego
Spektakl dla dzieci: „Trzy małe świnki” i warsztaty teatralno-lalkowe (Sala teatralna 
ŚOK, Rynek 43, godz. 11:00, bilety 5 zł do nabycia w dniu wydarzenia) 
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Dacco Cup Zaskoczeni
mistrzem ligi

Turniej piłkarski prze-
prowadzony był już po raz 
czwarty. – W tegorocz-
nym piłkarskim turnieju 
rywalizowali zawodnicy z 
rocznika 2004 i młodsi. Na 
parkiecie hali sportowej 
sportowych emocji dostar-
czały nam drużyny z Wro-
cławia, Pieszyc, Kłodzka, 
Bielawy, Świdnicy, Jele-
niej Góry, Dzierżoniowa 
oraz nasza szkółka piłkar-
ska, której opiekunem jest 
Adam Ciupiński. W sumie 
było ponad dziewięćdzie-
sięciu zawodników i ta 
wzrastająca z roku na rok 
frekwencja naprawdę cie-
szy – wyjaśniał dyrektor 
Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie 
Artur Adamek.

Dwanaście drużyn piłkarskich wzięło udział w tegorocznym Turnieju Dacco Cup, który w niedzielę, 3 
lutego rozegrany został w żarowskim Gminnym Centrum Kultury i Sportu. 

Volley Żarów uległ w 
dmumeczu BTS Bole-

sławiec, zajmując osta-
tecznie 6. miejsce w III 
Dolnośląskiej Lidze Siat-
kówki.

W pierwszym meczu Ża-
rowianie wystąpili bez 
kontuzjowanego lidera ze-
społu Łukasza Domańskie-
go i zdecydowanie prze-
grali dwie pierwsze partie. 
W kolejnych setach spore 
ożywienie wniósł zaledwie 

Jakub Dołharz został ka-
drowiczem województwa 

dolnośląskiego w szachach. 
Żarowianin reprezentujący 
KSz Polonię Wrocław został 
zakwalifikowany na podsta-
wie finalistów obecnych Mi-

Klub Szachowy Goniec Żarów zaprasza dzieci i mło-
dzież na zajęcia szachowe dla początkujących. 

Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek w godz. 
16.00-17.30 w klubie szachowym Goniec, budynek Bajko-
wego Przedszkola w Żarowie, wejście od strony Orlika. 
Zajęcia są bezpłatne.

W pierwszym meczu kon-
trolnym przed rundą 

rewanżową Zjednoczeni Ża-
rów występujący w klasie 
okręgowej ulegli III ligowej 
Polonii Świdnica 5:4.

Mecz rozegrany w Świdnicy 
miał nietypowy przebieg. Do 
przerwy grający bez respek-
tu goście prowadzili 3:0, ale 
po zmianie stron inicjatywę 

Specyfiką Dolnośląskiej 
Ligi szachowej są rundy 

z meczami na szczycie prze-
platane rundami niespo-
dzianek. Takiej spodziewa-
liśmy się w Wołowie, gdzie 
WKSz podejmował lidera 
- wałbrzyski WOK.

Gospodarze nie byli bez 
szans, ale gości poprowa-
dził będący na fali Paweł 
Kowalczyk, który przekro-
czył 2200 ELO. Wynik 2-3 
i WOK umocnił się na po-
zycji lidera.

W Żarowie sensacja! Go-
niec ograł WKSz Hetmana.- 
Cieszymy się z pierwszej 
wygranej, na która czeka-
liśmy tak długo. Daniel za-
grał dobrą partię, po trochu 

Pewne zwycięstwo Za-
skoczonych, niespo-

dziewana przegrana ubie-
głorocznych triumfatorów 
rozgrywek Czarnych Lotos 
spowodowała, że na kolej-
kę przed końcem rozgry-
wek KKZ Zaskoczeni Żarów 
zapewnili sobie zwycię-
stwo w tegorocznej edycji 
rozgrywek Electrolux Cup.

Zaskoczeni byli bezapela-
cyjni w starciu z Cannabis, 
wygrywając aż 8:1. Jedy-

nym zespołem mogącym 
rywalizować z KKZ był 
Czarny Lotos. Na drodze 
stanął Olewers Gold Team, 
który bez zawodników re-
zerwowych ograł 5:4 ubie-
głorocznych zwycięzców 
całych rozgrywek. 

Wciąż  nierozstrzygnięte 
jest mistrzostwo Ligi Euro-
pejskiej. O wszystkim za-
decyduje ostatnia kolejka i 
bezpośredni pojedynek po-
między Kac Wawą, a AKS 
Żarów.

Bolesławiec
zbyt silny

14-letni Mateusz Demcio. 
Volley wygrał dwa partie i 
doprowadził do tie-breaka. 
W nim górę wzięło więk-
sze doświadczenie rywali. 
Volley Żarów – BTS Bo-
lesławiec 2:3 (-17, -14, 23, 
22, -10).

W rewanżu ponownie lep-
szy BTS, który na własnym 
parkiecie potrzebował 
trzech setów do triumfu 
(-11, -24, -23).

Przełamanie Gońca
zdobywając przewagę. Bar-
dzo szybko wygrał Przemek 
Borowski, jego rywal źle 
przeliczył wymianę i nie-
stety musiał poddać partię. 
Nasza wygrana mogła być 
wyższa, ale Marek Szmyd 
nie wyciągnął wygranej z 
przewagą 2 pionów przy 
różnokolorowych gońcach, 
co miało decydujące zna-
czenie przy ich końcowym 
wyniku. Długo czekaliśmy 
na wygraną, ale była ona 
kwestią czasu. Nasza liga 
jest bardzo wyrównana i 
każdy może wygrać z każ-
dym – podsumował Artur 
Adamek, prezes Gońca Ża-
rów.
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Dołharz w kadrze

Pierwszy sparing 
Zjednoczonych

przejęli poloniści i ostatecznie 
to oni wygrali całe spotkanie. 
Bramki zdobywali: Grzegorz 
Borowy (2), Kamil Kukla (2) 
i Mateusz Kopernicki dla Po-
lonii oraz Rafał Luber (samo-
bójcza), Krzysztof Goździe-
jewski, Grzegorz Chłopek i 
Dariusz Filipczak dla Zjedno-
czonych.

Krzysztof Dutkiewicz

strzostw Polski Juniorów. 
W planie kadry wojewódz-

kiej młodzików jest zgrupo-
wanie w Dusznikach Zdrój, 
Polanicy Zdrój oraz konsul-
tacje, które odbędą się w Ża-
rowie.

Otwarcia turnieju do-
konał  burmistrz Leszek 
Michalak. – Życzę samych 
sukcesów i mam nadzieję, 
że sportowe emocje towa-

rzyszyć nam będą do same-
go końca – mówił podczas 
otwarcia rozgrywek bur-
mistrz Żarowa.

Sportowa rywalizacja 
była bardzo zacięta, a po-
ziom emocji dużo większy 
niż w piłce seniorskiej. 
Bezapelacyjne zwycię-
stwo przypadło zespołowi 
FC Academy I Wrocław, 
który wyprzedzili swoich 
klubowych kolegów z FC 
Academy II Wrocław, na  
trzecim miejscu znaleźli 
się piłkarze Chojnika Jele-
nia Góra. Szkółka Piłkar-
ska GCKiS Żarów zajęła 
12. miejsce.

Szkółka Piłkarska 
GCKiS: Przemysław Do-
browolski, Paweł Siemio-
chin, Filip Wasik, Oskar 
Ogryzek, Oskar Becher, 
Maciej Czyżewski, To-
masz Tyrański, Marcel Za-
walski, Kacper Moryl.
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Zagrali fair play!
Znakomitą formę zapre-

zentowali najmłodsi 
sportowcy z żarowskiej 
szkółki piłkarskiej. 

Podczas turnieju „PLAY4-
FUN”, który rozegrany zo-
stał w niedzielę, 9 lutego w 
Wałbrzychu młodzi zawod-
nicy zdeklasowali swoich 
rówieśników. Organizatorem 
sportowego turnieju był SBM 
Management oraz Football 
Academy Wałbrzych.

Lp. Drużyna II Drużyna Wynik

1 SP GCKiS Żarów AP Nysa Kłodzko 1:0

2 SP GCKiS Żarów KS Talent Bolesławiec 1:1

3 MKS Szczawno-Zdrój SP GCKiS Żarów 1:0

4 AP Victoria Wałbrzych SP GCKiS Żarów 0:3

5 FA Wałbrzych SP GCKiS Żarów 1:2

6 SP GCKiS Żarów FA Świdnica 4:0

W turnieju wzięli udział zawodni-
cy z drużyny Adama Ciupińskiego, 
w składzie: Jakub Garbacz, Wi-
tek Łuczak, Nadia Sobel, Kamil 
Zadrożny, Krzysztof Boniowski, 
Dawid Haraszczuk. Młodzi za-
wodnicy byli pod opieką rodziców 
sportowców, Grzegorza Garba-
cza i Dawida Sobel.


