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Aktualności Gmina Sport

Żarów w liczbach

Liczba mieszkańców, Ruchy migracyjne, 
Małżeństwa i rozwody, Zgony
- w roku 2014

Najlepsi sportowcy 2014

Są utalentowani i pełni samozaparcia. 
Ich największą pasją jest sport i to w tej 
dyscyplinie odnoszą znaczące sukcesy.

Wektor czy Zaskoczeni?

Cztery kolejki pozostały do zakończenia 
VII edycji Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux 
Cup.

3 5 8

Przed nimi nowe obowiązki i nowe zadania. I konsekwentna praca na rzecz wsi i lokalnych mieszkańców. Sołtysi gminy 
Żarów rozpoczynają nową kadencję. Dla trzech z nich będzie to debiut na tym stanowisku, pozostali otrzymali mandat 
zaufania na kolejne cztery lata. Zakończył się już cykl zebrań wiejskich, podczas których to mieszkańcy wsi decydowali, 
komu powierzyć funkcję gospodarza wsi.

Dokończenie na str. 3

Nowe plany na 2015 rok Dzień Kobiet z Kabaretem
„Pod Wyrwigroszem”Skutecznie pozyskiwa-

ne środki unijne, wciąż 
rosnące dochody, dobra 
sytuacja finansowa gminy, 
rozbudowa lokalnych zakła-
dów, wiele inwestycji dro-
gowych, mieszkaniowych, 
sportowych i kulturalnych i 
wreszcie mnóstwo społecz-
nego zaangażowania w licz-
ne przedsięwzięcia na rzecz 
mieszkańców.

To był dobry rok dla gmi-
ny Żarów. O efektach pracy 
minionego roku z samorzą-
dowcami, parlamentarzy-
stami, dyrektorami, pre-
zesami i kierownikami 
gminnych jednostek, przed-
siębiorstw i zakładów oraz 
mieszkańcami gminy Żarów 
mówił podczas spotkania 

Tego dnia to panie są naj-
ważniejsze. Są doceniane 

i obdarowywane prezenta-
mi. Dzień Kobiet to wyjątko-
we święto, wyjątkowy więc 
powinien być prezent dla 
każdej z nich.

Niespodzianka czeka w tym 
roku również mieszkanki 
gminy Żarów. Specjalnie dla 
nich do Żarowa zawita Ka-
baret „Pod Wyrwigroszem”. 
Na występ zaproszone są 
szczególnie panie, chociaż 
nikt nie zamknie drzwi przed 
panami, którzy zechcą im to-
warzyszyć. – Dla wszystkich 
Żarowianek z okazji Dnia 
Kobiet wystąpi jedna z naj-
słynniejszych polskich forma-

Spotkanie noworoczne było okazją do wspólnego podsumowania minione-
go roku przez samorządowców oraz przedstawicieli instytucji współpracu-
jących z gminą Żarów.

Sołtysi wybrani

noworocznego w piątek, 23 
stycznia burmistrz Leszek 
Michalak. – Skala zamie-
rzeń w 2014 roku pozwala 
nam optymistycznie patrzyć 
w nowy 2015 rok. Liczę jed-
nak również na to, że po-
dobnie, jak ten miniony, bę-

dzie to dla gminy Żarów rok 
spokojnego i bezpiecznego 
funkcjonowania wszystkich 
jednostek gminnych oraz 
zadań zrealizowanych z wy-
korzystaniem środków wła-
snych i zewnętrznych. 

więcej na str. 5

cji kabaretowych. To będzie 
iście kabaretowy Dzień Ko-
biet. Serdecznie zapraszam 
do uczestnictwa w tym wy-
darzeniu wszystkie mieszkan-
ki naszej gminy. Wstęp dla 

wszystkich pań jest bezpłat-
ny. Niech to będzie chwila 
przyjemności dla wszystkich 
kobiet – mówi burmistrz Le-
szek Michalak.

Więcej na str. 7
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Spółka  ULTRA PLUS  producent  mebli biurowych
w związku z dynamicznym rozwojem Oddziału Produkcji

otwiera nabór na stanowisko:

 - MAGAZYNIER -
- MONTER MEBLI - PAKOWACZ -
Miejsce pracy: Żarów ul. Kwiatowa 4 

Wymagania:
- chęci i maksymalnej efektywności  w wykonywaną pracę
- gotowości do pracy zmianowej
- sumienności, odpowiedzialności i uczciwości
- umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu
- mile widziane doświadczenie w pracy produkcyjnej/magazyniera
- do pracy przy produkcji mebli - preferowane kobiety w wieku powyżej 30-go 
roku życia
Oferujemy:
- pracę w nowopowstałym  zakładzie produkcji mebli wyposażonym w  technolo-
gie najnowszej generacji  
- pracę na pełen etat w oparciu o umowę o pracę 
- przyuczenie do zawodu oraz udział w szkoleniach
- możliwość ciągłego rozwoju i awansu
- wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy
- atrakcyjny system premiowy 
W przypadku pracy na stanowisko magazyniera:
- oferta pracy tylko dla mężczyzn
- minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku 
- wymagane uprawnienia na wózek widłowy

CV można składać poprzez  e-mail: rekrutacja@ultraplus.pl lub osobiście do 
Biura Oddziału przy ul. Kwiatowej 4 w Żarowie w godz. 8.00 – 17.00

W razie pytań proszę dzwonić pod nr.tel. 74-637-90-68
ZAPRASZAMY  DO  WSPÓŁPRACY!

Chciał wyłudzić kredyt
Funkcjonariusze z komisariatu policji w Żarowie zatrzymali młodego mężczyznę, mieszkańca 
Żarowa podejrzanego o usiłowanie oszustwa kredytowego. Podejrzany został zatrzymany, gdy 
posługując się fałszywym zaświadczeniem o zatrudnieniu i zarobkach próbował wyłudzić 
kredyt. Za oszustwo grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Ukradł motorower i uciekł
Najpierw wybił szyby, potem włamał się do mieszkania, a na koniec ukradł jego właścicielowi 
motorower wraz z dokumentami pojazdu. Pokrzywdzony mieszkaniec Żarowa swoje straty 
wycenił na 1900 złotych. Nie wiadomo, czy sprawców zdarzenia nie było więcej. Sprawę bada 
żarowska policja i w tej chwili trwają czynności zmierzające do ustalenia tożsamości rabusia. 
Złodziej może trafić do więzienia nawet na 10 lat.

Kłopotliwa „komórka”
Nie wiadomo, czy sprawców zdarzenia było kliku, czy może telefon ukradł jego szkolny kole-
ga. Policjantom na razie nie udało się namierzyć potencjalnego złodzieja. Telefon o wartości 
2 tysięcy złotych był własnością ucznia żarowskiego gimnazjum, a kradzież miała miejsce na 
terenie szkoły. 

Zatrzymany na gorącym uczynku
Do pięciu lat pozbawienia wolności grozi mieszkańcom Żarowa, którzy dokonali kradzie-
ży części metalowych z jednej z żarowskich firm. - Jeden mężczyzna został zatrzymany na 
gorącym uczynku, a drugi sprawca jest wciąż poszukiwany. Nie wiadomo jeszcze, czy drugi 
podejrzany jest mieszkańcem naszej gminy – mówi Janusz Kozendra komendant komisariatu 
policji w Żarowie.

Włamywał się i okradał altanki
Okradł niejedną altankę ogrodową. Jego łupem padały najczęściej narzędzia ogrodnicze, kable 
i inne elementy metalowe. Poszkodowanymi są właściciele ogródków na terenie Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych „Relaks” w Żarowie. Młody mężczyzna za kradzieże z włamaniem 
odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara nawet do 10  lat pozbawienia wolności.

Przyłapany z narkotykami
Na gorącym uczynku został zatrzymany 19-latek z Żarowa, który posiadał przy sobie 0,88 
grama marihuany. Młody Żarowianin może trafić do więzienia na 3 lata. 

Oprac. Magdalena Pawlik

KRONIKA   POLICYJNAUwaga rolnicy!
Zbliża się termin, w 

którym rolnicy mogą 
składać kolejną transzę 
wniosków o zwrot akcyzy 
za paliwo używane do pro-
dukcji rolnej.

Przyjmowanie wniosków 
wraz z obowiązującą do-
kumentacją potrwa od 1 do 
28 lutego. Kolejne wnioski 
przyjmowane będą od 1 do 
31 sierpnia. Każdy rolnik, 
który chce odzyskać część 
środków finansowych wy-
danych na olej napędowy 
używany do produkcji rol-
nej powinien zbierać fak-
tury VAT. - Na wnioski, 

do których należy dołączyć 
faktury VAT lub ich kopie 
stanowiące dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie 
od 1 sierpnia 2014 r. do 31 
stycznia 2015r. czekamy do 
końca lutego. W przypadku 
drugiego terminu wnioski 
wraz z fakturami za okres 
od 1 lutego 2015 r. do 31 
lipca 2015r. w ramach li-
mitu zwrotu podatku okre-
ślonego na 2015 rok przyj-
mowane będą do końca 
sierpnia. Tegoroczny limit 
zwrotu podatku akcyzowe-
go wynosi 81,70 zł x ilość 
ha użytków rolnych – tłu-

maczy Teresa Drąg z Re-
feratu Finansowo-Budżeto-
wego Urzędu Miejskiego w 
Żarowie.

Pieniądze wypłacane 
będą do 30 kwietnia w 
przypadku złożenia wnio-
sków dotyczących pierw-
szego terminu i do 31 paź-
dziernika w przypadku 
drugiego terminu. Zostaną 
wypłacone przelewem na 
rachunek bankowy podany 
we wniosku lub gotówką w 
kasie Urzędu Miejskiego w 
Żarowie. 

Magdalena Pawlik

Ogłoszenie
Gabinet Weterynaryjny K-vet, ul. Armii Krajowej 17 w Żarowie

uczestniczy w Akcji Sterylizacji. Kolejna edycja już w MARCU 2015! 

Juz teraz pragniemy zainteresować Państwa kolejna edycją Akcji Sterylizacji, która prowadzo-
na będzie w marcu 2015r. W ramach akcji, dzięki dobrej woli Lekarzy Weterynarii z całej Polski 
możliwe jest poddanie zabiegowi kastracji/sterylizacji psów i kotów w preferencyjnej cenie.

Ważne terminy:
● Styczeń/luty 2015 – zapisy Lecznic, które chcą wykonywać zabiegi w ramach akcji 
● Luty 2015 – promocja Akcji Sterylizacji
● Marzec 2015 – wykonywanie zabiegów w ramach Akcji

Więcej informacji na stronach internetowych:
 https://akcjasterylizacji.pl/ 
 https://akcjasterylizacji.pl/akcja-sterylizacji/jak-pomoc/

● Sprzedam mieszkanie w Żarowie, 35 m2, na parterze, dwa poko-
je, aneks kuchenny, przestronna łazienka i przedpokój. Stan bardzo 
dobry. W kuchni meble na wymiar wraz z wyposażeniem. Tel. 693 
304 499
● Sprzedam mieszkanie w Żarowie, 44 m2. Tel. 508 299 700
● Sprzedam mieszkanie w Żarowie, pow. 49,75 m2 - 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka+WC, ogrzewanie na piece, wysoki 
parter. Do mieszkania przynależy komórka. Cena 90 tys. zł (do ne-
gocjacji). Kontakt: 605 645 487

● Sprzedam w Żarowie atrakcyjną działkę budowlaną, w pełni uzbrojoną, na Osiedlu Piastów 
ul. H. Pobożnego, pow. 991 m2. Cena do negocjacji. Tel.0049 1791124606, 0049 1799665599
● Do wynajęcia lokal na sklep lub biuro w Żarowie na Osiedlu na przeciwko Gimnazjum. 
Powierzchnia 48 m2, 3 pomieszczenia + toaleta. Kontakt: Aneta Dworniczak, telefon: 607 
169 565
● Zatrudnię opiekunkę dla starszej kobiety z demencją na 4 godziny dziennie. W marcu – 8 
godzin. Utrzymanie porządku, spacer, przygotowanie posiłków. Proszę o kontakt: ra2010@
wp.pl lub tel. 602 318 253.

PODZIĘKOWANIE
Sołtys i Rada Sołecka Siedlimowic składają serdeczne podziękowania Marii Studnickiej 
za nieodpłatne wypożyczenie ciągnika rolniczego. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. 

Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 
7/2015 z dnia 08 stycznia 2015r.

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. 

Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości prze-
znaczony do sprzedaży w oparciu o Zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów Nr 
13/2015 z dnia 14.01.2015r. 
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Sołtysi wybrani
Przed nimi nowe obowiązki i nowe zadania. I konsekwentna praca na rzecz wsi i lokalnych mieszkańców. 
Sołtysi gminy Żarów rozpoczynają nową kadencję. Dla trzech z nich będzie to debiut na tym stanowi-
sku, pozostali otrzymali mandat zaufania na kolejne cztery lata. Zakończył się już cykl zebrań wiejskich, 
podczas których to mieszkańcy wsi decydowali, komu powierzyć funkcję gospodarza wsi. W czterech 
sołectwach nastąpiły zmiany, a w pozostałych „rządzić” będą dotychczasowi sołtysi. Tylko w Przyłęgowie 
mieszkańcy nie wybrali „swojego” sołtysa.

Wyborcze rozstrzygnięcia 
pokazały, że największym 
zaufaniem cieszyli się do-
świadczeni sołtysi, choć w 
sołectwach, w których na-
stąpiły zmiany mieszkańcy 
swoje poparcie przekazali 
zupełnie nowym osobom. – 
To dla mnie wielkie wyróż-
nienie, ale również ogrom-
ne zobowiązanie. W naszej 
miejscowości działa grupa 
aktywnych społeczników, 
ale wiadomo, że sołtysowa-
nie to ciągła praca z ludźmi, 
którzy nie zawsze chcą żyć 

sprawami wsi. Mam nadzie-
ję, że wspólnie z nowo wy-
braną Radą Sołecką uda mi 
się, choć niektórych, zachę-
cić do większej aktywności 
i wspólnej pracy. To my 
sami możemy decydować o 
przyszłości naszego sołec-
twa. Trzeba tylko chcieć. 
A jakie plany na najbliższą 
kadencję? Przede wszyst-
kim  remont świetlicy wiej-
skiej i zagospodarowanie 
przyległego do niej terenu – 
mówi Witold Madej, nowy 
sołtys Mielęcina.

Nowe palny na nową ka-
dencję mają również inni 
nowo wybrani sołtysi. Wśród 
nich jest Andrzej Rachwał, 
który od 58 lat jest miesz-
kańcem Kalna. – Sołtysem 
nie zostaje się z przypadku. 
To zaszczytna i bardzo od-
powiedzialna funkcja. Kilka 
lat wcześniej startowałem 
w wyborach na sołtysa, ale 
nie udało się. Teraz miesz-
kańcy zadecydowali inaczej 
i obdarzyli mnie zaufaniem. 
Będę się starał być dobrym 
sołtysem, współpracować 
z mieszkańcami i lokalnym 
samorządem i zagwaranto-
wać swoją pomoc w każdym, 

nawet najmniejszym pro-
blemie. W nowej kadencji, 
przy wykorzystaniu środków 
finansowych z funduszu so-
łeckiego planujemy budowę 
nowych chodników, oświetle-
nia na odcinku drogi Kalno 
– Kalno Wostówka i nowego 
ogrodzenia na stadionie. Czy 
uda się więcej? To już po-
każe czas – zaznacza nowy 
sołtys Kalna, który obiecuje 
mieszkańcom swoją dyspo-
zycyjność.

Wybory nowych sołtysów 
i przedstawicieli Rady So-
łeckiej cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem. 
– Świetlice wiejskie wypeł-

Wybory sołtysów i nowych Rad Sołeckich  to ogromna frekwencja miesz-
kańców wsi. W sprawach sołectwa to oni chcą mieć decydujący głos. 

Na zdjęciu dostojna jubilatka 
Julia Strugała, która 15 stycznia 
2015 roku skończyła równo 100 
lat. Jest najstarszą mieszkanką 
gminy Żarów. Mimo swojego sę-
dziwego wieku jubilatka wciąż jest 
niezwykle pogodna. 

Zaproszeni goście życzyli pani Julii zdrowia i pogody ducha. Wręczyli rów-
nież solenizantce listy gratualcyjne.

Sołtys Mrowin Krystyna Popek na zdjęciu z burmistrzem Leszkiem Micha-
lakiem, przewodniczącym Rady Miejskiej Romanem Koniecznym i nową 
Radą Sołecką: Agnieszką Grzęda, Zenonem Krzymińskim, Czesławem 
Ogryzek, Lucyną Skorupską i Pawłem Ślęzakiem.

nione były po brzegi. Jestem 
pod wielkim wrażeniem, że 
mieszkańcy wsi tak licznie 
uczestniczyli w wyborach 
sołeckich. To tylko oznacza, 
że nie są obojętni na to, co 

dzieje się wokół nich. Widać, 
że priorytetem jest dla nich 
dobro miejscowości – pod-
kreśla burmistrz Leszek Mi-
chalak. 

Magdalena Pawlik

100 lat Julii Strugała
Koniec ze śpiewaniem 100 

lat. Od 15 stycznia miesz-
kance Pożarzyska wypada 
już śpiewać... 200 lat.

Urodziła się 15 stycznia 
1915 roku w Lipnicy Dolnej, 
w okolicach Bochni. W 1946 
roku przeprowadziła się do 
Pożarzyska. Julia Strugała 
w niedzielę, 18 stycznia w 
obecności rodziny, przyja-
ciół i znajomych świętowała 
setne urodziny.

Pani Julia jest pogodna i 
energiczna, ale jak przyznaje 
recepty na długowieczność 
nie ma. Chętnie ogląda telewi-

zję, codziennie czyta gazety, 
bo lubi wiedzieć, co się dzieje 
w kraju i na świecie. - Ciocia 
dzisiaj otrzymała tyle listów 
gratulacyjnych i wszystkie 
chętnie je przeczyta. A trzeba 
dodać, że nie potrzebuje do 

tego okularów. Ma doskonały 
wzrok – mówi o dostojnej ju-
bilatce jej rodzina. 

Mimo trudów długiego ży-
cia wciąż tryska humorem i 
cieszy się dobrym zdrowiem. 
Przez większość swojego ży-

cia pracowała na roli. 
Dostojna jubilatka z uśmie-

chem przyjmowała życzenia 
i kwiaty. Najpierw była uro-
czysta msza święta, a potem 
moc życzeń od burmistrza 
Leszka Michalaka, sołtysa 

i Rady Sołeckiej, rodziny i 
przyjaciół. Życzenia uro-
dzinowe pani Julii przesłali 
również premier Ewa Ko-
pacz i wojewoda dolnośląski 
Tomasz Smolarz.

Magdalena Pawlik

Żarów 2014 w liczbach Uwaga na oszustów!
Liczba mieszkańców

Według danych z biura 
meldunkowego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie 
w minionym roku nie-
znacznie spadła liczba 
mieszkańców. Na koniec 
grudnia 2014 roku ilość 
stałych mieszkańców 
gminy wynosiła 12494. 
To o 120 mniej mieszkań-
ców niż odnotowano to w 
2013 roku. W 2014 roku 
przyszło na świat 132 
nowych mieszkańców, z 
czego 69 to dziewczynki, 
a 63 chłopcy. Najpopular-
niejszym imieniem mę-
skim był Antoni, a dam-
skim Oliwia. Przyszłe 
mamy najczęściej wybie-
rały jako miejsce swojego 

porodu szpital „Latawiec” 
w Świdnicy.

Ruchy migracyjne
W ubiegłym roku w gmi-

nie Żarów na pobyt stały 
zameldowało się 398 osób, 
a na pobyt czasowy 67 
osób. Do innych miejsco-
wości wymeldowało się z 
pobytu stałego 92 osoby, z 
czego 9 za granicę. Dowo-
dy osobiste zostały wydane 
1575 mieszkańcom, z cze-
go 289 osób uzyskało do-
kument tożsamości po raz 
pierwszy.

Małżeństwa i rozwody
Liczba małżeństw zareje-
strowanych wyniosła 76, w 
tym 45 w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Żarowie, z 

czego 13 było cywilnych, 
28 wyznaniowych i 4 za-
warte za granicą. Najstar-
szy małżonek miał 69 lat, 
najmłodszy 18. Najwięk-
sza różnica między mał-
żonkami wynosiła do 5 
lat (aż w 22 przypadkach 
miała miejsce taka sytu-
acja). Wśród nowożeńców 
najwięcej było 25-latków. 
Najwięcej wśród zawiera-
jących związki małżeńskie 
było kawalerów (38) i pa-
nien (39). Znacznie mniej 
osób było po rozwodzie: 6 
panów i 6 pań i tylko jed-
na osoba stanu cywilnego, 
wdowiec zdecydował się na 
powtórne zawarcie związ-
ku małżeńskiego. 

Zgony
Do wieczności odeszło 149 

osób, z czego 84 zgony 
zarejestrowano w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego 
w Żarowie. Spośród za-
rejestrowanych 84 osób 
zmarłych, 42 osoby były 
mieszkańcami miasta, 40 
zamieszkiwało okolicz-
ne wsie, dwie osoby było 
spoza gminy Żarów. 44 
osoby zmarłe to mężczyź-
ni, 40 kobiety. Najstarszy 
mieszkaniec, którego akt 
zgonu zarejestrowano w 
żarowskim Urzędzie Sta-
nu Cywilnego miał 95 lat, 
najmłodszy 24 lata.

Przygotowano na podsta-
wie danych statystycz-
nych z biura meldun-
kowego i Urzędu Stanu 
Cywilnego.

Zebrała  Magdalena Pawlik 

Babciu, pilnie potrzebuję 
pieniędzy... - taki telefon 

może odebrać każdy z nas, 
nie zdając sobie sprawy, że 
może mieć do czynienia z 
przestępcą.

Oszuści działający metodą 
na „na wnuczka” wprowadzają 
swoje ofiary w błąd, podają się 
za członka rodziny i prowadzą 
rozmowę w taki sposób, że 
potencjalna ofiara sama „zga-
duje”, że rozmawia z kimś z 
rodziny – wnuczkiem, bra-
tankiem czy siostrzenicą. Po-
licjanci zatrzymują oszustów, 
lecz w ich miejsce pojawiają 
się kolejni, którzy modyfiku-
ją swoje metody działania. 
W ostatnim czasie podają się 
nawet za policjantów. - Ape-
lujemy o ostrożność  i czuj-
ność w kontaktach z obcymi. 

Gdy otrzymujemy telefoniczną 
prośbę o pomoc finansową 
dla krewnego zawsze powin-
niśmy sprawdzić czy faktycznie 
członek naszej rodziny pilnie 
potrzebuje gotówki. W przy-
padku jakichkolwiek podejrzeń 
prosimy natychmiast powiado-
mić policję – ostrzega Janusz 
Kozendra, komendant żarow-
skiego komisariatu policji.

Oszuści typują swoje poten-
cjalne ofiary najczęściej wy-
bierając osoby starsze. Wyko-
rzystują głównie dane zawarte 
w książkach telefonicznych, 
dzwonią do tych osób i w 
czasie rozmowy wzbudzają 
przekonanie, że są ich krewny-
mi czy znajomymi. W takich 
sposób wyłudzają od nich pie-
niądze, które przeznaczają na 
różny cel. 

SOŁTYSI nowej kadencji:
● Zastruże
– Wojciech Elżbieciak
● Mielęcin
– Witold Madej 
● Kruków
– Andrzej Grabowski
● Mikoszowa
– Marta Wądołowska
● Siedlimowice
– Beata Śliwa
● Mrowiny
– Krystyna Popek

● Pyszczyn – Ryszard Pawlik
● Pożarzysko
– Łukasz Brańka
● Wierzbna
– Stanisław Legiejew
● Buków – Henryk Rycerz
● Bożanów – Izabela Girnyk
● Gołaszyce – Jolanta Kozów
● Imbramowice – Marek Fita
● Kalno – Andrzej Rachwał
● Łażany – Jan Sołtysiak
● Marcinowiczki
– Eugeniusz Bernatowicz
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Podsumowanie 2014 roku
Pod względem inwestycyjnym był to rok przełomowy. Zmodernizowane targowisko miejskie, zakończenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w Boża-
nowie i Wierzbnej, nowe alejki, chodniki, drogi i parkingi, przebudowa ulicy Dworcowej w Żarowie, nowa odsłona siłowni „Pod Chmurką”, skatepark, bulodrom, 
budujący się basen i szereg inwestycji wiejskich i sportowych. Takiego tempa inwestycyjnego jeszcze w gminie Żarów nie było.

Pod względem finanso-
wym to był również dobry 
rok dla gminy Żarów. Syste-
matycznie rosnące dochody, 
najwyższy w porównaniu 

z ościennymi gminami do-
chód podatkowy na jednego 
mieszkańca, brak proble-
mów z obsługą zadłużenia, 
nieprzekroczony wskaźnik 

zadłużenia, dobra kondycja 
żarowskich firm i przedsię-
biorstw. Z roku na rok sy-
tuacja finansowa gminy jest 
coraz lepsza.

Pod względem społecznym 
w minionym roku również 
nie brakowało ogromnego 
zaangażowania. I to zarówno 
ze strony inicjatorów i pomy-

słodawców najważniejszych 
imprez i uroczystości, jak i 
mieszkańców, których kre-
atywność była równie im-
ponująca. To był udany rok, 

zarówno w zakresie żarow-
skiej kultury i sportu. A ten 
ostatni dostarczył mieszkań-
com wielu niesamowitych 
emocji.DOCHODY

     





























 















Dochody w górę

Wskaźnik zadłużenia gminy Inwestycje sportowe, drogowe i strażackie

Nowe inwestycje

Większe dochody to więcej inwestycji

W minionym roku gmina Żarów uzyskała dochody powyżej 40 milionów złotych. To kwota o prawie dwa miliona 
większa w porównaniu do 2013 roku. Na tak znaczny ich wzrost miały wpływ głównie  większe wpływy z podatków, 
środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych oraz wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. W ciągu trzech lat do-
chód gminy wzrósł aż o 32 procent.

Od 2014 roku każda gmina ma swój indywidualny wskaźnik zadłużenia, którego nie może przekroczyć. Żarów ma ten 
wskaźnik zachowany i co więcej nie jest on w żaden sposób zagrożony. Choć w porównaniu do 2013 roku wskaźnik 
jest nieznacznie wyższy, bo spowodowane jest to spłatą kredytów i zobowiązań nie przekracza dopuszczalnych 60 
procent. Sytuacja finansowa gminy jest dobra, bo sukcesywnie rosną dochody, które są podstawowym parametrem 
rozwoju gminy. 

Wśród planów na nowy 2015 rok jest budowa kolejnych dróg do gruntów rolnych, modernizacja boiska sportowego, 
rewitalizacja parku miejskiego, budowa świetlic OSP wraz z zapleczem finansowym w Mrowinach i Wierzbnej, rozbu-
dowa oświetlenia ulicznego i zakup nowego wozu strażackiego dla druhów z jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Żarowa. 

Boisko lekkoatletyczne, które w 2013 roku powstało przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie znacz-
nie zmieniło przyszkolny teren. W tym roku wizerunek zmieni również budynek szkoły. Termomodernizacja budynku 
żarowskiej podstawówki ma kosztować ponad milion złotych. 

Pierwsze efekty już widać. Dziś plac basenu w Żarowie nie przypomina dawnego opustoszałego miejsca. Koszt 
wykonanych robót w 2014 roku zamknął się w kwocie 759 tysięcy złotych. Do zrealizowania pozostało jeszcze 
wiele, ale warto na to czekać. W pierwszym kwartale 2016 roku żarowski basen zostanie oddany do użytku miesz-
kańców.

DOCHÓD PODATKOWY NA 1 
MIESZKACA









         

































      

Najwyższy dochód podatkowy na jednego mieszkańca

Rok 2014 to kolejny rok, w którym gmina Żarów osiągnęło najwyższy, w porównaniu do lokalnych gmin dochód podat-
kowy na jednego mieszkańca. Spośród wszystkich gmin powiatu świdnickiego Żarów osiągnął najwyższy dochód, bo 
na jednego mieszkańca przypada 1537,47 zł. Dla porównania w Świdnicy wynosi on 1448,04 zł, a w sąsiedniej gminie 
Jaworzyna Śląska 1067,80 zł. W rankingu gmin szeregowanych od najwyższych do najniższych dochodów publikowa-
nym w Serwisie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej Żarów również znacznie wyprzedza pozostałe gminy. 
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Nowe plany na 2015 rok
Skutecznie pozyskiwane środki unijne, wciąż rosnące dochody, dobra sytuacja finansowa gminy, rozbudowa lokalnych zakładów, wiele inwestycji drogowych, 
mieszkaniowych, sportowych i kulturalnych i wreszcie mnóstwo społecznego zaangażowania w liczne przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców. To był dobry 
rok dla gminy Żarów. O efektach pracy minionego roku z samorządowcami, parlamentarzystami, dyrektorami, prezesami i kierownikami gminnych jednostek, 
przedsiębiorstw i zakładów oraz mieszkańcami gminy Żarów mówił podczas spotkania noworocznego w piątek, 23 stycznia burmistrz Leszek Michalak.

Spotkanie umiliły trzylatki z żarowskiego Bajkowego Przedszkola. Jasełka 
w wykonaniu przedszkolaków wzruszyły całą widownię. 

Żarowskich sportowców wspierają również firmy z Żarowa i Wałbrzycha. Z 
organizatorami konkursu na zdjęciu Alicja Obrał z Polskiej Ceramiki Ognio-
trwałej, Paweł Sowicz dyrektor Electrolux Poland i Alicja Stanisz dyrektor 
Banku Zachodniego w Żarowie.

Posłowie na Sejm RP nie szczędzili słów pochwały dla gminy Żarów. 

– Skala zamierzeń w 2014 
roku pozwala nam optymi-
stycznie patrzyć w nowy 
2015 rok. Liczę jednak rów-
nież na to, że podobnie, jak 
ten miniony, będzie to dla 
gminy Żarów rok spokojne-
go i bezpiecznego funkcjo-
nowania wszystkich jedno-
stek gminnych oraz zadań 

zrealizowanych z wykorzy-
staniem środków własnych 
i zewnętrznych. I będzie 
kolejnym okresem konse-
kwentnego i widocznego 
rozwoju miasta – podsumo-
wał podczas spotkania bur-
mistrz Leszek Michalak.

Aktywność gminy pod-
kreślali również zaprosze-

ni goście. – Działo się w 
Żarowie. I bez wątpienia 
jesteśmy przekonani, że w 
tym roku również wiele do-
brego będzie się działo. Ze 
swojej strony deklarujemy 
naszą absolutną współ-
pracę i pomoc w każdej 
potrzebie. Pokazaliście, że 
potraficie razem się wspie-
rać, myśleć o sobie, wspól-
nie się bawić, szanować i 
pielęgnować tradycje, a co 
najważniejsze pracować dla 
dobra wszystkich mieszkań-
ców. To niezwykłe – mówili 
posłowie na Sejm RP Ka-
tarzyna Izabela Mrzy-
głocka, Anna Zalewska, 
Robert Jagła i senator RP 
Wiesław Kilian, składając 
noworoczne życzenia sa-
morządowcom i mieszkań-
com gminy Żarów. 

Gołym okiem widać, że Ża-
rów bardzo się zmienił. To 
efekt realizacji wielu inwe-
stycji, które finansowane są 
z budżetu gminy i pozyski-
wanych środków unijnych. 
Do tych najważniejszych z 
pewnością należy zakończe-
nie budowy kanalizacji, mo-
dernizacja targowiska, nowe 
drogi i chodniki, skatepark i 
bulodrom, przebudowa uli-
cy Dworcowej w Żarowie, 
budowa nowych świetlic w 
Pyszczynie, Gołaszycach, 
Bożanowie, Mrowinach i 
Zastrużu czy budowa ża-
rowskiego basenu. 

Tegoroczne zamierzenia 
związane są również z pozy-
skaniem kolejnych środków 
finansowych na najważniej-
sze zadania inwestycyjne. 
Będzie to budowa kolejnych 

dróg do gruntów rolnych w 
Mrowinach, Pożarzysku, 
Pyszczynie i Krukowie, 
kontynuacja budowy base-
nu, termomodernizacja bu-
dynku Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Ża-
rowie, zakup nowego wozu 
strażackiego dla druhów 
z Żarowa, modernizacja 
boiska sportowego, rewi-

talizacja parku miejskiego, 
zagospodarowanie stawu 
miejskiego w Żarowie, bu-
dowa świetlic OSP wraz z 
zapleczem garażowym w 
Mrowinach i Wierzbnej, bu-
dowa i modernizacja chod-
ników i rozbudowa oświe-
tlenia ulicznego na terenie 
gminy Żarów.

Magdalena Pawlik

Najlepsi sportowcy 2014 roku

Są utalentowani i pełni sa-
mozaparcia. Ich najwięk-

szą pasją jest sport i to w tej 
dyscyplinie odnoszą znaczące 
sukcesy. Swoją postawą udo-
wadniają, że dzięki zaangażo-
waniu i ciężkiej pracy można 
dojść do pełni sukcesu.

Najlepsi zawodnicy, trenerzy 
i działacze sportowi podczas 
spotkania noworocznego w 
piątek, 23 stycznia zostali na-
grodzeni i otrzymali odzna-
czenia „Sportowych Indywi-
dualności gminy Żarów”. Za 
wybitne osiągnięcia sportowe 
burmistrz Leszek Michalak 
uhonorował w tym roku Paw-

ła Fajdka w kategorii zawo-
dowiec, Damiana Daniela i 
Wojciecha Pudłowskiego w 
kategorii zawodnik amator ju-
nior oraz Krzysztofa Wierz-
bickiego w kategorii trener. 
Nagrodę specjalną „Zasłużony 
dla żarowskiego sportu” otrzy-
mał Tomasz Rudnik. – Efekty 
Waszej pracy przynoszą radość 
mieszkańcom naszej gminy, ale 
również budzą nadzieję i inspi-
rują młodych sportowców, któ-
rzy dopiero rozpoczynają swo-
ją przygodę ze światem sportu. 
Doceniamy Wasz talent, ciężką 
pracę, odwagę i wolę dobrego 
współzawodnictwa. Serdecznie 

gratulujemy sukcesów i życzy-
my dalszych wspaniałych wy-
ników – gratulowali laureatom 
burmistrz Leszek Michalak, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Roman Konieczny, 
Artur Adamek dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu i Kazimierz Bordulak 
przewodniczący Rady Sportu.

Była to już druga edycja 
sportowego konkursu na 
„Sportowe Indywidualności 
gminy Żarów”. W tym roku, 
oprócz nagród i odznaczeń 
burmistrz Leszek Michalak 
podziękował również tym 
sportowcom, których zasłu-
gi są równie imponujące, a 

decyzją przedstawicieli kapi-
tuły plebiscytu nie otrzymali 
tytułu najlepszych sportow-
ców. Podziękowania trafiły 
do Grzegorza Wąsowskiego 
reprezentanta judo, Doriana 
Kowalczyka zdolnego siat-
karza i Marcina Wójciaka 
sumiennego trenera. 

Dwa tytuły honorowe przy-
znał również Artur Ada-
mek dyrektor żarowskiego 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu. Tytuł „Przyjaciela 
Kultury” otrzymała Alicja 
Stanisz dyrektor BZ WBK w 
Żarowie za wspieranie imprez 
kulturalnych organizowanych 
przez Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu. Drugi honoro-
wy tytuł „Przyjaciela Sportu” 
powędrował do Pawła Sowi-
cza dyrektora Electrolux Po-
land w Żarowie za wspieranie 
imprez sportowych. 

Zaszczytne tytuły „Mecena-
sa żarowskiego sportu” otrzy-
mała Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna „Invest-
Park” oraz firma Polska Cera-
mika Ogniotrwała.

Magdalena Pawlik

Krzysztof Wierzbicki
Pomysłodawca i założyciel 
sekcji siatkówki w Żaro-
wie – Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Volley Żarów. 
Miłośnik piłki siatkowej i 
aktywny społecznik. Trener 
klubu, który aktualnie bie-
rze udział w rozgrywkach III 
ligi.

Damian Daniel
Dwukrotny Mistrz Dolnego Ślą-
ska do lat 18 w szachach błyska-
wicznych i szybkich. Pierwsze 
miejsce w kategorii juniorów star-
szych w Indywidualnych Mistrzo-
stwach LZS województwa dolno-
śląskiego. Zawodnik klubu GLKS 
Goniec Żarów, uczestnik wielu 
turniejów regionalnych, ogólno-
polskich i międzynarodowych.

Paweł Fajdek
W minionym roku zdobył II 
miejsce na Mistrzostwach 
Europy w Zurichu. Mistrz 
Polski Seniorów w rzucie 
młotem. Zwycięzca Memo-
riału Kamili Skolimowskiej 
na Stadionie Narodowym w 
Warszawie, gdzie ustanowił 
nowy rekord Polski wyni-
kiem 83,48 m.

Wojciech Pudłowski
Ambitny, zdolny, pełen pa-
sji i samozaparcia. Ubiegło-
roczny Wicemistrz Dolnego 
Śląska Kadetów w boksie. 
Zwycięzca turniejów bokser-
skich ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych. 

Tomasz Rudnik
Polski lekkoatleta i płotkarz. 
IV miejsce na Mistrzostwach 
Świata Juniorów w 1998r. we 
Francji, V miejsce na Mło-
dzieżowych Mistrzostwach 
Europy w 1999 r. w Szwecji, 
Mistrz Polski Juniorów w 
1998 r., trzykrotny Młodzie-
żowy Mistrz Polski na 400 m 
przez płotki, Mistrz Polski 
Seniorów w sztafecie 4x400 
m w barwach AZS AWF 
Wrocław w 2003 r., trzy 
razy zdobył srebrny medal 
Mistrzostw Polski seniorów, 

trzy razy brązowy medal 
Mistrzostw Polski seniorów, 
reprezentował barwy klubów 
ULKS Zielony Dąb Żarów 
oraz AZS AWF Wrocław. 

Miniony rok był dobry dla żarowskiego sportu. Najlepiej świadczą o tym medale i dobre wyniki osiągnięte przez zdolnych i 
ambitnych sportowców. Na zdjęciu uhonorowani laureaci plebiscytu „Sportowe Indywidualności gminy Żarów”.

fot. M. Biczyk, źródło www.pzla.pl



Iwona Nieradka
współautorka kalendarza, 
radna Rady Miejskiej

Kalendarz Ucznia nie 
powstałby bez współpra-
cy wielu zaangażowanych 
osób, wspierających lokalne 
działania profilaktyczne. 
Dziękuję za pomoc przy re-
alizacji naszego projektu burmistrzowi Leszkowi Micha-
lakowi, dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie, pracownikom żarowskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Żarowa oraz funkcjonariuszom policji. Podziękowania 
składam również na ręce pracowników Zakładu Poli-
graficznego „ROTGRYF” w Świdnicy za opracowanie 
graficzne i druk. Jak co roku, rysunki wykonane przez 
uczniów szkół posłużyły jako główne tło naszego kalen-
darza. Sama okładka również jest barwna i kolorowa, 
bo zdobią ją ilustracje wykonane przez najmłodszych.: 
Zuzannę Kanownik, Aleksandrę Biłas, Gracjana Łu-
czyk i Jakuba Podolaka. A w samym zaś kalendarzu nie 
brakuje informacji o zdrowym i bezpiecznym stylu życia 
oraz o gminnym Zespole Interdyscyplinarnym, którego 
zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z 
występowaniem przemocy w rodzinie. Uczniowie mogą 
również korzystać z planu lekcji, ważnych adresów i nu-
merów telefonów oraz miejsca na notatki.
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Kalendarz dla każdego ucznia
Tradycyjnie każdego roku uczniowie szkół otrzymują profilaktyczny Kalendarz Ucznia. Powstaje on w 
ramach Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie, w którym uczestniczą 
wszystkie szkoły. Tegorocznym motywem przewodnim publikacji jest hasło „Nie piję, bo wiem...”, stąd 
rysunki w kalendarzu, wykonane przez uczniów z żarowskich szkół, grup zajęciowych i przedszkola na-
wiązują do tematyki profilaktycznej.

- Kalendarz trafił do blisko 
1090 uczniów ze szkół pod-
stawowych, przedszkola i gim-
nazjum. Tegoroczni laureaci, 
podczas finału Międzyszkol-
nego Turnieju Wiedzy o Za-
grożeniach i Bezpieczeństwie 
otrzymają nagrody rzeczowe: 
Amelia Maślany, Kacper 
Betnar, Julia Opioła, Mate-
usz Dąbal, Oliwia Targosz, 
Aleksandra Knecht, Wiktoria 
Józefiak, Natalia Misztela, 
Wojciech Maślarz, Kornelia 
Lada, Malina Habzda, Kor-
nel Mikołajek – mówi Marta 
Plizga z żarowskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej.

Wzorem lat ubiegłych kalen-

darz został opracowany przez 
nauczycielki szkoły podsta-
wowej Iwonę Nieradka i 
Małgorzatę Świtoń, a jego 
publikację dofinansowano ze 
środków z budżetu gminy i 
środków przeznaczonych na 
profilaktykę i rozwiązywanie 
problemów alkoholowych. - 
W sposób szczególny dziękuje-
my nauczycielkom Iwonie Nie-
radka i Małgorzacie Świtoń 
za wkład organizacyjny i za-
angażowanie w realizację pro-
jektu kalendarza – dopowiada 
Anita Denes-Ziemkiewicz 
kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Policja
podsumowała rok

Bezpłatne dyżury 
specjalistów

Ulice do remontu

Mniej przestępstw, 
mniej wypadków dro-

gowych i dobra współpraca 
z mieszkańcami. 

W minionym roku żarowscy 
policjanci podjęli 1338 inter-
wencji. Policjanci podsumo-
wali 2014 rok na dorocznej 
odprawie, którą przeprowa-
dzono w środę, 21 stycznia w 
sali narad żarowskiego Urzę-
du Miejskiego. W tym roku 
gościł ich u siebie burmistrz 
Leszek Michalak. Wyni-
ki pracy komisariatu policji 
w Żarowie omówił komen-
dant Janusz Kozendra. -  W 
znacznym stopniu udało nam 
się wykryć przestępczość nar-
kotykową. Doprowadziliśmy 
również do zatrzymania osób 
podejrzanych o oszustwa 
na szkodę kredytobiorców – 
podkreślał komendant. - A 
co najważniejsze odnotowu-
jemy  spadek przestępczości 
i większą jej wykrywalność. 
W minionym roku doszło do 
150 wypadków drogowych na 
terenie powiatu świdnickie-

go. To o 37 mniej zdarzeń niż 
odnotowaliśmy w 2013 roku. 
Na terenie samej tylko gmi-
ny Żarów doszło do 8 kolizji 
drogowych, w których śmierć 
poniosły dwie osoby, a 11 
zostało rannych. Najczęstszą 
przyczyną wypadków drogo-
wych było niedostosowanie 
prędkości do warunków ru-
chu drogowego oraz nieustą-
pienie pierwszeństwa prze-
jazdu. W żadnym przypadku 
sprawcą zdarzenia drogowe-
go nie była osoba znajdująca 
się pod wpływem alkoholu 
lub środka odurzającego.

W żarowskim komisariacie 
policji pracuje 17 funkcjona-
riuszy. Choć jest to jedna z 
mniejszych jednostek na tere-
nie powiatu, odnosi znaczące 
sukcesy. - Zdecydowanie był 
to rok sukcesów żarowskich 
policjantów. I oby tak da-
lej. Godne naśladowania są 
również postawy wielu poli-
cjantów, którzy doprowadzili 
do szczęśliwego finału wiele 
ważnych zdarzeń, nie tylko 

Policja podsumowała miniony rok jako bardziej bezpieczny. W spotkaniu 
podsumowującym uczestniczyli również radni Rady Miejskiej wiceprze-
wodniczący Kazimierz Kozłowski i Mieczysław Myrta przewodniczący ko-
misji ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 
Na zdjęciu funkcjonariusze policji. 

Potrzebujesz pomocy? Ru-
szyły darmowe porady 

specjalistów.
Mieszkańcy gminy Ża-

rów mogą skorzystać z bez-
płatnych konsultacji spe-
cjalistycznych u terapeuty 
uzależnień, psychologa i 
psychoterapeuty oraz radcy 
prawnego. - Z darmowych 
porad może korzystać każ-

dy mieszkaniec naszej gminy. 
Taka wizyta jednak będzie 
możliwa po wcześniejszym 
umówieniu się w Ośrodku 
Pomocy Społecznej przy ul. 
Armii Krajowej 54 w Żarowie. 
Zgłoszenia przyjmowane będą 
również telefonicznie pod 
nr tel. 748 57 03 09 - mówi 
Marta Plizga z żarowskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Harmonogram konsultacji:
● Terapeuta uzależnień
– (poniedziałek godz. 8.30-11.30), porady w zakresie: 
wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidu-
alnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnio-
nych od alkoholu, pomoc osobom współuzależnionym 
i konsultacje dla rodzin osób uzależnionych

● Psycholog
– (trzy środy w miesiącu, godz. 13.00 – 15.00), po-
rady w zakresie: udzielanie poradnictwa i indywi-
dualnych konsultacji psychologicznych, wstępna 
diagnoza, terapia krótkoterminowa, interwencja 
kryzysowa, praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

● Radca prawny
– (piątek godz. 16.00-18.00), porady w zakresie: 
świadczenie poradnictwa oraz konsultacji indywi-
dualnych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i 
prawa pracy. Radca prawny w ramach konsultacji nie 
pisze pism procesowych ani nie reprezentuje stron 
przed sądami i organami administracji publicznej

● Psychoterapeuta
– (dwa poniedziałki w miesiącu, godz. 15.30-17.30), 
porady w zakresie: świadczenie poradnictwa i in-
dywidualnych konsultacji dla osób zagrożonych 
bądź dotkniętych przemocą w rodzinie

Zbliża się termin zakoń-
czenia prac związanych z 

budową sieci kanalizacji sa-
nitarnej w pasie drogowym 
ulic Wierzbowej, Brzozowej, 
Bukowej i Jodłowej w Żaro-
wie.

Inwestorem tego zadania 
jest Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji w Żarowie. W 
chwili obecnej stan ulic nie 
został jeszcze przywrócony 
do stanu sprzed rozpoczęcia 
prac. 

Prace są na etapie zakoń-
czenia i sprawdzania wyko-
nanej instalacji. Wykonawca 
przedmiotowych prac zobli-
gowany jest do przywrócenia 
stanu dróg sprzed rozpoczę-
cia budowy kanalizacji po-
przez rozprowadzenie kru-

szywa granitowego i jego 
zagęszczenie. Naprawa obej-
mować będzie ulice, przy 
których wykonywane były 
prace związane z budową 
kanalizacji. - Prace odtwo-
rzeniowe rozpoczęły się w mi-
niony poniedziałek. W chwili 
obecnej przygotowywany jest 
projekt drogowy w sprawie 
przebudowy ulicy Brzozowej 
w Żarowie. Projekt obejmo-
wać będzie swoim zakresem 
wykonanie nawierzchni as-
faltowej wraz z chodnikiem i 
odwodnieniem przedmiotowej 
drogi - wyjaśnia Wojciech 
Lesiak z Referatu Inwestycji 
i Dróg Urzędu Miejskiego w 
Żarowie.

Magdalena Pawlik

Ulica Brzozowa w Żarowie to jedna z tych ulic, gdzie trwały prace związane 
z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 

kryminalnych. Wszystkim po-
licjantom i dzielnicowym, któ-
rzy rozwiązują mnóstwo pro-
blemów, często nie leżących 
w ich kompetencjach, poli-
cjantom pionu kryminalnego 
i pozostałym pracownikom 

dziękuję i serdecznie gratu-
luję – życzył na zakończenie 
Krzysztof Niziołek komen-
dant świdnickiej komendy 
powiatowej policji.

Magdalena Pawlik
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Średniowieczne centralne 
ogrzewanie z Wierzbnej - 

czyli piec typu hypocaustum
odkryty na terenie przypałacowym

Śladami historii

część
I

Miejscowość Wierzbna (dawniej niem. Würben) w 
gminie Żarów słynie z bogactwa skumulowanych w 
jednym miejscu zabytków oraz historii. Perłą romań-
skiego budownictwa sakralnego jest tutaj kościół 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny z ok. 1230r. 
ozdobny w średniowieczne freski.

W latach 1729-30 ta stara i 
niezwykle urokliwa budow-
la została powiększona o 
masywny korpus klasztoru 
– obecnie nawa główna ko-
ścioła z wystrojem i wypo-
sażeniem barokowym. Tuż 
obok świątyni znajduje się 
pocysterski kompleks klasz-
torny wraz z dawnym pała-
cem przeora i tzw. długim 
domem. W ubiegłym roku 
na tym terenie odnaleziony 
został kamienny pręgierz. Na 
obszarze przyległego parku 
o powierzchni 4.3 ha, który 
wpisany został do rejestru za-
bytków, znajduje się w drze-
wostanie 5 okazów o statusie 
pomników przyrody: 2 plata-
ny klonolistne, 3 lipy drob-
nolistne oraz dąb bezszypuł-
kowy. W parku tym znajduje 
się również grupa tzw. pięciu 
krzyży pojednania. Pier-
wotnie stały one w innych 
miejscach. Zostały zebrane i 
ustawione w pobliżu kościo-

ła, szósty krzyż z wyrytą na 
powierzchni kuszą stoi przy 
budynku dawnej szkoły. Li-
stę zabytków Wierzbnej po-
szerza kolumna z figurą św. 
Jana Nepomucena, kolumna 
dziękczynna z XVIII wieku 
oraz datowana na lata 80-te 
XVII wieku kamienna wie-
ża ciśnień, która dostarczała 
niegdyś wodę do położonych 
w górnej partii miejscowości 
zabudowań klasztornych. 
Całości bogactwa zabytko-
wego Wierzbnej dopełnia 
tzw. Skałka, na szczycie któ-
rej w średniowieczu wznosił 
się najstarszy murowany za-
mek rycerski (fundacja pry-
watna) w Polsce. Przeszłość 
miejscowości, a zwłaszcza 
lokalizacja rycerskiej siedzi-
by „Panów z Wierzbnej” ba-
dana była przez archeologów 
z Uniwersytetu Wrocław-
skiego. W 1999 roku odkryli 
oni na terenie przypałaco-
wym istnienie murowanej 

budowli, zniszczonej przez 
pożar lub inny kataklizm w 
XIII lub na początku XIV 
wieku. Po stronie zachodniej 
tego budynku znajdował się 
rów, może fosa, o szerokości 
3 m i głębokości 1 m. Bada-
nia te co prawda nie ustaliły 
jednoznacznie jaką funkcję 
spełniał ów budynek - czy 
był to dwór obronny, sie-
dziba „panów z Wierzbna”, 
czy też może plebania. Wy-
kazały jednak, że istniejąca 
wówczas budowla posiadała 
luksusowe jak na owe czasy 
wyposażenie, którym było 
centralne ogrzewanie w po-
staci tzw. pieca hypocau-
stycznego. Czym było hypo-
caustum i na czym polegała 
jego zasada działania? 

O tym, w kolejnym wyda-
niu gazety.

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury

i Sportu

Walentynkowy dar serca

Dzień Kobiet z Kabaretem
„Pod Wyrwigroszem”

Wyjątkowe święto i wy-
jątkowa akcja. 14 luty 

to Dzień Zakochanych. W to 
szczególne święto podziel-
my się miłością, nie tylko z 
ukochanym czy ukochaną.

Podzielmy się miłością i 
to szczególnie w Walentyn-
ki. Żarowski Klub Honoro-
wych Dawców Krwi zapra-
sza wszystkich zakochanych 

do udziału w otwartej akcji 
„Oddaj krew – podziel się 
miłością”. To pierwsza tego-
roczna zbiórka krwi. – Do 
oddawania krwi zachęcamy 
jednak wszystkich, nie tylko 
zakochanych i nie tylko w Wa-
lentynki. Dla nas to tylko jed-
no małe ukłucie, a dla innych 
znaczy tak wiele – mówi Cze-
sław Giemza, prezes Klubu 

Honorowych Dawców Krwi 
w Żarowie.

Krew będzie można odda-
wać na kilka dni przed Wa-
lentynkami we wtorek, 10 
lutego. Chętni krwiodawcy 
przyjmowani będą w godz. 
9.00-14.00 w żarowskim Ze-
spole Szkół.

Magdalena Pawlik

dokończenie ze str. 1
Kabaret „Pod Wyrwigro-

szem” w jubileuszowym pro-
gramie „Variate, czyli czego nie 
zobaczysz w radio i nie usły-
szysz w telewizji” wystąpi 8 
marca w żarowskim Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu. 

Magdalena Pawlik 

WARTO ZOBACZYĆ
                                 ŻARÓW

                                          28 stycznia-25 lutego
Wystawa „Świat Płyty Winylowej” (Żarowska Izba Historyczna, ul. 
Armii Krajowej 40, wstęp wolny, w każdą środę w godz. 10.00-17.00 
i niedzielę w godz. 11.00-14.00 oraz w każdy dzień roboczy oprócz piątku po wcześniejszym 
zgłoszeniu telefonicznym)

31 stycznia
VII edycja Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup – 10 kolejka (hala sportowa Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10A, od godz. 15.20)

7 lutego
Bal Sołtysa (ŻarMed, ul. Słowackiego 6, godz. 20.00. Koszt 150 zł od pary)

14 lutego
Bal Karnawałowy w Mrowinach (świetlica wiejska, godz. 20.00, koszt 150 zł od pary, w cenie: 
pełne wyżywienie i orkiestra. Zapisy tel. 74 858 05 75 i osobiście u dyrektora szkoły)

ŚWIDNICA
30-31 stycznia

Wielka Rapsodia Świdnicka (bitwa freestyle, podkłady grane na żywo, pokazy taneczne break-
dance i hip-hop, koncerty oraz graficzne i tematyczne odniesienia do książki „Rapsodia Świd-
nicka”, Świdnicki Ośrodek Kultury, godz. 18.00, bilety 20 i 30 zł w sprzedaży w Informacji 
Turystycznej)

28 lutego
Koncert zespołu Vader (Świdnicki Ośrodek Kultury, Klub Bolko, godz. 19.00, bilety 45-55 zł)

Po bezpłatne bilety wszystkie mieszkanki gminy Żarów 
mogą zgłaszać się do Gminnego Centrum Kultury i Sportu przy 
ul. Piastowskiej 10A w Żarowie. Bezpłatne wejściówki będą 
wydawane paniom tylko osobiście za okazaniem dokumentu 
tożsamości potwierdzającym zamieszkanie na terenie gminy 
Żarów. Każda mieszkanka będzie mogła otrzymać tylko jedną 
wejściówkę. Ilość bezpłatnych biletów jest ograniczona. Bile-
ty wydawane będą tylko do 6 lutego. Po tym terminie sprze-
dawane będą w cenie 50 złotych. 
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Sportowe zajęcia rozegrane w żarowskim Gminnym Centrum Kultury i 
Sportu cieszyły się dużym zainteresowaniem najmłodszych.

Spotkania sprawozdawcze, które każdego roku organizuje zarząd Żarow-
skiego Koła to dobra okazja, aby porozmawiać o nowych planach. 

Mistrzostwa Młodzików
w Halowej Piłce Nożnej

Goniec Żarów
liderem rozgrywek 

Zjednoczeni wznowili 
treningi

O trzecie miejsce
w grupie

Przez całe ferie zimowe naj-
młodsi mieszkańcy gminy 

Żarów korzystali z bogatej 
ofert zajęć, jakie prowadzone 
były przez Gminne Centrum 
Kultury i Sportu, bibliotekę, 
Żarowskie Stowarzyszenie 
„Edukacja” i świetlice środo-
wiskowe.

Na pierwszy ogień młodzi 
skorzystali z zajęć sportowych. 
Pięć drużyn wzięło udział w 
Mistrzostwach gminy Młodzi-
ków w Halowej Piłce Nożnej 
Rocznika 2002 i młodsi, roze-
granych we wtorek, 20 stycz-
nia w żarowskim Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu. 

Młodych sportowców przywi-
tał burmistrz Leszek Micha-
lak, a do sportowej rywalizacji 
przygotowali Adam Ciupiński 
i Mariusz Kozakow. 
Wyniki:
Rolnik Team Mrowiny
I miejsce
FC Żarów Goldteam
II miejsce
Nike Team III miejsce
SP Zastruże IV miejsce
Mały Śląsk Wrocław
V miejsce
O tym, jak namłodsi miesz-
kańcy gminy Żarów spędzali 
ferie w kolejnym numerze 
gazety.

W niedzielę, 18 stycznia w 
Żarowie rozegrane zo-

stały mecze 6 i 7 rundy IV Dol-
nośląskiej Ligi Szachowej.

Do Żarowa przyjechała tyl-
ko pierwsza drużyna Hetmana 
Wałbrzych, natomiast drugi ze-
spół oddał swoje mecze walko-
werem. Bardzo ważne zwycię-
stwo odniosła nasza pierwsza 
drużyna, która pokonała naj-
groźniejszego rywala w tych 
rozgrywkach. Po 7 rundach 
pierwszy zespół Gońca Żarów 
jest liderem rozgrywek a druga 
drużyna zajmuje 9 miejsce.

VI runda 
Goniec I Żarów - KSz Hetman 
I Wałbrzych 3-2 
wygrane: Damian Daniel, 
Przemysław Borowski, 
remis: Wojciech Kowalczuk, 
Zbigniew Zieliński
Goniec II Żarów - KSz Hetman 
II Wałbrzych 5-0 v.o.
 
VII runda 
KSz Hetman I Wałbrzych - 
Goniec II Żarów 4,5-0,5 
remis: Michał Bieszczad
KSz Hetman II Wałbrzych - 
Goniec I Żarów 0-5 v.o.

Wektor czy Zaskoczeni?
Cztery kolejki pozostały do zakończenia VII edycji Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup. Na czele tabeli 
niezmiennie KKZ Zaskoczeni Żarów oraz Wektor Świdnica.

Wszystko wskazuje na to, iż 
te dwie drużyny powalczą o 
końcowy triumf w rozgryw-
kach. Dla Zaskoczonych było-
by to już czwarte zwycięstwo 
w historii rozgrywek. Wek-
tor stanąłby na najwyższym 
stopniu podium po raz drugi. 
Dodatkowo Zaskoczeni mogą 
wyrównać rekord Czarnego 
Lotosu, który dwa lata z rzędu 
został mistrzem ligi. 

Największą niespodziankę 
ostatnich kolejek sprawili pił-
karze Turbokozaków. W po-
jedynku z wyżej notowanym 

rywalem U18 Żarów osiągnęli 
remis 2:2, zdobywając tym sa-
mym swoje pierwsze punkty.

O trzecie miejsce walczą czte-
ry zespoły: U18 Żarów, Diablo 
Team, Cannabis, Electrolux 
Żarów.
Wyniki:
24.01 (sobota) – 8 kolejka  
Diablo Team
– 30 PLUS 5 :3 (4:1) 
KKZ Zaskoczeni Żaró
– Olewers Gold Team 2:1 (2:1) 
Nocny Team
– Memento Mori 8:2 (3:1) 
Cannabis – Drink Team Świd-

nica 2:1 (0:1) 
Electrolux Żarów
– Wektor Świdnica 0:4 (0:1) 
Turbokozaki
– U18 Żarów 2:2 (1:1) 
PAUZA
– Wierzbianka Wierzbna
25.01 (niedziela) – 9 kolejka 
Memento Mori
- Turbokozaki 7:1 (2:0) 
Wierzbianka Wierzbna
- Cannabis 3:3 (1:2) 
Drink Team Świdnica

– Electrolux Żarów 0:2 (0:1) 
Wektor Świdnica
– Diablo Team 7:3 (6:1) 
30 PLUS – KKZ Zaskoczeni 
Żarów 2:8 (2:4) 
Olewers Gold Team
– Nocny Team 8:2 (6:1) 
PAUZA – U18 Żarów

Szczegóły, terminarze, sta-
tystyki na oficjalnej stronie 
internetowej rozgrywek: 
www.electroluxcup.zarow.pl

M-ce Team M Zw Rem Por Pkt

1 KKZ Zaskoczeni Żarów 8 8 0 0 24

2 Wektor Świdnica 8 8 0 0 24

3 U 18 Żarów 8 6 1 1 19

4 Cannabis 8 6 1 2 19

5 Diablo Team 8 5 0 3 15

6 Electrolux Żarów 8 9 5 0 4

7 Wierzbianka Wierzbna 8 3 1 4 10

8 Olwers Gold Team 8 9 3 1 5

9 Nocny Team 8 3 0 5 9

10 Drink Team Świdnica 8 2 1 5 7

11 30 PLUS 8 1 0 7 3

12 Memento Mori 8 9 1 0 8

13 Turbokozaki 8 0 1 7 1

Wędkarze podsumowali 2014 rok
Łączy ich wspólna pasja 

i zainteresowanie. Jak 
sami przyznają, wędkarstwo 
to nie tylko sport, ale przede 
wszystkim wspaniały po-
mysł na aktywne spędzanie 
wolnego czasu.

Nie tylko upowszechniają 
wędkarstwo, organizują za-
wody wędkarskie i co więcej 
powracają z nich z  trofeami. 
Dbają również o porządek, 
zarybiają przynależne zbior-
niki wodne i uczą młodych 
mieszkańców zapału, a tak-
że szacunku do przyrody. To 
był dobry rok dla wędkarzy 
z Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Żarowie. 

Ubiegłoroczną działalność 
podsumowali w niedzielę, 25 
stycznia podczas tradycyjne-
go zebrania sprawozdawcze-
go. - Śmiało możemy powie-
dzieć, że plan pracy naszego 
koła założony na 2014 rok 
został w pełni zrealizowany. 
Tradycyjnie odznaczyliśmy 
również zaangażowanych 
działaczy związku wędkar-
skiego. W tym roku złotą od-
znaką został odznaczony Ry-
szard Wróbel opiekun szkółki 
wędkarskiej „Kroczki” za do-
brą współpracę i działalność 
na rzecz żarowskiego związ-
ku wędkarskiego. Specjalne 
wyróżnienie trafiło do Euge-

niusza Mytych za wieloletnie 
i rzetelne prowadzenie Ko-
misji Rewizyjnej – zaznacza 
Marcin Łuczak sekretarz 
żarowskiego związku węd-
karskiego.

Przed żarowskimi węd-
karzami teraz nowy sezon. 
Jak nowy sezon, to i nowe 
pomysły, które czekają na 
swoją realizację. Wśród nich 
najważniejszy to zagospo-

Więcej informacji oraz zdjęć można znaleźć na stronie 
internetowej żarowskiego związku wędkarskiego pzw.

org.pl/zarow oraz na facebooku.
Chcesz się pochwalić wędkarskim sukcesami? Wyślij 
zdjęcia na adres mailowy: pzwkolozarow@gmail.com

darowanie stawu miejskie-
go w Żarowie. - Wszystkim 
wędkarzom życzę, aby ten 
sezon był dla Was szczęśliwy 
i udany. Gratuluję ubiegło-
rocznych dobrych wyników i 
mam nadzieję, że ten rok uda 
się zakończyć nie mniejszymi 
sukcesami – mówił zastępca 
burmistrza Grzegorz Osiec-
ki, składając noworoczne ży-
czenia wędkarzom.

Zjednoczeni PCO Żarów 
rozpoczęli okres przygoto-
wawczy do rundy jesiennej. 
Beniaminek IV Dolnoślą-
skiej Ligi rozegra siedem 

meczy kontrolnych.
Piłkarze żarowskiego klubu 

trenują na własnym obiekcie, 
hali sportowej GCKiS oraz 
ZSZ w Żarowie.

Harmonogram spotkań kontrolnych:
31.01.2015 Polonia Środa Śląska (kl. O)
- Zjednoczeni Żarów (IV Liga), godz.14.00 w Świdnicy. 
04.02.2015 Polonia Stal Świdnica (III Liga )
- Zjednoczeni Żarów (IV Liga) godz.18.00 w Świdnicy. 
07.02.2015 Zjednoczeni Żarów (IV Liga)
- Jaworzyna Śląska  (kl. O), godz. oraz miejsce do ustalenia. 
21.02.2015 Zjednoczeni Żarów (IV Liga)
- Gola Świdnicka (kl. O), godz. oraz miejsce do ustalenia. 
28.02.2015 Zjednoczeni Żarów (IV Liga)
- Bystrzyca Górna (kl. O), godz. oraz miejsce do ustalenia. 
07.03.2015 Zjednoczeni Żarów (IV Liga)
- Grom Witków (kl. A), godz. oraz miejsce do ustalenia. 
14.03.2015 Zjednoczeni Żarów (IV Liga)
– przeciwnik oraz godzina spotkania do ustalenia.

Trwa dobra passa siatka-
rzy PCO Volley Żarów. W 

12. kolejce spotkań pokonali 
MKS Olavia Oława 3:0. To 
trzecie zwycięstwo z rzędu. 

Do zakończenia rundy za-
sadniczej pozostały dwa me-
cze. Obydwa będzie można 
zobaczyć w Żarowie. W hali 
sportowej GCKiS rywalem 
żarowskich siatkarzy będą: 
MKS Olimpia Kowary (7.02., 
godz. 12:00), UKS Dekoria 
Świdnica (14.02., godz. 12:00). 
Wspomniana Dekoria Świd-
nica oraz PCO Volley Żarów 
powalczą o trzecie miejsce 

w grupie. Obydwa zespoły w 
przedostatniej serii spotkań 
podejmą dwie najlepsze ekipy 
grupy B. Rywalem świdniczan 
będzie lider z Ząbkowic Ślą-
skich, natomiast PCO Volley 
Żarów zagra z drugą ekipą w 
tabeli Olimpią Kowary. Jeżeli 
Volley zwycięży, zdobędzie 
trzecie miejsce w grupie. W 
innym przypadku zadecyduje 
ostatnia kolejka, w której doj-
dzie do derbów Powiatu Świd-
nickiego (Volley-Dekoria).  

O awans do II Ligi powalczą 
dwa najlepsze zespoły grupy 
A oraz B.


