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Droga do Kalna

Zniszczony odcinek drogi Bożanów-
Kalno zyskał nową nawierzchnię 
asfaltową.

Asystent Rodziny

Mają pomagać rodzinom, które przeżywają 
trudności. Pomagają znaleźć pracę, napisać 
pismo czy załatwić sprawę w Urzędzie.

Electrolux Cup dla
KZK Zaskoczeni Żarów
Po trzech latach przerwy tytuł mistrzow-
ski Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup 
wrócił do zespołu KKZ Zaskoczeni Żarów.

3 6 8

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żarowie 
skończył pięć lat!

Ruszyły zapisy do 
przedszkola

Przed ponad pięcioma laty postanowili zatrzymać czas. Zapragnęli żyć jak za dawnych, dobrych, młodzieńczych lat. Uczyć 
się, odkrywać lepszy świat, poznawać nowych ludzi, korzystać z kultury, wypoczynku i przyjemności. Przy wsparciu gminy, 
żarowskiego gimnazjum, biblioteki i Gminnego Centrum Kultury i Sportu założyli Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Dokończenie na str. 5

Pieniądze dla organizacji
pozarządowych

Umowę na dotację dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Goniec” 
w Żarowie odbierał prezes klubu Artur Adamek.

Od poniedziałku, 24 lutego rodzice mogą zapisywać 
dzieci do Bajkowego Przedszkola w Żarowie. Pobrany  

wcześniej w przedszkolu wniosek należy złożyć w kancelarii 
przedszkola w terminie do 11 kwietnia.

- O tym, ile maluchów zostanie przyjętych do naszej placówki zade-
cyduje 17 kwietnia komisja rekrutacyjna. Choć tegoroczna rekruta-
cja będzie się nieco różnić od tych z lat ubiegłych, z uwagi na kolejne 
zmiany przepisów oświatowych. Jednak powinno się obyć bez jakich-
kolwiek problemów dla mieszkańców naszej gminy. Podstawowym 
warunkiem przyjęcia do przedszkola musi być zamieszkiwanie dziecka 
w gminie. Ponadto, pierwszeństwo będą miały również dzieci niepeł-
nosprawne, mające rodzica, rodziców lub rodzeństwo z uszczerbkiem 
na zdrowiu, a także pochodzące z rodzin wielodzietnych, objęte pieczą 
zastępczą oraz wychowywane przez samotnego opiekuna – wyjaśnia 
Elżbieta Wierzyk, dyrektor żarowskiego Bajkowego Przedszkola.

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola muszą 
wyłącznie złożyć deklarację o kontynuacji wychowania przed-
szkolnego. Bajkowe Przedszkole w Żarowie przyjmować będzie 
dzieci zamieszkałe również poza gminą Żarów. Ale tylko w tym 
wypadku, jeśli okaże się, że po postępowaniu rekrutacyjnym 
placówka dysponować będzie jeszcze wolnymi miejscami. 

Burmistrz Żarowa prze-
znaczył prawie 220 ty-

sięcy złotych do rozdyspo-
nowania w tegorocznym 
konkursie dla organizacji 
pozarządowych z terenu 
gminy Żarów. Środki fi-
nansowe rozdysponowano 
podmiotom działającym 
zarówno w sferze ochrony 
zdrowia, jak i sportu. 

To zdecydowanie więcej od 
świdnickiego Starostwa Po-
wiatowego i porównywalnie 
z innymi gminami powiatu 
świdnickiego. Najwięcej, bo 
aż 73 tysiące złotych otrzymał 
Klub Sportowy „Zjednoczeni 
Żarów”. – Warto wspomagać 
sport, bo odgrywa on w świecie 
ogromną rolę. I cieszę się, że 

burmistrz Żarowa podchodzi 
do tego z taką pasją i wspiera 
sport oraz naszych zawodni-
ków. Ten rok to przede wszyst-
kim dalsza praca z młodzieżą, 
liczne treningi, wyjazdy i szko-
lenia. Naszym celem jest także 
awans starszej grupy piłkarzy 
do czwartej ligi. Podziękowa-
nia za wsparcie naszego klubu 
składam również firmie PCO 
z Żarowa – mówił podczas 
uroczystego podpisania umo-
wy na dofinansowanie klubu 
„Zjednoczeni Żarów” prezes 
Jacek Kaletowski.

W tegorocznym budżecie 
na zadania z zakresu sportu 
gmina Żarów przeznaczyła 
165 tysięcy złotych. To o 17 
tysięcy więcej niż dwa lata 

temu. Pieniądze otrzymało 
czternaście klubów spor-
towych: „Zjednoczeni Ża-
rów”, „Błyskawica Kalno”, 

„Zieloni” Mrowiny, „Zryw’’ 
Łażany, „Wierzbianka”...

Więcej na str. 3
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235) 
podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie da-
nych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania 
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego, sporządzanych na podstawie następujących uchwał Rady 
Miejskiej w Żarowie:
1. Nr XLIV/352/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina 
Żarów.
2. Nr XLIV/355/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zastru-
że, gmina Żarów.
3. Nr XLIV/356/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Ża-
rów, gmina Żarów.
4. Nr XLIV/353/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina 
Żarów.
5. Nr XLIV/354/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, 
gmina Żarów.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środo-
wiska dotyczące w/w planów miejscowych w terminie do dnia 25 
marca 2014r. na piśmie na adres: Burmistrz Żarowa, ul. Zamkowa 
2, 58-130 Żarów. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

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

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie następujących uchwał:
1. Nr XLIV/352/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina 
Żarów.
2. Nr XLIV/355/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zastru-
że, gmina Żarów.
3. Nr XLIV/356/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Ża-
rów, gmina Żarów.
4. Nr XLIV/353/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, 
gmina Żarów.
5. Nr XLIV/354/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, 
gmina Żarów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych pla-
nów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do 
dnia 25 marca 2013r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac re-
montowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energe-
tycznych w Żarowie (ulice: Armii Krajowej nieparzyste 
25-31, 38, 38a, 38b, 38c, 38d, Dworcowa nieparzyste 
1-21 i dz. 103/2) nastąpi przerwa w dostawie prądu elek-
trycznego. Mieszkańcy Żarowa pozbawieni będą prądu 
w dniach 6-10 marca, w godzinach od 8.00 do 16.00)

Kronika Policyjna
Ukradli alkohol
W sklepie Tesco w Żaro-
wie nieznany sprawca do-
konał kradzieży alkoholu 
o wartości 65 zł. Policja 
zabezpieczyła nagranie z 
monitoringu, na którym 
widoczna jest postać zło-
dzieja i cały incydent. 
Obecnie trwa ustalanie 
tożsamości złodzieja. Po-
dobna sytuacja miała miej-
sce kilka dni wcześniej w 
żarowskim sklepie Bie-
dronka. Mężczyzna ukradł 
alkohol, a następnie nie 

chcąc stracić ukradzionego 
towaru, naruszył nietykal-
ność cielesną pracownika 
ochrony. Sprawcy grozi za 
ten czyn kara pozbawie-
nia wolności od roku do 
lat 10. Podobnie jak w po-
przednim przypadku poli-
cja zabezpieczyła nagrania 
z monitoringu i obecnie 
trwają czynności mające 
na celu ustalenie tożsamo-
ści sprawcy. Najprawdopo-
dobniej jest nim 44-letni 
mieszkaniec Żarowa.     

Oszust na Allegro
Mieszkaniec gminy Żarów 
chciał przez internet kupić 
perfumy, a został oszukany 
i okradziony. Korzystając z 
popularnego portalu inter-
netowego Allegro, zamówił 
wybrany produkt, przelał na 
wskazane konto bankowe 
kwotę 80 zł, ale perfum nie 
otrzymał. Oszust, korzysta-
jąc z fałszywej tożsamości, 
pobrał wpłacone pieniądze, a 
przesyłki nie wysłał. – Takie 
internetowe oszustwa są coraz 
częstsze. Nie tylko na Allegro, 

ale też na innych podobnych 
portalach. Na pewno trzeba 
czytać komentarze i opinie o 
innych użytkownikach, zarów-
no kupując różne produkty, 
jak i je sprzedając. Warto też 
przy zakupach przez internet 
zaznaczać opcję umożliwiają-
cą sprawdzenie przesyłki przy 
jej doręczeniu i w ten sposób 
zmniejszyć ryzko nieudanej 
transakcji. – wyjaśnia komen-
dant żarowskiej policji Izabe-
la Basztura. 

     Oprac. Agnieszka Socha

Minęło 20 lat? Opłać grób
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 możliwości pocho-
wania innej osoby w tym 
samym grobie. – Po upływie 
20 lat od pochowania należy 
ponowić opłatę za eksplo-
atację miejsca grzebalnego 
lub dokonać jego likwidacji. 
Opłatę trzeba również wno-
sić za grobowce, niezależnie 
od ilości osób w nim pocho-
wanych. Przypominamy, że 
o podjętym stanowisku na-

leży poinformować właści-
ciela cmentarza, czyli gminę 
Żarów – wyjaśnia Tomasz 
Kuska, Inspektor ds. Go-
spodarki Komunalnej Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Zgodnie z obowiązującą 
uchwałą Rady Miejskiej wy-
kupienie grobu na następne 
20 lat, niezależnie od ilości 
pochowanych osób wynosi 
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

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

● Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe (75 m2) w Żarowie 
na Osiedlu przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Telefon 501 587 799

● Wynajmę lokal handlowy przy ul. Dworcowej w Żaro-
wie (dawny „Snack Bar”).
Telefon kontaktowy: 74 8580 796

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl

Dom Spokojnej
Starości w Świdnicy
Do końca marca inwestor 

złoży wniosek o pozwolenie 
na budowę, a pod koniec 2014 
roku rozpocznie się budowa 
Domu Spokojnej Starości. Tak 
zapewnia przedsiębiorca, który 
na terenie gminy Świdnica pla-
nuje wybudować nowy obiekt. 
O tę inwestycję walczyli sami 
seniorzy. Troje sąsiadów z ulicy 
Jodłowej w Świdnicy w 2012 
roku zebrało 2200 podpisów 
pod petycją do starosty, prezy-
denta Świdnicy i wójt gminy 
Świdnica. – W ośrodku będą 
miejsca dla ok. trzystu pod-
opiecznych. Otrzymaliśmy już 
od inwestora koncepcję budowy, 
która zakłada na powierzchni 
6722m2 budowę ok. 67 lokali 
mieszkalnych i 134 apartamen-
tów mieszkalnych. Do dyspozy-
cji podopiecznych będą liczne 
zespoły, m.in. socjalno-rekre-
acyjny, socjalno-gastronomicz-
ny, medyczno-rehabilitacyjny. 

Obecnie teren został już uprząt-
nięty i przygotowany pod budo-
wę – mówi wójt gminy Teresa 
Mazurek. Obiekt ma powstać 
w bliskim sąsiedztwie szpitala 
„Latawiec” w Świdnicy. 

Źródło: swidnica24.pl

Przeciw drastycznym 
oszczędnościom 

w oświacie
Na zwołanej niedawno kon-

ferencji prasowej posłanka 
Anna Zalewska nie zostawiła 
suchej nitki na planach starosty 
i zarządu powiatu, by o milion 
złotych w skali roku obniżyć 
dodatki dla nauczycieli szkół 
powiatowych. – To jest po 
prostu skandal – stwierdziła. 
– Pan starosta, który zarabia 
kilkanaście tysięcy złotych, ma 
służbowy samochód i komórkę, 
dorabia jeszcze jako nauczyciel 
internatu w Zespole Szkół Rol-
niczych w Mokrzeszowie. Nie 
łamie przy tym prawa, bo szko-
ła nie jest prowadzona przez 

powiat, ale takie zachowanie 
jest haniebne. I taki oto czło-
wiek, który najpierw zadłużył 
powiat do granic możliwości, 
idzie do nauczycieli i grozi im, 
że albo zlikwiduje szkoły, albo 
oni zgodzą się na obniżki do-
datków. Anna Zalewska jako 
alternatywę oszczędzania 
wskazuje Służbę Drogową Po-
wiatu Świdnickiego, która jej 
zdaniem jest kosztowną i zbęd-
ną jednostką, potrzebną jedy-
nie do utrzymywania etatów. 
Będzie też nakłaniać rządzącą 
w powiecie koalicję Wspólno-
ta Samorządowa – Platforma 
Obywatelska do odwołania 
Zygmunta Worsy.

Źródło: swidnica24.pl 

Pogotowie sprzedane 
poniżej wartości 

rynkowej
O kupno terenu przy ulicy 

Wojska Polskiego, na którym 
obecnie znajduje się stacja 
pogotowia, wystąpił rektor 

świdnickiego Wyższego Se-
minarium Duchownego. Cena 
dwóch działek została usta-
lona przez zarząd powiatu, 
w oparciu o wycenę rzeczo-
znawcy, na 721 800 złotych. 
Jednakże działki wraz z zabu-
dową, decyzją Rady Powiatu, 
zostaną sprzedane raptem za 
ponad 324 tysiące złotych, 
czyli dużo poniżej wartości 
rynkowej całego obiektu. 
Radni powiatu świdnickie-
go na ostatniej sesji udzielili 
55 procentowej bonifikaty na 
zakup terenu obecnej siedzi-
by Pogotowia Ratunkowego. 
Autopoprawkę do uchwały 
wniósł Zygmunt Worsa, któ-
ry wcześniej ustaloną bonifi-
katę 45 procentową zamienił 
na aż 55 procentowy upust. 
Starosta ten fakt tłumaczył 
błędem technicznym. Diece-
zja świdnicka ma zamiar w 
tym miejscu prowadzić dzia-
łalność oświatową i kultural-
ną. Pogotowie pozostanie przy 
ul. Wojska Polskiego do czasu 
wybudowania nowej stacji 
przy szpitalu „Latawiec”.

Źródło: swidnica24.pl 

Ekspresem po powiecie
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Droga do Kalna
Zniszczony odcinek drogi Bożanów-Kalno zyskał nową nawierzchnię asfaltową. Na razie tylko w połowie. Nie jest to jednak koniec prac remontowych, a na 
kompleksową modernizację tego odcinka drogowego trzeba będzie poczekać do wczesnej jesieni.

Budowa kanalizacji to jeden z największych projektów prowadzonych w 
gminie Żarów. Zakres prac jest szeroki i wiąże się również z robotami ziem-
nymi na odcinkach istniejących dróg. Po ułożeniu rur kanalizacyjnych firma 
remontowa w każdej miejscowości, w której budowana jest nowa kanaliza-
cja odtwarzać będzie naruszone nawierzchnie drogowe. Tak jak to miało 
miejsce na odcinku drogi Bożanów-Kalno.

Droga między Bożanowem 
a Kalnem zostanie wtedy 
zmodernizowana na całej 
swej szerokości. – Z uwagi na 
to, że są to prace odtworzenio-
we po robotach kanalizacyj-
nych wykonana została tylko 
pierwsza część tej drogi. Usu-
nęliśmy z nawierzchni drogi 
starą warstwę bitumiczną i w 
tym miejscu położyliśmy war-
stwę wiążącą z nowego beto-
nu asfaltowego – tłumaczy 
Mariusz Szyrner, inspektor 
nadzoru robót budowlanych, 
który koordynował prace re-
montowe na przedmiotowym 
odcinku drogi.

To jednak nie koniec inwe-
stycji drogowych, które w 
tym roku realizować będzie 
gmina Żarów. A w planach 
jest nie tylko dokończenie 
remontu drugiej połowy dro-

gi Bożanów-Kalno. – Jak co 
roku składamy wnioski o do-
finansowanie remontów dróg 
do Terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych 
Województwa Dolnoślą-
skiego. I co roku udaje się te 
środki finansowe pozyskać. W 
tegorocznych planach drogo-
wych przewidzieliśmy remont 
dróg w Bukowie, Mikoszowej, 
Łażanach, Imbramowicach i 
Mrowinach. Dokończony zo-
stanie również kolejny etap 
rozpoczętej już modernizacji 
drogi na odcinku Bożanów – 
Kalno. Przypomnę także, że w 
każdej miejscowości, w której 
wykonywane są prace przy 
budowie kanalizacji wszystkie 
odcinki drogowe, które zosta-
ną naruszone zyskają nowe 
nawierzchnie – wyjaśnia bur-
mistrz Leszek Michalak.

Budowa sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej, które 
powstają na terenie gminy 
Żarów kosztować będzie po-
nad 7 milionów złotych. Będą 

Janina Jarosz,
sołtys Kalna
Ta droga była największa bolącz-
ką naszych mieszkańców. Od 
kiedy została zmodernizowana, 
kierowcy poruszają się tylko tym 
nowym odcinkiem drogowym. 
Zrobiło się bezpieczniej, bo droga 
pełna była dziur i ubytków w jezd-
ni. Cieszymy się, że gmina będzie 
remontować również drugą część 
tego odcinka drogowego. Bezpie-
czeństwo jest dla nas mieszkań-
ców kwestią priorytetową. 

Izabela Girnyk,
sołtys Bożanowa
Drogi, po których poruszają się 
użytkownicy ruchu drogowego są 
ważne nie tylko dla nich samych, 
ale również naszych mieszkańców. 
Każdy chciałby mieć wyremonto-
wane drogi w swojej miejscowo-
ści. I dobrze, że niektóre z nich są 
modernizowane. Droga Bożanów-
Kalno została wyremontowana 
w połowie. Liczymy na to, że już 
niebawem prace na tym odcinku 
zostaną wykonane w całości. 

to najlepiej zainwestowane 
pieniądze, w poprawę jakości 
życia mieszkańców.

Magdalena Pawlik

Pieniądze dla organizacji pozarządowych
Burmistrz Żarowa przezna-

czył prawie 220 tysięcy 
złotych do rozdysponowania 
w tegorocznym konkursie dla 
organizacji pozarządowych z 
terenu gminy Żarów. 

Środki finansowe rozdy-
sponowano podmiotom dzia-
łającym zarówno w sferze 
ochrony zdrowia, jak i sportu. 
To zdecydowanie więcej od 
świdnickiego Starostwa Po-
wiatowego i porównywalnie 
z innymi gminami powiatu 
świdnickiego. Najwięcej, bo 
aż 73 tysiące złotych otrzymał 
Klub Sportowy „Zjednoczeni 
Żarów”. – Warto wspomagać 
sport, bo odgrywa on w świecie 
ogromną rolę. I cieszę się, że 
burmistrz Żarowa podchodzi 
do tego z taką pasją i wspiera 
sport oraz naszych zawodni-
ków. Ten rok to przede wszyst-
kim dalsza praca z młodzieżą, 
liczne treningi, wyjazdy i szko-
lenia. Naszym celem jest także 
awans starszej grupy piłkarzy 
do czwartej ligi. Podziękowa-
nia za wsparcie naszego klubu 
składam również firmie PCO 
z Żarowa – mówił podczas 
uroczystego podpisania umo-
wy na dofinansowanie klubu 
„Zjednoczeni Żarów” prezes 
Jacek Kaletowski.

W tegorocznym budżecie na 
zadania z zakresu sportu gmi-
na Żarów przeznaczyła 165 
tysięcy złotych. To o 17 tysięcy 
więcej niż dwa lata temu. Pie-

niądze otrzymało czternaście 
klubów sportowych: „Zjedno-
czeni Żarów”, „Błyskawica 
Kalno”, „Zieloni” Mrowiny, 
„Zryw’’ Łażany, „Wierzbian-
ka” Wierzbna, „Wodospad” 
Zastruże, „Judoka” Imbra-
mowice, a z Żarowa „Zielo-
ny Dąb”, „Głęboka Purpura”, 
TKKF „Chemik”, „Goniec”, 
„Piast 2008”, „Harcek” i  „Vol-
ley”. Przy dużo większym 
budżecie Starostwo Powiato-
we w Świdnicy na sport prze-
znaczyło zaledwie 80 tysięcy 
złotych. Wsparcie ze strony 
powiatu otrzymały tylko dwie 
żarowskie organizacje. W za-
kresie upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu był to 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Judoka” Imbramowice na 
organizację V Otwartych Mi-

strzostw Judo w Żarowie, a w 
zakresie kultury Parafia Rzym-
skokatolicka pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Żarowie 
na imprezę kulturalną dla dzie-
ci i młodzieży „Perły Powiatu 
Świdnickiego”.

Dotację z budżetu gminy 
Żarów w wysokości 40 tysię-
cy złotych otrzymało także 
Żarowskie Stowarzyszenie 
„Edukacja” na prowadzenie 
placówki wsparcia dzien-
nego w Żarowie oraz Towa-
rzystwo Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum” w Świdnicy. 
Dzięki tym środkom finan-
sowym do Żarowa wróci ho-
spicjum, a mieszkańcy znów 
korzystać będą mogli z bez-
płatnej opieki medycznej.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu przedstawiciele żarowskich klubów sportowych.

Komentarz
Mariusza Borowca,
radnego Rady Miejskiej i prze-
wodniczącego Komisji ds. Sportu, 
Zdrowia i Pomocy Społecznej:
Gmina Żarów bardzo aktywnie 
angażuje się we współpracę z or-
ganizacjami pozarządowymi. Po-
cząwszy od konsultacji, poprzez 
wspieranie i pomoc, a następnie 
dotowanie podejmowanych dzia-
łań przez organizacje pozarzą-
dowe. Środki finansowe każdego 
roku są równomiernie rozdyspo-
nowane, tak aby każdy te pienią-
dze mógł przeznaczyć na kon-
kretne zadania. Dzięki dotacjom 
również kluby sportowe mogą 
realizować różne przedsięwzięcia. 
To jest bardzo ważne dla naszej 
żarowskiej młodzieży. 

Świetlica wiejska
w rozbudowie

Rozpoczął się długo wy-
czekiwany przez miesz-

kańców remont świetlicy 
wiejskiej w Kalnie.

Dobudowany zostanie przed-
sionek, a w nim nowe toalety, 
korytarz i szatnie, których na 
świetlicy bardzo brakowało. 
Zmodernizowany obiekt ma 
być gotowy początkiem wiosny, 
choć według zapewnień eki-
py remontowej, prace przy tak 
sprzyjających warunkach atmos-
ferycznych powinny zakończyć 
się zdecydowanie wcześniej. – 
Świetlice wiejskie nie bez powodu 
określa się jako domy kultury. A 
czy są ważne dla ich mieszkań-
ców? Wszystko zależy od tego, jak 
są wykorzystywane. W przypad-
ku Kalna są to nie tylko uroczy-
stości okolicznościowe oraz im-
prezy własne mieszkańców. Tutaj 
funkcjonuje świetlica dziecięca, 
która stanowi dla nich bazę życia 
kulturalnego – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Modernizacja świetlicy wiej-
skiej w Kalnie pochłonie pra-
wie 70 tysięcy złotych. Gmi-

na na jej częściowy remont 
pozyskała dofinansowanie w 
wysokości 25 tysięcy złotych 
z Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Część 
środków finansowych na jej 
rozbudowę pochodzić będzie 
również z funduszu sołeckie-
go. Tak zdecydowali miesz-
kańcy Kalna, którzy najbar-
dziej cieszą się z wykonywanej 
inwestycji. – Wspólnie przyglą-
damy się remontowi świetlicy, 
dopytujemy, rozmawiamy z 
pracownikami firmy wykonaw-
czej i cieszymy się, że prace tak 
sprawnie i szybko postępują. 
Mury coraz bardziej pną się w 
górę i już dziś spodziewamy się, 
że końcowy efekt będzie bardzo 
zadowalający. Teraz nasze zaję-
cia świetlicowe odbywają się w 
remizie strażackiej, ale już nie-
bawem będziemy mogli korzy-
stać z przestronnego i bardziej 
wygodnego obiektu – dopowia-
da Ewa Wołek, przewodniczą-
ca Rady Sołeckiej Kalna.

Magdalena Pawlik

PODZIĘKOWANIE
Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” składa serdeczne podziękowanie sponsorom rzeczowym, którzy przekazali 
dary dla dzieci uczestniczących w zajęciach zimowego odpoczynku organizowanego przez nasze stowarzyszenie w 
czasie ferii zimowych. Dziękujemy firmom:
● Sklep „Witaminka” Halina Pudlik ● Sklep „Rogatek” S.C. Zofia Staruszkiewicz, Henryk Skotnicki
● Sklep wielobranżowy „Warzywko” Marian Bujak ● Spółdzielnia Socjalna „Raz Dwa Trzy”
● Mediator Group S.A. Świdnica ● Agencja Handlowa “MATEX6” Wiesław Duda 

Prezes Stowarzyszenia „Edukacja”
Helena Słowik

Prace remontowe przy rozbudowie wiejskiej świetlicy w Kalnie nabierają 
coraz większego tempa. I jeśli pogoda nadal będzie sprzyjała, inwestycja 
powinna zakończyć się już pod koniec marca.



Gazeta Żarowska www.um.zarow.plHistor ia  powstania  Uniwersytetu4

Uniwersytet w Żarowie? Ależ tak!
Są szkoły wyższe, które nie narzekają na niż demograficzny. I nie jest wstydem studiować na nich nawet 10 lat. „Kierunki” są różne: od malarstwa, przez 
języki obce, po styl i dobre wychowanie. To Uniwersytety Trzeciego Wieku. Miejsca, które skupiają aktywnych seniorów. Taki jedyny i niepowtarzalny jest 
również w Żarowie. Właśnie skończył pięć lat. – Niektórzy z naszych studentów traktują uniwersytet jak drugi dom, a siebie nawzajem jak rodzinę. Sama na 
każdym spotkaniu powtarzam, że jest to miejsce, do którego zawsze można przyjść, odstresować się, porozmawiać, gdy życie stwarza różne problemy – 
zauważa Krystyna Markiewicz, prezes żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. A jak to się zaczęło?

Sam pomysł utworzenia w Żarowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku to wizja wielu osób, 
z byłą burmistrz miasta Lillą Gruntkowską na czele i długi łańcuch ludzi dobrej woli, 
którzy pomogli jej ją urzeczywistnić. O tym, że w Żarowie powstanie uczelnia dla se-
niorów mieszkańcy dowiedzieli się podczas pierwszego spotkania w sprawie utworzenia 
żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 2009 roku. Na pierwsze robocze spotkanie 
przybyło ponad osiemdziesięciu zainteresowanych mieszkańców. Utworzono Tymczaso-
wą Radę Programową, którą wspierali Stanisława Biernacka, Leszek Buchowski, Lilla 
Gruntkowska, Zbigniew Malicki, Sylwia Pawlik, Przemysław Sikora i Helena Sło-
wik. Obok Rady Programowej, przy Uniwersytecie zafunkcjonował również Tymczasowy 
Zarząd, w skład którego weszli Aniela Górecka, Tadeusz Górecki, Bożena Konopacka, 
Zbigniew Owczarski oraz Jolanta Zasada.

To było jedno z najbardziej wyczekiwanych przedsięwzięć w Żarowie. Od kiedy Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność spotkał się z ogromnym zaintereso-
waniem. – W pierwszym roku działania uczelni przybiegła do mnie gimnazjalistka i powie-
działa, że jej babcia zapisała się właśnie na lekcje języka angielskiego i będzie uczęszczać 
do gimnazjum. Zapytała się mnie, czy jej babcia będzie chodzić do pierwszej klasy? Okazało 
się, że tak, ale w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I tak zostało do dziś. Wielu 
studentów mówi, że chodzi na zajęcia do gimnazjum. Jestem z tego bardzo dumna, ponieważ 
to znaczy, że gimnazjum służy, zarówno dzieciom, jak i seniorom. Po pięciu latach działania 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku wiem, że był to wspaniały pomysł. Dla mnie, jako dyrektora 
gimnazjum ważne jest także, że nasza szkoła służy im w godzinach popołudniowych. Bo 
Żarów to dobre miejsce do życia. Dbamy o wszystkich, od przedszkolaków, po seniorów – 
mówi Helena Słowik, dyrektor gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie.

Studiować można w każdym wieku. Przekonali się o tym 
mieszkańcy gminy Żarów i gdy tylko Uniwersytet Trzecie-
go Wieku ruszył z pierwszymi zajęciami, zainteresowanie 
różnymi sekcjami artystycznymi było ogromne. – Słucha-
czem żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jestem od 
samego początku. W pierwszym roku jego funkcjonowania 
wspomagałem również pracę powołanego zarządu. A czy 
nasze studenckie życie jest do pozazdroszczenia? Myślę, że 
tak, bo my seniorzy integrujemy się w różny sposób. Popra-
wiamy sprawność fizyczną dzięki sportowym ćwiczeniom, 
wyjeżdżamy do teatru i kina, uczestniczymy w zajęciach rę-
kodzieła artystycznego. Są sekcje zdrowotne, lekcje języka 
angielskiego i zajęcia komputerowe. Propozycji jest bardzo 
dużo. A co najważniejsze, działalność naszego Uniwersytetu 
wciąż się rozwija – cieszy się Władysław Baran, student 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarowie.

Czy przejście na emeryturę musi oznaczać nudę i tylko obowiązki domowe? Studenci z 
żarowskiej uczelni pokazują, że wcale tak nie jest. – Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Żarowie było strzałem w dziesiątkę. Wielu seniorów wiodących do tej pory do-
matorski tryb życia, znalazło pole do rozbudzenia swoich uśpionych pasji, do podjęcia no-
wych wyzwań życiowych. Uniwersytet przygotował bogatą i różnorodną ofertę nie tylko dla 

Studenci Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Ża-

rowie nie mają czasu na 
starość. Czują się aktywni 
i potrzebni. Gmina Żarów 
wspiera ich działania. Słu-
chacze mogą kształcić się 
w bardzo dobrych warun-
kach, bezpłatnie użyczać 
lokale i pomieszczenia i ko-
rzystać ze współfinansowa-
nych zajęć. To efekt dobrej 
współpracy z burmistrzem 
Leszkiem Michalakiem i 
Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.

Dziś w szeregach Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest ponad 160 studentów. – Nasza misja 
ma sens. Kiedy słuchacze na początku nowego roku akademickiego przychodzą do mnie i 
mówią, że nie mogą już doczekać się października, jestem jeszcze bardziej zmotywowana do 
pracy i nie przeraża mnie żaden wysiłek – dopowiada prezes Krystyna Markiewicz.

seniorów, ale również osób, 
którym doskwierała samot-
ność. Są to zajęcia z infor-
matyki, nauka języków ob-
cych, malarstwo, rękodzieło, 
gimnastyka, taniec, wyciecz-
ki, wykłady, ale także wie-
czorki taneczne i karaoke. 
Udział w tych zajęciach stał 
się dla nich alternatywą na 
marazm i nudę, na życiową 
stagnację. I tak jest do dzi-
siaj – podkreśla Stanisła-
wa Biernacka, dyrektor 
żarowskiej biblioteki.

Pierwsza Rada Programowa UTW

17 marca 2009 roku, inauguracja UTW

Zapisy pierwszych Studentów

Rywalizacja zespołowa Studentów

Sukcesy sportowe
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Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Żarowie skończył pięć lat!

AKTYWNI I POTRZEBNI
Studenci żarowskiej uczelni potrafią zachować młodość i pogodę ducha. Dlaczego tak jest? 

– Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żarowie funkcjonuje dzięki wspaniałym ludziom, którzy z 
wielkim zrozumieniem odpowiedzieli na potrzeby seniorów oraz całym sercem otoczyli nas swo-
im zainteresowaniem, wsparciem i życzliwością na przestrzeni minionych pięciu lat. Jesteśmy 
aktywni dzięki pomocy innych. Dziękuję burmistrzowi Żarowa bez którego ta inicjatywa nie 
przetrwałaby w takim rozkwicie pięciu lat – mówiła podczas jubileuszu pięciolecia Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku prezes Krystyna Markiewicz.

NIE MAJĄ CZASU NA STAROŚĆ
Bez egzaminów, lecz z podobnymi emocjami, które towarzyszą ich młodszym kolegom 

podczas studiów stacjonarnych, przez kolejne lata akademickie przechodzą słuchacze Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Żarowie. W tym roku minęło już pięć lat. – Dla Was zegar się 
zatrzymał. Wasza radość jest dowodem na to, że na naukę nigdy nie jest za późno, a wspólne cele 
i przedsięwzięcia mają moc eliksiru młodości. Najważniejszym elementem tego przedsięwzię-
cia są oczywiście ludzie. To do Was, drodzy seniorzy, jest skierowany program Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Już teraz Wasza obecność jest dla nas największym podziękowaniem za trud, 
jaki włożyliśmy w powstanie tej uczelni – gratulował aktywnym studentom burmistrz Leszek 
Michalak.

PRZEŻYWAJĄ DRUGĄ MŁODOŚĆ
Tańczyli, śpiewali i recytowali. Energii i zapału mógłby pozazdrościć im niejeden dwudziestolatek.  

– Powiedzcie można się zestarzeć? – zapytała prowadząca uroczystość Anna Sikora zgromadzą na sali 
publiczność, a ta żywo zaprzeczyła. Słuchacze żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są dowodem, 
że rozwijać się i mieć ciekawe pasje można w każdym wieku. – Wiek ma się w sercu, a nie w dowodzie 
osobistym. Wiecie o tym najlepiej, bo od pięciu lat aktywnie uczestniczycie w zajęciach, wyjeżdżacie na 
wyprawy, tańczycie, śpiewacie, malujecie, uczycie się języków obcych i obsługi komputera. Co roku jest 
Was więcej i co roku są nowe zajęcia. I to jest fantastyczne, bo w jesieni życia macie wreszcie czas na swoje 
pasje, latami odkładane na później. Nie boicie się spełniać swoich marzeń. A taki był cel Rady Programo-
wej, która zakładała ten Uniwersytet – cieszyła się Helena Słowik, dyrektor gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Żarowie.

SENIORZY WRZUCILI PIĄTY BIEG
Występy artystyczne, życzenia i wspomnienia. Tak studenci Uniwersytetu w sobotę, 22 lutego święto-

wali jubileusz pięciolecia swej działalności. W żarowskim hotelu Żarmed, gdzie świętowano pięciolecie 
zjawili się słuchacze, członkowie świdnickiego i wałbrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pierwsi 
założyciele żarowskiej uczelni i przedstawiciele władz samorządowych. Utworzenie w Żarowie uczelni 
dla seniorów było fantastycznym pomysłem. Jakie dziś korzyści czerpią seniorzy z przynależności do Uni-
wersytetu? – To ważne, że w naszym mieście jest miejsce przyjazne seniorom. Bo mieszkają tutaj osoby, które 
choć w starszym wieku chcą się spotykać, uczyć i być aktywne. Jest kontakt z ludźmi i nową wiedzą. Można 
rozwijać swoje zainteresowania. I o to właściwie chodzi. Studentką żarowskiej uczelni jestem od samego 
początku i cieszę się, bo wiele dobrego i pozytywnego się nauczyłam – wspominała Barbara Sypułowicz  
słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

NA NAUKĘ NIGDY NIE JEST
ZA PÓŹNO

Dzięki wsparciu gminy Żarów, życzliwości i pomocy ze strony Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu oraz gimnazjum dziś Uniwersytet jest najlepszym dowodem na to, że aktywność w życiu 
wcale nie kończy się wraz z przejściem na emeryturę. – Pięć lat minęło bardzo szybko. Zdecydo-
wanie za szybko. Wierzyłem w ideę powstania w Żarowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wiedzia-
łem, że jak wokół będzie dużo życzliwości to ta idea będzie miała szansę w pełni się rozwinąć. I tak 
to życie uniwersyteckie toczy się dalej. Trzeba trzymać kciuki za jego dalsze powodzenie – mówił 
Zbigniew Owczarski, pierwszy prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarowie.
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„Jesteśmy po to,
żeby pomagać”

-

-

Przepis prawny
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach mówi, że właściciele muszą dbać 
o czystość i porządek na swoich nieruchomo-
ściach. Obowiązki właścicieli nieruchomości 
związane z zapewnieniem porządku i czystości 
wykraczają jednak poza teren ich posesji.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 4 
ustawy są również zobowiązani do utrzyma-
nia czystości i porządku przez uprzątnięcie 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż ich nieru-
chomości, przy czym za taki chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi publicznej służącą 
dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości.

-

Ponadto, zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy, 
w przypadku jeżeli nieruchomość jest zabudo-
wana budynkami wielolokalowymi, w których 
ustanowiono odrębną własność lokali, obowiąz-
ki właściciela nieruchomości obciążają osoby 
sprawujące zarząd nieruchomością wspól-
ną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali, lub właścicie-
li lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

-

Zatem bez znaczenia jest, czy działka gra-
nicząca z chodnikiem jest zabudowana czy nie, 
czy właściciel mieszka na posesji czy nie oraz czy 
nieruchomość ma charakter mieszkalny lub inny.

-

Przepis ten poza sprzątaniem nie nakła-
da żadnych innych obowiązków na właściciela 
w stosunku do chodników przyległych do jego 
nieruchomości.

W przypadku chodników położonych na 

nieruchomości wspólnej wspólnota mieszkanio-
wa jest zobowiązana do ich naprawy lub wymia-
ny nawierzchni, natomiast w przypadku chod-
ników przyległych do jej nieruchomości nie jest 
zobowiązana do niczego poza sprzątaniem.

Jeśli właściciel będzie się uchylać się od 
obowiązku utrzymywania czystości i porząd-
ku grozi mu kara grzywny. Burmistrz może też 
wydać decyzję nakazującą wykonanie obowiąz-
ków wynikających z ustawy w tym uprzątnięcia 
chodników z lodu, błota, śniegu i innych zanie-
czyszczeń.

-
-

Jeśli zatem ktoś poślizgnął się na nie-
uprzątniętym chodniku i złamał nogę lub do-
znał dotkliwych potłuczeń, to może zażądać 
od właściciela zwrotu wszelkich wydatków na 
leczenie, zadośćuczynienia pieniężnego za do-
znaną krzywdę, renty w razie utraty zdrowia lub 
kalectwa i pokrycia innych strat, np. utraconych 
zarobków.

-

Mają pomagać rodzinom, które przeżywają trudności. Pomagają znaleźć pracę, napisać pismo czy za-
łatwić sprawę w Urzędzie. Uczą, jak rozwiązywać rodzinne spory, pokazują, jak opiekować się dziećmi. 
Asystenci rodzinni wspierają i doradzają. Jaka jest ich rola? Na czym polega ich praca? I z jakimi proble-
mami mieszkańców gminy Żarów przychodzi im się zmierzyć? Pytamy o to Teresę Borowiec, specjalistę 
pracy z rodziną i asystenta rodziny.

● Na czym polega praca 
asystenta rodziny i jaki 
jest zakres jego działalno-
ści?

- Praca asystenta rodziny 
to głównie praca w terenie, 
której podstawą są bezpo-
średnie spotkania z konkret-
nymi rodzinami. Wspieramy 
przede wszystkim osoby 
znajdujące się w trudnej sy-
tuacji życiowej, wśród nich 
są osoby zmarginalizowane, 
niepełnosprawne i samot-
ne. Moim celem jest przede 
wszystkim wspieranie tych 
mieszkańców oraz wspólne 
rozwiązywanie ich proble-
mów. Cała sztuka polega na 
tym, że nigdy nie udzielamy 
rad, tylko wspólnie szukamy 
rozwiązań. Rozmawiamy, 
wymieniamy doświadcze-
nia, podsuwamy sugestie i 
zachęcamy. 

● Na jakie wsparcie kon-
kretnie mogą liczyć Pani 
podopieczni?

- Pracę asystenta rodziny 
można podzielić na dwa eta-
py. Pierwszy etap polega na 
spotkaniu i próbie zdobycia 
zaufania danej rodziny lub 
osoby. W momencie, kiedy 
się to zaufanie zdobędzie, 
próbujemy zmierzyć się z 

konkretnymi problemami. 
A są to problemy opiekuń-
czo-wychowawcze z dzieć-
mi, bezrobocie i związa-
na z tym kwestia niskiego 
wykształcenia lub brak 
kwalifikacji zawodowych. 
Ponadto, mieszkańcy mogą 
również liczyć na wsparcie 
emocjonalne i psychiczne. 
Dążę do tego, żeby te osoby 
uwierzyły w siebie i możli-
wość zmiany swojej sytuacji 
życiowej oraz dostrzegły, że 
może być lepiej, tylko muszą 
zacząć działać. W przypad-
ku rodzin borykających się 
z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi przeważ-
nie działam w inny sposób. 
Tu ważne jest, żeby tych ro-
dziców uczyć i informować 
o tym, jak wychowywać i 
postępować z dziećmi.

● Czy mieszkańcy chętnie 
współpracują z asystentem 
rodziny?

- Różnie to bywa z tą 
współpracą. Przeważnie 
jednak spotykam się chęcią 
podjęcia naszych wspólnych 
działań. Większość z nich 
tak naprawdę oczekuje ode 
mnie wsparcia i partner-
stwa. Przychodzę do nich 
i po prostu po partnersku z 

nimi rozmawiam o wszyst-
kim. Staram się dodawać im 
wiarę we własne siły.

● Kiedy można mówić o 
zakończeniu pracy z ro-
dziną?

- O zakończeniu pracy z 
rodziną można mówić wte-
dy, gdy dzięki pomocy asy-
stenta dzieci nadal wycho-
wują się w rodzinie i mają 
zapewnione odpowiednie 
warunki do bezpiecznego i 
prawidłowego rozwoju. Do-
datkowym oczekiwanym 

Na zdjęciu Teresa Borowiec z Ośrodka Pomocy Społecznej. Żarowski asy-
stent rodzinny. 

Bawili się na rzecz 
szkoły

Mieszkańcy Żarowa i nie 
tylko już od czterech lat 

bawią się na charytatywnym 
balu, aby wesprzeć finansowo 
Szkołę Podstawową im. Jana 
Brzechwy w Żarowie. 

Na charytatywnym balu wa-
lentynkowym w sobotę, 15 
lutego Rada Rodziców podsta-
wówki zebrała ponad 3 tysiące 
złotych. Pieniądze zostaną prze-
znaczone na doposażenie placu 
zabaw dla klas pierwszych. - 
Coroczny bal charytatywny ma 
swoją tradycję, stałych gości i 
ważną misję. Pozyskiwanie fun-
duszy na rzecz szkoły. Zebrana 
kwota, 3.025 złotych pochodzi-
ła z biletów na bal oraz fantów, 
które losowane były wśród za-
proszonych gości. A do nabycia 
były podwójne zaproszenia do 
aqua parku we Wrocławiu i 
na pizzę w żarowskiej „Pizzerii 

u Daniela” oraz alkomat. Za 
swoje wsparcie okazane szkole 
nagradzani byli również goście. 
Wśród rodziców, którzy upiekli 
ciasta na bal rozlosowano talo-
ny na stylizację paznokci u Ma-
rzeny Matuszak, zaproszenia do 
parku wodnego we Wrocławiu, 
talon do salonu fryzjerskiego 
Edyty Kwiatek i kosmetycznego 
Aleksandry Chromy i Joanny 
Szczepaniak – mówi Urszula 
Rurarz, dyrektor żarowskiej 
podstawówki.

Na rzecz szkoły w Żarowie 
bawiło się 130 osób. Wśród 
tych, którzy zaangażowali 
się w pomoc dla placówki 
oświatowej byli również ża-
rowscy radni ze Wspólnoty 
Samorządowej. 

Magdalena Pawlik

W przyszłym roku uczestnicy bawić się będą na piątym już, jubileuszowym 
balu charytatywnym.

wskaźnikiem jest wyjście 
rodziny z systemu pomocy 
społecznej, czyli podjęcie 
pracy zawodowej. Efektem 
pracy asystenta jest także 
zmiana sytuacji prawnej, co 
może oznaczać, że rodzicom 
zostają przywrócone peł-
ne prawa rodzicielskie oraz 
zostaje odwołany nadzór 
kuratora. Same rodziny zaś 
powinny mieć przekonanie, 
że nie potrzebują już takiego 
wsparcia.

Magdalena Pawlik

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. 
poz. 647 ze  zmianami), art.39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013r., poz.1235) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:

1) Nr XXXII/256/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 mar-
ca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 
obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów
2) Nr XL/313/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 września 
2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 
obrębie wsi Mielęcin, gm. Żarów
3) Nr XXXVII/297/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lip-
ca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 
obrębie wsi Pożarzysko, gm. Żarów
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o 
możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projek-
tów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 
10.03.2014r. do 07.04.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.04.2014r. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 14:00. Zgodnie z art. 
18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi nale-
ży składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 23.04.2014r.
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Sarow, Zarow, Sara, Saarau, Żary, Żarów
słów kilka o nazewnictwie i przynależności administracyjnej na przestrzeni wieków

Śladami

historii
Żarów – niewielkie miasto położone w południowej części województwa dolnośląskiego, w powiecie świd-
nickim. Jeśli zawierzyć starym średniowiecznym dokumentom życie tutaj toczy się już od ponad 700 lat. 
Dziś miejsce to jest dla Nas szczególne.

Tutaj bowiem mieszkamy, 
pracujemy i uczymy się. Jest 
to Nasza mała, bliska sercu 
ojczyzna, jedyna w swoim 
rodzaju. Nazwa miejscowo-
ści – Żarów, mocno wryła się 
w Naszą świadomość jako 
przede wszystkim nazwa 
miejsca Naszego zamieszka-
nia. Nazwę tę widzimy i sły-
szymy codziennie przecha-
dzając się ulicami miasta. 
Czy ktoś z Nas zastanawiał 
się jednak nad tym jaką 500, 
300 czy też 100 lat temu, 
dzisiejszy Żarów posiadał 
nazwę ? Czy na przestrzeni 
kilku wieków zawsze był 
Żarowem ? Jak nazywali to 
miejsce ludzie, którzy daw-
niej tutaj żyli i zbudowali 

to co teraz jest Naszym do-
mem?

Dokumenty spisane na 
przełomie XII/XIII wieku 
oraz w połowie XIII wieku 
wyszczególniają trzy kolej-
ne nazwy: Scharino, Soraw 
i Sarise. Pierwsza z nich 
pojawiła się na dokumencie 
sporządzonym przez bisku-
pa wrocławskiego Jarosława 
między 1198 a 1201 r. Mowa 
jest w nim o osadzie Scha-
rino, którą wraz Osiekiem, 
Bliznowicami, Istebką i Ło-
piennicą miał przejąć pro-
boszcz z Pożarzyska, odda-
jąc w zamian Czechy, Stary 
Jawornik i Piotrowice. Utoż-
samianie osady Scharino z 
dzisiejszym Żarowem popar-

li niemieccy oraz polscy ba-
dacze tematu m.in. Colmar 
Grünhagen, Heinrich Appelt 
oraz Karol Maleczyński. 
Przeciwni temu byli Adolph 
Moepert i Leonhard Radler. 
Dwie pozostałe nazwy So-
raw i Sarise, uwiecznione 
zostały w bulli papieża In-
nocentego IV z 1250 r., jako 
miejscowość/ci ? uiszczają-
ce dziesięcinę Kościołowi 
Najświętszej Marii Panny 
mieszczącym się na wro-
cławskim Piasku. Również 
w przypadku i tych nazw 
identyfikacja z Żarowem 
była mocno problematyczna. 
Za uznaniem dawnej osady 
Soraw za dzisiejszy Żarów 
opowiadał się Colmar Grün-

hagen i Karol Maleczyński. 
Za błędną tego identyfikację 
uznawali Leonhard Radler i 
dr Winfried Irgang.

Pierwszym pewnym po-
twierdzeniem istnienia Ża-
rowa jest dokument spisany 
w 1308 r., przy okazji sporu 
wierzbneńskiego proboszcza 
z kanonikiem wrocławskim 
o pobieranie dziesięciny z 
kilku miejscowości. Wów-
czas po raz pierwszy pada 
nazwa Sarowicze. Tak nazy-
wano dzisiejszy Żarów 705 
lat temu. 

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury i 

Sportu

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.

W czasie ferii dzieci 
się nie nudzą

Zimowe ferie trwają i najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów 
cieszą się zasłużonym odpoczynkiem. Uczniowie na pew-

no na nudę narzekać nie mogą. Jak spędzają ten czas wolny 
od szkoły?

Tegoroczne ferie zimowe w żarowskiej bibliotece to nie tylko kontakt z 
książkami, ale też wiele innych pomysłów. Oprócz głośnego czytania frag-
mentów ulubionych lektur, dzieci mają okazję do zabawy i nauki podczas 
zajęć plastycznych, rozrywek umysłowych czy gier ruchowych. 

Ciekawy program wypoczynku zimowego dla najmłodszych mieszkańców 
gminy przygotowało Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja”: wycieczka do 
schroniska Andrzejówka i zabawy na śniegu, zwiedzanie Urzędu Miejskie-
go i spotkanie z burmistrzem, wizyta w Jaskini Nietoperzy w Świdnicy, krę-
gle. To tylko niektóre z przygotowanych atrakcji. Będzie co wspominać!

W aktywny i kreatywny sposób najmłodsi spędzają swój wolny czas także 
podczas zajęć na świetlicach w Mrowinach, Łażanach, Kalnie i Siedlimowi-
cach. Milusińscy z grupy zajęciowej „Dziupla kanarka” w Mrowinach bawili 
się m.in. w „Bobolandii” we Wrocławiu, uczestniczyli w ciekawych zaję-
ciach profilaktycznych, grach, zabawach i wycieczkach krajoznawczych.  

Obszerna relacja z ferii w gminie Żarów wkrótce na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego.

Co? Gdzie? Kiedy?
ŻARÓW - 27 lutego 
Przedstawienie teatralne „Zabiłam ptaka w locie” Agnieszki Osiec-
kiej (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19:00, wstęp wolny)
6 marca - Przedstawienie teatralne „Druhna” Bohumila Hrabala 
(Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19:00, wstęp wolny)
13 marca - Przedstawienie teatralne „Psychodrama” Jacka Chmielnika (Teatr Bezdom-
ny, ul. Zamkowa 15, godz. 19:00, wstęp wolny)

MROWINY - 1 marca
SP im. A. Jenke zaprasza na zabawę karnawałową. W cenie biletu: ciepłe posiłki, zimna 
płyta, napoje zimne i gorące. Zabawę poprowadzi zespół muzyczny (Świetlica wiejska w 
Mrowinach, godz. 20:00, bilety 150 zł/para, rezerwacja miejsc pod nr tel. 74 8580 575, 605 
616 464).

ŚWIDNICA - 1 marca
Koncert zespołów Blank Faces i Orchard (mała sala Klubu Bolko, pl. Grunwaldzki 11, godz. 
20:00, bilety 10 zł normalny, 5 zł ulgowy dostępne w dniu koncertu)
2 marca - Koncert karnawałowy orkiestry Music Label (Sala teatralna ŚOK, Rynek 43, godz. 
18:00, wstęp wolny) 
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Spotkanie Data Godzina Wynik

Victoria Świebodzice
– Zjednoczeni Żarów

29.03 15:00

Zjednoczeni Żarów
– LKS Bystrzyca Górna

06.04 16:00

Kryształ Stronie Śl.
– Zjednoczeni Żarów

13.04 16:00

Iskra Jaszkowa Dolna
– Zjednoczeni Żarów

19.04 16:00

Zjednoczeni Żarów
– Trojan Lądek Zdrój

27.04 16:00

Pogoń Pieszyce
– Zjednoczeni Żarów

01.05 17:00

Zjednoczeni Żarów
– Zamek Kamieniec Ząbk.

04.05 17:00

Skalnik Czarny Bór
– Zjednoczeni Żarów

boisko - Szczyt Boguszów
10.05 17:00

Zjednoczeni Żarów
– Piast Nowa Ruda

18.05 17:00

Nysa Kłodzko
– Zjednoczeni Żarów

25.05 17:00

Zjednoczeni Żarów 
– Karolina Jaworzyna Śl. 

01.06 17:00

Sparta Ziębice
– Zjednoczeni Żarów

08.06 17:00

Zjednoczeni Żarów
– Piławianka Piława Górna

15.06 17:00

Spotkanie Data Godzina Wynik

Gwarek Wałbrzych
– Zieloni Mrowiny

23.03 15:00

Zieloni Mrowiny
– Tęcza Bolesławice

30.03 15:00

Nysa Kłaczyna
– Zieloni Mrowiny

06.04 14:00

Zieloni Mrowiny
– Włókniarz Głuszyca

13.04 16:00

Zieloni Mrowiny
– Górnik-Boguszów Gorce

19.04 16:00

Jedlina Zdrój
– Zieloni Mrowiny

27.04 16:00

Zieloni Mrowiny
– Granit Roztoka

01.05 17:00

Cukrownik Pszenno
- Zieloni Mrowiny 

04.05 17:00

Zieloni Mrowiny
– Grom Witków 

11.05 17:00

Venus Nowice
- Zieloni Mrowiny

18.05 11:00

Zieloni Mrowiny
– Sudety Dziećmorowice

25.05 17:00

Walim
- Zieloni Mrowiny

01.06 17:00

Zieloni Mrowiny
– Unia Jaroszów

08.06 17:00

Czarni Wamag Wałbrzych
- Zieloni Mrowiny

15.06 17:00

Spotkanie Data Godzina Wynik

Wodospad Zastruże – Zryw Łażany
Grom Panków – Wierzbianka Wierzba

PUO Wiśniowa – Błyskawica Kalno

16.03
16.03
16.03

11:00
11:00
11:00

Zryw Łażany – Kłos Lutomi
Herbapol Stanowice – Wodospad Zastruże

Błyskawica Kalno – LKS Piotrowice Św.
Wierzbianka Wierzbna – Zieloni Mokrzeszów

23.03
23.03
23.03
23.03

11:00
11:00
11:00
11:00

Zryw Łażany – LKS Marcinowice
Wodospad Zastruże – Sokół Kostrza

Płomień Dobromierz – Wierzbianka Wierzbna
Grom Panków  - Błyskawica Kalno

30.03
30.03
30.03
30.03

11:00
11:00
11:00
11:00

Błyskawica Kalno – Zieloni Mokrzeszów
Błękitni Słotwina – Wodospad Zastruże

Herbapol Stanowice – Zryw Łażany
Wierzbianka Wierzbna –Zjedn. Gościsław

06.04
06.04
06.04
06.04

11:00
11:00
11:00
12:00

Zryw Łażany – Sokół Kostrza
Wodospad Zastruże – Wierzbianka Wierzbna

Płomień Dobromierz – Błyskawica Kalno

13.04
13.04
13.04

11:00
11:00
11:00

Błyskawica Kalno – Zjednoczeni Gościsław
Błękitni Słotwina – Zryw Łażany

Orzeł Witoszów – Błyskawica Kalno
Wierzbianka Wierzbna – Kłos Lutomia

21.04
21.04
21.04
21.04

11:00
11:00
11:00
11:00

Zryw Łażany – Wierzbianka Wierzbna
Wodospad Zastruże – Błyskawica Kalno

27.04
27.04

11:00
11:00

PUO Wiśniowa – Wodospad Zastruże
Błyskawica Kalno – Kłos Lutomia

Orzeł Witoszów – Zryw Łażany
Wierybianka Wierybna – Herbapol Stanowice

01.05
01.05
01.05
01.05

11:00
11:00
11:00
11:00

Sokół Kostrza – Wierzbianka Wierzbna
Zryw Łażany – Błyskawica Kalno

Wodospad Zastruże – LKS Piotrowice Św.

04.05
04.05
04.05

11:00
11:00
11:00

Grom Panków – Wodospad Zastruże
PUO Wiśniowa – Zryw Łażany 

Błyskawica Kalno – Herbapol Stanowice 
Wierzbianka Wierzbna – Błękitni Słotwina

11.05
11.05
11.05
11.05

11:00
11:00
11:00
11:00

Sokół Kostrza – Błyskawica Kalno
Zryw Łażany – LKS Piotrowice Św.

Wodospad Zastruże – Zieloni Mokrzeszów
Wierzbianka Wierzbna – LKS Marcinowice 

18.05
18.05
18.05
18.05

11:00
11:00
11:00
12:00

Płomień Dobromierz – Wodospad Zastruże
Grom Panków – Zryw Łażany

Błyskawica Kalno – Błękitni Słotwina
Orzeł Witoszów – Wierzbianka Wierzbna

25.05
25.05
25.05
25.05

11:00
11:00
11:00
11:00

Zryw Łażany – Zieloni Mokrzeszów
Wodospad Zastruże – Zjednoczeni Gościsław
Wierzbianka Wierzbna – Błyskawica Kalno

01.06
01.06
01.06

11:00
11:00
12:00

Płomień Dobromierz – Zryw Łażany
PUO Wiśniowa – Wierzbianka Wierzbna 

Błyskawica Kalno – Orzeł Witoszów
Wodospad Zastruże – LKS Marcinowice

08.06
08.06
08.06
08.06

11:00
11:00
11:00
11:00

LKS Marcinowice – Błyskawica Kalno
Wierzbianka Wierzbna – LKS Piotrowice Św.

Zryw Łażany – Zjednoczeni Gościsła
Kłos Lutomia – Wodospad Zastruże

15.06
15.06
15.06
15.06

11:00
11:00
11:00
11:00

Electrolux Cup dla KKZ Zaskoczeni Żarów
Po trzech latach przerwy tytuł mistrzowski Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup wrócił do zespołu KKZ Zaskoczeni Żarów. Drugie miejsce przypadło ubiegło-
rocznym zwycięzcom Czarnemu Lotosowi, na trzecim miejscu podium stanęli zawodnicy Wektora Świdnica.

Przez trzy miesiące blisko 
200 piłkarzy dostarczało nam 
emocji w najbardziej prestiżo-
wych rozgrywkach piłki halo-
wej w powiecie świdnickim

KKZ Zaskoczeni Żarów jako 
jedyny zespół w całych roz-
grywkach zgromadził komplet 
punktów, pewnie zwyciężając 
Ligę Mistrzów.

O końcowym rozstrzygnię-
ciu Ligi Europejskiej decydo-
wała ostatnia kolejka. W bez-
pośrednim pojedynku drużyn 
walczących o tryumf lepszy 
AKS Żarów, który pokonał 
Kac Wawę 4:2.  

Zamknięcia VI edycji i 
wręczenia nagród dokonali 
Burmistrz Miasta Żarów Le-

szek Michalak oraz Dyrektor 
firmy Electrolux w Żarowie 
Paweł Sowicz.

- Podziękowanie od nas 
wszystkich do głównego 
sponsora, który wspiera te 
rozgrywki. Mam nadzieję, że 
tradycją będzie, iż rozgrywki 
Electrolux Cup gościć będą 
na parkiecie hali sportowej 
Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie w dalszym 
ciągu – powiedział burmistrz 
Leszek Michalak.   

- Zakończyliśmy kolejną 
edycję naszych rozgrywek 
Electrolux Cup. Chciałbym 
podziękować wszystkim 
uczestnikom, zarówno wy-
granym jak i przegranym. Po-

dziękowania kieruję również 
do państwa, którzy kibicują 
naszym drużynom, za to że 
zagrzewacie ich do boju. Mam 
nadzieje, że razem spędzony 
czas przyniósł dużo radości, 
jak również dużo pozytyw-
nych emocji. Za to dziękuję, 
a już wkrótce spotkamy się 
na kolejnej edycji i również 
będziemy mogli otwierać ten 
turniej – podsumował dyrek-
tor firmy Electrolux Paweł 
Sowicz.
Laureaci nagród
indywidualnych:
Liga Mistrzów Electrolux 
Cup:
najlepszy bramkarz 
– Jacek Suski (KKZ Zasko-

czeni Żarów)
najlepszy zawodnik – Kacper 
Tadrzak (Olevers Gold Team)
najlepszy strzelec – Piotr 
Koluśniewski (KKZ Zasko-
czeni Żarów) 
Liga Europejska Electrolux 
Cup: 
najlepszy bramkarz – To-
masz Pater (Electrolux Żarów) 
najlepszy zawodnik – 
Damian Rybarczyk (AMS 
Jagodnik) 
najlepszy strzelec – Patryk 
Klimala (AKS Żarów)

TERMINARZ KLASY „B”

TERMINARZ KLASY „A”

TERMINARZ KLASY „0”

Skład zwycięzców – KKZ Zaskoczeni Żarów: Jacek Suski, Marcin Buryło, 
Grzegorz Chłopek, Adam Ciupiński, Bartosz Duszyński, Norbert Gałąz-
ka, Łukasz Jernutowski, Piotr Koluśniewski, Mateusz Kołodziej, Sławomir 
Okarma, Łukasz Wawrzyniak, Paweł Zyl.

Burmistrz
Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura 
Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Żarowie ul. Zamko-
wa 2, został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieru-
chomości przeznaczonych 
do dzierżawy w oparciu o 
Zarządzenie Burmistrza Mia-
sta Żarów Nr 27/2014 z dnia 
18 lutego 2014 r.

Piłkarskie
terminarze
Na sobotę 29 marca za-

planowano start pierw-
szej wiosennej kolejki klasy 
okręgowej.

Punktualnie o 15:00 Zjedno-
czeni Żarów w meczu wyjazdo-
wym podejmą Victorię Świebo-
dzice. Dwa tygodnie wcześniej 
swoje zmagania zainaugurują 
piłkarze kl. B. Wałbrzyska kl. 
A rozpocznie rundę 23 marca. 
Zieloni Mrowiny wybiorą się 
do Wałbrzycha, gdzie podejmą 
drużynę Gwarka. W dzisiej-
szym numerze przedstawiamy 
terminarze wszystkich drużyn 
gminy Żarów.

Od początku marca zo-
stanie udostępniony 

Kompleks boisk sportowych 
„Moje boisko Orlik 2012”.

Korzystanie z boisk jest 
bezpłatne.

Godziny otwarcia:
- od poniedziałku do piątku 

w godz. 16:00 – 21:30
- sobota, niedziela w godz. 

12:00 – 14:00, 16:00 – 18:30
Przypominamy, iż pierw-

szeństwo korzystania z bo-
isk mają osoby/kluby spor-
towe, które jako pierwsze 
zarezerwują termin wynaj-
mu u animatora zatrudnio-
nego na Orliku.

Zapraszamy
na Orlika


