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Wyjątkowy jubileusz w sobotę, 7 listopada obchodziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Wierzbnej, której historia sięga 1945 roku. Obchody 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej były 
nie tylko okazją do przypomnienia historii jednostki. 

Szybka reakcja 
zapobiegła tragedii

Związek Nauczycielstwa 
Polskiego ma  110 lat!

Awaria głównej rury in-
stalacji gazowej w oko-

licach skrzyżowania ulicy 
Cichej i Armii Krajowej w 
Żarowie omal nie doprowa-
dziła do tragedii. 

Na szczęście skończyło się 
tylko na interwencji pogoto-
wia gazowego i strażaków. Do 

Taki jest nasz zawód – 
przyznają zgodnie na-

uczyciele emeryci, którzy 
pomimo zasłużonego odpo-
czynku na emeryturze wciąż 
są aktywni i z wielką chęcią 
działają na rzecz środowiska 
nauczycielskiego. 

OSP w Wierzbnej ma 70 lat!

zdarzenia doszło w niedzie-
lę, 25 października. Podczas 
wykonywania służbowych 
obowiązków w zupełnie innej 
sprawie funkcjonariusze po-
licji skontrolowali pustostan 
przy skrzyżowaniu ulicy Ci-
chej...

więcej na str. 6

Wspólnie, w czwartek, 22 
października świętowali wy-
jątkowy jubileusz 110-lecia 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Żarowie. Podczas 
uroczystości, która była oka-
zją do przypomnienia...

więcej na str. 4
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Poznajmy naszych posłów i sena-
torów. To oni przez najbliższe lata 
będą decydować również o naszych 
sprawach. 

Kolejne drogi na terenach wiej-
skich zostały wyremontowane i 
zmodernizowane. 

Zjednoczeni PCO Żarów nie zali-
czą października do najlepszych 
miesięcy w swojej historii.

Więcej na str. 5

Na zdjęciu z burmistrzem Leszkiem Michalakiem, przewodniczącym Rady 
Miejskiej Romanem Koniecznym i Krystyną Domańską prezesem żarow-
skiego Związku Nauczycielstwa Polskiego odznaczeni nauczyciele emeryci.
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Sztandar kombatantów
w rękach młodzieży

Wspólne zdjęcie żarowskich kombatantów i uczniów gimnazjum. 

Pijana odkręciła kurki gazu
Funkcjonariusze policji w Żarowie zostali powiadomieni o 
wycieku gazu z budynku mieszkalnego przy ulicy Rybackiej 
w Żarowie. Na miejscu okazało się, że odkręcony gaz na ku-
chence zostawiła kobieta, która w chwili zatrzymania była 
pod wpływem alkoholu. Natychmiast wezwano Pogotowie 
Gazowe i odcięto gaz. Zatrzymanej kobiecie za sprowadzenie 
bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia innych 
osób grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Wpadli na gorącym uczynku
Policjanci z żarowskiego komisariatu policji zatrzymali 
dwóch mieszkańców Żarowa, którzy ukradli ze sklepu EKO 
w Żarowie artykuły spożywcze o łącznej wartości 1000 zło-
tych. - Zostaliśmy poinformowani o dwóch klientach sklepu, 
którzy ukradli sporą partię różnych artykułów spożywczych. 
Podejrzani zostali przyłapani na gorącym uczynku. Złodzieja-
mi okazali się młodzi mężczyźni w wieku 18 i 15 lat. Ustaliliśmy 
również, że nie była to ich pierwsza kradzież w sklepie. Teraz 
odpowiedzą za to przed sądem. Do więzienia mogą trafić nawet 
na pięć lat – mówi Sławomir Jankowski zastępca komen-
danta policji w Żarowie.

Przyłapany z narkotykami
Do trzech lat pozbawienia wolności grozi obywatelowi Ukra-
iny, przebywającemu obecnie w Żarowie, którego przyłapano 
na posiadaniu narkotyków. - Patrol policyjny zauważył męż-
czyznę, który na widok radiowozu zaczął zachowywać się ner-
wowo, a następnie uciekał. Podejrzany został zatrzymany przez 
funkcjonariuszy, a podczas legitymowania policjanci zauważy-
li ukryte w odzieży  zawiniątko z folii aluminiowej. Okazało się, 
że jest to marihuana – wyjaśnia Janusz Kozendra komendant 
policji w Żarowie.

Złodzieje zatrzymani
Żarowscy policjanci wpadli na trop trójki przestępców, którzy 
kradli artykuły spożywcze, przewody zasilające, złom i 460 
metrów linii telekomunikacyjnej w Marcinowiczkach oraz 
Imbramowicach. Mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli 
również szereg zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem 
do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach 
i firmy TOM. Złodzieje mogą trafić do więzienia na 10 lat.

Może ktoś coś widział?
To już kolejny wybryk chuliganów, którzy dewastują żarowski 
dworzec kolejowy. Budynek i tak straszy swoim wyglądem, 
ale często pada również obiektem wandalizmu. Jest notorycz-
nie niszczony i dewastowany przez nieznanych sprawców. 
Policja zwraca się z apelem do mieszkańców, którzy być może 
zauważyli podejrzane osoby dopuszczające się chuligaństwa 
w tym miejscu. - Zwracamy się z prośbą do naszych mieszkań-
ców o informację w sprawie dewastacji dworca kolejowego w 
Żarowie. Ostatnio notorycznie niszczone są tam szyby. Może 
ktoś coś widział, może ktoś coś wie? Wystarczy nawet anoni-
mowo wskazać nam pewne informacje. Będziemy wdzięczni za 
każdy, nawet najdrobniejszy poszlak w tej sprawie – apeluje 
komendant policji Janusz Kozendra.

Prezenty zniknęły
48 sztuk blenderów, 24 suszarki i 20 żelazek firmy Ricco znik-
nęło w dziwnych okolicznościach, tuż przed prezentacją z 
mieszkańcami. Sprzęty to produkty firmy, które miały zostać 
sprzedane podczas prezentacji jednej z firm z mieszkańcami 
Żarowa. Do spotkania jednak nie doszło, bo nie było czego 
sprzedawać. Przedstawiciele firmy powiadomili o kradzieży 
policję. - Być może ktoś z mieszkańców naszej gminy jest w 
posiadaniu takiego przedmiotu, który nabył od przypadkowego 
sprzedawcy. Prosimy, aby w takim wypadku powiadomić o tym 
policję. Z pewnością ułatwi to nam dalszą analizę tej sprawy. 
Do kradzieży przedmiotów doszło na terenie Żarmedu – wyja-
śnia zastępca komendanta policji Sławomir Jankowski. 

Oprac. Magdalena Pawlik

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

kowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 153/2015 z dnia 
20 października 2015r. 

„Historia pewnego sztandaru ...” - takie słowa rozpoczynają kronikę prowadzoną przez uczniów żarow-
skiego gimnazjum. To kronika, która dotyczy historii sztandaru Związku Kombatantów Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła Gminnego w Żarowie.

Ważna nie tylko dla całego 
grona pedagogicznego szko-
ły, ale przede wszystkim sa-
mej młodzieży. To już cztery 
lata, odkąd uczniowie gim-
nazjum przejmują opiekę 
nad sztandarem żarowskich 
kombatantów. W czwartek, 
5 listopada w obecności 
burmistrza Leszka Micha-
laka, dyrektor Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Żarowie 
Heleny Słowik, kombatan-
tów i przedstawicieli Ośrod-
ka Pomocy Społecznej oraz 
Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów po raz 
kolejny ślubowali, że będą 
strzec dobrego imienia Oj-
czyzny. - Pierwszy sztandar 
koła, jeszcze w tym okresie 
ZBOWID został ufundowany 
w maju 1970 r. pod hasłem 
„Za naszą i waszą wolność”. 
Obecnie można go oglądać 
w Żarowskiej Izbie Hi-
storycznej. Drugi sztan-
dar, już jako ZKRPiBWP 
pod hasłem „Bóg-Honor-
Ojczyzna”, ufundowany 
w 1993 r. jest sztandarem 
aktualnie używanym przez 
związek. Sztandar uczest-
niczy w najważniejszych 

uroczystościach kościelnych 
i państwowych oraz pogrze-
bach zmarłych kombatan-
tów.  Kombatanci spełnili już 
swoją misję i przechodzą do 
historii. Sztandar pozosta-
je jako pamięć o nas, a dla 
przyszłych pokoleń jako dro-
gowskaz - mówił podczas 
ślubowania gimnazjalistów 
Wacław Rzeczycki prezes 
Koła Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych w Żarowie. 

Projekt edukacyjny ob-
jęcia sztandaru kombatan-
tów uczniowie gimnazjum 
prowadzą pod kierunkiem 
nauczyciela szkoły Ada-
ma Ciupińskiego. W tym 
roku szkolnym sztandar 
został przekazany na ręce 
gimnazjalistów: Daniela 
Radej, Patryka Kąsik, 
Dawida Sobczak i Jakuba 
Pawlika. - Posiadanie tak 
cennego sztandaru stanowi 
dla szkoły ogromne wyróż-

nienie i zaszczyt, zwłaszcza 
dla naszej młodzieży. Zobo-
wiązaliśmy się, że uczniowie 
naszej szkoły będą godnie 
zastępować kombatantów, 
stojąc ze sztandarem na każ-
dej uroczystości patriotycz-
nej, świętach narodowych, 
uroczystościach lokalnych 
i okolicznościowych – pod-
kreślała w trakcie uroczy-
stości dyrektor gimnazjum 
Helena Słowik.

Magdalena Pawlik

→ Sprzedam mieszkanie w Żarowie 49,75 m2 - 2 pokoje, duża kuchnia, przedpokój, ła-
zienka + WC, ogrzewanie na piece, wysoki parter. Do mieszkania przynależy komórka. 
Cena 75 tys. zł. Tel. 605 645 487
→ Sprzedam mieszkanie w Żarowie, 44 m2. Tel. 508 299 700
→ Sprzedam mieszkanie w Bukowie,  pow. 76 m2, własne ogrzewanie C.O., 3 pokoje,  
kuchnia, łazienka. Kontakt: 728 667 239, 74 850 71 98 
→ Sprzedam działki budowlane w Mrowinach ul. Kolejowa. Tel. 74 858 94 99
→ Sprzedam działkę budowlaną 16 arów w Imbramowicach. Cicha, spokojna okolica, 27 
zł/m2, cena do negocjacji. Tel. 530 530 486
→ Zatrudnię opiekunkę z Żarowa dla starszej kobiety z demencją na 4 godziny dziennie. 
Docelowo - 8 godzin. Utrzymanie porządku, spacer, przygotowanie posiłków. Proszę o 
kontakt: sejs2@wp.pl, lub 602 318 253. Miejsce pracy - Żarów.

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

kowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 155/2015 z dnia 
22.10.2015r. 

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

kowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 154/2015 z dnia 
20.10.2015r. 

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

kowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 159/2015 z dnia 
27.10.2015r. 

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl
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GLORIA
Usługi pogrzebowe

i kamieniarskie
Piotr Borkowski
ul. Spokojna 1
58-130 Żarów

Tel. całodobowo
607 946 188

Wóz strażacki już w Żarowie
Wart prawie 700 tysięcy złotych Mercedes Atego od kilku dni jest już w posiadaniu strażaków z żarowskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. To pierwszy 
zupełnie nowy samochód, który dzięki zaangażowaniu i staraniom wielu życzliwych osób trafił do Żarowa. - Nie ukrywamy dziś, jak wielka jest nasza radość. To 
dla nas historyczna chwila. Fabrycznie nowy samochód zasilił jednostkę strażacką w Żarowie. Takie chwile nie zdarzają się często, a czekaliśmy na ten moment 
tak długo. To prawdzie strażackie „cacko” - cieszy się Ireneusz Zadylak komendant gminny jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie.

Temat rewitalizacji zniszczonych budynków wzbudził duże zainteresowa-
nie wśród mieszkańców Żarowa. 

Tak wygląda zmodernizowana droga przy ulicy Ogrodowej w Mrowinach, 
wyremontowana ze środków finansowych budżetu gminy Żarów i pozyska-
nej dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wóz posiada również nowe profesjonalne wyposażenie. To znacznie uła-
twi pracę strażakom.

Nowy nabytek, który trafił 
do strażaków z Żarowa zo-
stał sfinansowany z budżetu 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz Krajowego 
Systemu Ratownictwa Ga-
śniczego. Wyprodukowany 
w tym roku Mercedes-Benz 

na podwoziu Atego z napę-
dem 4x4 kosztował dokładnie 
697.950 złotych. - Sześciooso-
bowy Mercedes, który zasilił 
jednostkę Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Żarowie to pierw-
szy fabrycznie nowy samochód 
przekazany naszym strażakom. 
To średni samochód pożarni-
czy z napędem 4x4, wyposa-
żony w kamerę monitorującą, 

która przystosowana jest do 
pracy w każdych warunkach 
atmosferycznych. Ponadto, 
samochód został również wy-
posażony w wysokociśnienio-
wą linię szybkiego natarcia 
oraz wysuwany maszt oświe-
tleniowy z głowicą i dwoma 
reflektorami. Poza tym, manu-
alna sześciobiegowa skrzynia 
biegów, napęd stały osi przed-
niej, indywidualne oświetlenie 
do czytania mapy dla pozycji 
dowódcy, na osi przedniej koła 
pojedyncze, na osi tylnej koła 
podwójne i specjalistyczny 
sprzęt to tylko niektóre z ele-
mentów wyposażenia nowego 
samochodu - wylicza Michał 
Domański Inspektor ds. woj-
skowości, obrony cywilnej, 
wojskowości i porządku pu-
blicznego Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Nowy Mercedes stoi już w 

Żarów zabiega o środki
na rewitalizację budynków 

Prace na drogach
zakończone

Najprawdopodobniej już 
w kwietniu 2016 roku 

ruszy nabór wniosków na 
projekt rewitalizacji miasta. 
To dla samorządów ogrom-
na szansa, aby sięgnąć po 
fundusze unijne na odnowę 
zdegradowanych budyn-
ków.

Żarowianie już dziś przy-
gotowują się do opracowa-
nia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji, który jest nie-
zbędnym dokumentem, aby 
sięgnąć po dodatkowe środki 
zewnętrzne. Ogólne założe-
nia programu rewitalizacji w 
nowym okresie programowa-
nia Unii Europejskiej na lata 
2014-2020 burmistrz Leszek 
Michalak omówił podczas 
spotkania z mieszkańcami i 
przedstawicielami wspólnot 
mieszkaniowych. - Bez Lo-
kalnego Programu Rewitali-
zacji nie możemy startować 
w konkursie na rewitalizację, 
a tym samym ubiegać się o 
środki na to zadanie. Stąd 
nasza propozycja, aby już 
dziś zastanowić się, jakie 
inwestycje powinny zostać 
zrealizowane w budynkach. 
Potrzeb w tym zakresie jest 
wiele, niemniej jednak trzeba 
skorzystać z tak dużej szansy 
- mówiła podczas spotkania 
z mieszkańcami Anita Jura-
lewicz z Referatu Gospodar-
ki Lokalowej Urzędu Miej-

skiego w Żarowie.
Rewitalizacja budynków 

oraz terenów mieszkalnych 
w gminie Żarów realizo-
wana będzie z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskie-
go ze środków Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, do której Ża-
rów dołączył w 2013 roku. 
Według wstępnych zapowie-
dzi planowana kwota dofi-
nansowania z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
ma wynieść do 85 procent 
wartości zadania. Na dzisiaj 
jeszcze nie wiadomo, czy 
będzie to mniejsza kwota, 
bo pierwsze wytyczne do 
programu rewitalizacji mają 
zostać ogłoszone dopiero 
pod koniec 2015 roku. - To 
już pewne, że w przyszłym 
roku ruszą pierwsze konkur-
sy na programy związane z 
rewitalizacją, co oznacza, że 

musimy jak najefektywniej 
wykorzystać środki unijne, 
przeznaczone na to zadanie. 
Dlatego tak ważne są również 
spostrzeżenia i opinie miesz-
kańców w tym zakresie, bo 
to one będą stanowić istotny 
element ostatecznego kształtu 
Lokalnego Programu Rewita-
lizacji - podkreślał w trakcie 
spotkania burmistrz Leszek 
Michalak.

Dzięki poprzedniemu pro-
jektowi rewitalizacji miasta, 
do którego przystąpiła gmina 
Żarów, szesnaście wspólnot 
mieszkaniowych oraz jeden 
budynek gminny zostały 
wyremontowane. I dziś nie 
straszą już swoim wyglą-
dem. Niektóre zyskały nowe 
dachy, inne nową elewację, 
a w jeszcze innych została 
wymieniona cała wadliwa 
instalacja. Przed gminą i jej 
mieszkańcami teraz kolejna 

Zakończyły się już prace 
związane z modernizacją 

dróg gminnych w Mrowi-
nach, Pyszczynie, Pożarzy-
sku i Krukowie.

Drogi zostały wyremon-
towane ze środków budżetu 
gminy Żarów i pozyskanych 
z Terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych 
Województwa Dolnośląskie-
go. Zmodernizowane odcin-
ki drogowe w poniedziałek, 
26 października zostały 
oficjalnie odebrane. Odbiór 
zakończonych prac remon-
towych odbył się z udziałem 
przedstawicieli Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Urzędu 
Miejskiego w Żarowie oraz 
Inspektora Nadzoru Budow-
lanego. - W tym roku wyre-
montowanych zostało siedem 
gminnych dróg. W Krukowie 
zmodernizowano ulicę Leśną 
i Tarnawską, a w Mrowinach 
ulicę Ogrodową i Polną. Z 
tych samych środków wyre-
montowaliśmy również dwie 
ulice w Pyszczynie i jedną 

drogę w Pożarzysku. Potrzeb 
w tym zakresie jest jeszcze 
wiele, dlatego co roku zabie-
gamy o pozyskanie dodatko-
wych środków finansowych 
na realizację inwestycji dro-
gowych – mówi Wojciech 
Lesiak z Referatu Inwestycji 
i Dróg Urzędu Miejskiego w 
Żarowie.

Koszt budowy nowych 
dróg na wsiach wyniósł po-
nad 659 tysięcy złotych. Do-
datkowe pieniądze w wyso-
kości 306 tysięcy złotych na 
modernizację dróg rolnych 
zostały pozyskane z budżetu 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go na ochronę, rekultywację 
i poprawę jakości gruntów 
rolnych. Gmina Żarów na to 
zadanie dołożyła z własnego 
budżetu ponad 350 tysięcy 
złotych.

W planach inwestycyjnych 
na przyszły rok jest mo-
dernizacja kolejnych dróg. 
Remontu prawdopodobnie 
doczekają się drogi w Imbra-
mowicach, Krukowie, Poża-
rzysku i Żarowie przy ulicy 
Spokojnej, Cembrowskiego i 
w okolicach stumetrówki.

Magdalena Pawlik

remizie żarowskich straża-
ków. Teraz ich pilnym za-
daniem jest jak najszybsze 
przygotowanie uroczystości 

poświęcenia nowego samo-
chodu. - Cieszę się, że udało 
się spełnić oczekiwania na-
szych druhów. Na pewno po-

prawi to bezpieczeństwo na 
terenie gminy - dopowiada 
burmistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

szansa, aby pozostałe budyn-
ki odzyskały swój utracony 
blask.

Ze strony internetowej 
www.um.zarow.pl można 
pobrać prezentację ze spo-
tkania z mieszkańcami. 

Magdalena Pawlik

Tak prezentuje się nowy samochód pożarniczy Mercedes Atego, który trafił do żarowskiej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej.



Gazeta Żarowska www.um.zarow.plAktualności4

Związek Nauczycielstwa
Polskiego ma 110 lat!

Podczas uroczystości 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego nie 
mogło zabraknąć jubileuszowego tortu. 

Dziś to my z wielkim sentymentem wspominamy naszych dawnych na-
uczycieli. Na zdjęciu (od lewej) Elżbieta Chruścicka, Alina Kawa, Krystyna 
Domańska, Helena Konieczna, Maria Hałaczkiewicz, Joanna Świerczyń-
ska-Bąk, Michał Faściszewski. 

Taki jest nasz zawód – przyznają zgodnie nauczyciele emeryci, którzy pomimo zasłużonego odpoczyn-
ku na emeryturze wciąż są aktywni i z wielką chęcią działają na rzecz środowiska nauczycielskiego. 
Wspólnie, w czwartek, 22 października świętowali wyjątkowy jubileusz 110-lecia Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Żarowie.

Podczas uroczystości, która 
była okazją do przypomnie-
nia historii i tradycji orga-
nizacji, pokazania jej doko-
nań, a także oddania hołdu 
nauczycielom tworzącym 
wieloletni dorobek szczegól-
nie dziękowano tym, którzy 
najdłużej pracują w oświacie. 
- Serdecznie dziękuję wszyst-
kim nauczycielom, którzy 
przez wiele lat tworzyli i na-
dal tworzą historię naszego 
związku. Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego przetrwał 
dzięki ludziom, którzy bez 
względu na okoliczności byli 
mu wierni, nawet w najtrud-
niejszych powojennych latach, 
kiedy możliwości oddziaływa-
nia związków zawodowych na 
politykę edukacyjną państwa 
zostały bardzo mocno ograni-
czone – wspominała podczas 
uroczystego jubileuszu Kry-
styna Domańska prezes ża-
rowskiego oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. 

Jubileuszowe uroczysto-

ści stały się także okazją 
do uhonorowania aktyw-
nych członków żarowskiego 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Specjalnym od-
znaczeniem zostały uho-
norowane osoby, które hi-
storię związku tworzą już 
pięćdziesiąt lat: Elżbieta 
Chruścicka, Elżbieta Faj-
fer, Jadwiga Ignatowska-
Suchowińska, Zdzisław 
Łataś, Helena Smagieł, 
Tadeusz Smagieł, Jadwiga 
Szostkiewicz, Wiesława 
Ziemkiewicz, Irena Słaby, 
Krystyna Kołacz i Czesła-
wa Waliszek. Nagrody dłu-
goletnim przedstawicielom 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego wręczały Krysty-
na Domańska i Krystyna 
Chodur.

Podczas świętowania nie 
zabrakło również życzeń i 
gratulacji ze strony zapro-
szonych gości. - Związek Na-
uczycielstwa Polskiego, choć 
skończył już 110 lat ciągle 

trwa i wciąż łączy nauczycie-
li. To tutaj nauczyciele zawsze 
przypominali nam, że eduka-
cja to fundament przyszłości, 
a wysoki poziom kształce-
nia to dobro, które powinno 
być dostępne dla wszystkich. 
Dziękujemy Wam za to - dzię-
kował burmistrz Leszek 

Michalak. Prezes związku 
Krystyna Domańska na pa-
miątkę 110 rocznicy Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego 
podarowała burmistrzowi 
tablicę z napisem: „110 lat 
w służbie polskiej oświaty 
1905-2015”.

Magdalena Pawlik

To ONI nas uczyli

Poznaj swoich posłów i senatorów

Od zawsze marzyli o tym, 
żeby pracować w zawo-

dzie nauczyciela. Po kilku-
dziesięciu przepracowanych 
latach dalej uważają, że na-
uczyciel to nie zawód, tylko 
pasja. Jak wspominają swoją 
pracę w żarowskich szkołach 
nauczyciele emeryci? 

Jadwiga Ignatowska-Su-
chowińska 

W ukochanym Krakowie 
ukończyłam w 1964r. Stu-
dium Nauczycielskie, ale los 
sprawił, że nie tam, ale w 
Żarowie rozpoczęłam prace 
zawodową, w Zespole Szkół 
Chemicznych pod kierownic-
twem Stanisława Rucińskiego. 
Potem była praca w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Żarowie, 
w sumie dziewiętnaście lat i 
powrót do Zespołu Szkół Za-
wodowych. Praca była cięż-
ka i wymagająca, ale starsi 

koledzy pomagali zarówno w 
pracy zawodowej, jak i życiu 
prywatnym. W zawodzie prze-
pracowałam 33 lata i mam 
piękne wspomnienia z pracy 
z dziećmi i młodzieżą. Do dziś 
utrzymuję kontakty z byłymi 
absolwentami oraz koleżan-
kami i kolegami ze środowiska 
oświatowego. 

Jadwiga Szostkiewicz
Zawód nauczycielski był 

wymarzonym zawodem od 
najmłodszych lat. Liceum Pe-
dagogiczne dało mi wiedzę i 
solidne podstawy do niego. 
Przepracowałam 37 lat. Pra-
ca nauczyciela była dla mnie 
całym życiem. Wspominam ją 
z rozrzewnieniem, tym bar-
dziej, że w tamtych czasach, 
zarówno uczniowie, jak i ro-
dzice darzyli nas szacunkiem i 
zaufaniem.

W wyborach parlamen-
tarnych 25 paździer-

nika w całym kraju pozycję 
lidera zajęło Prawo i Spra-
wiedliwość.

Druga lokata, zgodnie z 
wolą wyborców przypadła 
Platformie Obywatelskiej, 
a na trzeciej pozycji uplaso-
wała się partia KUKIZ’15. 
Większość mieszkańców 
gminy Żarów w minionych 
wyborach również poparło 
kandydatów z Prawa i Spra-
wiedliwości. W głosowa-
niu do Sejmu RP na Prawo i 
Sprawiedliwość Żarowianie 
oddali łącznie 1430 głosów. 
Platforma Obywatelska, de-
cyzją mieszkańców gminy 
zdobyła 1212 głosów. Kim są 
posłowie, którzy reprezento-
wać będą region wałbrzyski?

To oni reprezentować nas będą w Sejmie

Platforma Obywatelska:
● Tomasz Siemoniak (pochodzi z Wałbrzycha,  od 2007 do 2011 sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, od 2011 minister obrony narodowej)
● Katarzyna Izabela Mrzygłocka (wałbrzyszanka, ekonomistka i działaczka samorządo-
wa, posłanka na Sejm V, VI i VII kadencji)
● Monika Wielichowska (pochodzi z Nowej Rudy, samorządowiec, posłanka na Sejm VI 
i VII kadencji)
● Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (wałbrzyszanka, urzędniczka samorządowa, w latach 
2006–2011 przewodnicząca rady miejskiej w Wałbrzychu, posłanka na Sejm VII kadencji)
Prawo i Sprawiedliwość:
● Michał Dworczyk (warszawiak, z wykształcenia historyk, instruktor harcerski, samo-
rządowiec, poseł na Sejm VII kadencji)
● Anna Zalewska (nauczycielka, samorządowiec, posłanka na Sejm VI i VII kadencji)
● Wojciech Murdzek (samorządowiec, od 2002 do 2014 prezydent Świdnicy)
KUKIZ’15:
● Ireneusz Zyska (mieszkaniec Świebodzic, prawnik, samorządowiec). 
Senatorami w okręgu wałbrzyskim zostali wybrani:
● Aleksander Szwed (Prawo i Sprawiedliwość)
● Wiesław Kilian (Platforma Obywatelska)

SPRZEDAM DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ  -  

3161m2
w Przyłęgowie (3 km od Ża-
rowa, 6 km od Strzegomia) 
z  rozpoczętą budową – stan 
zero, fundamenty i częścio-
wo przyłącza: wody, prąd 
na granicy działki. Dziennik 
budowy wraz dwoma moż-
liwymi do dalszej rozbudo-
wy projektami. 

Cena: 170 000 zł.
Tel.: 605 999 726

Zadzwoń
600 400 288

Tu znajdziesz
szybką pożyczkę
na jasnych zasadach
PROVIDENT POLSKA S.A.

Koszt połączenia

według taryfy operatora.

PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne podziękowania Robertowi Jagła, 
Renacie i Grzegorzowi Ożga, Kopalni Kamieniołomu w 
Gołaszycach oraz Justynie i Krzysztofowi Banach za do-
posażenie świetlicy wiejskiej w Gołaszycach.

Sołtys Jolanta Urbanik
i Rada Sołecka

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wy-
wieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w oparciu o Zarzą-
dzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 149/2015 z 
dnia 13.10.2015r. 
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Ochotnicza Straż Pożarna
w Wierzbnej ma 70 lat

Wyjątkowy jubileusz w sobotę, 7 listopada obchodziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnej, której historia sięga 1945 roku. Obchody 70-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej były nie tylko okazją do przypomnienia historii jednostki. Na pamiątkę tej historycznej chwili druhowie z Wierzbnej otrzymali klu-
czyki do wozu strażackiego Volvo, który do tej pory był użytkowany przez strażaków z Żarowa. - Początki były bardzo trudne. Zorganizowana Straż Pożarna 
w Wierzbnej nie posiadała sikawki ani żadnego sprzętu do obrony przed pożarem, prócz francuskiej drabiny zepsutej i bez podwozia. Będący kiedyś sprzęt 
wywieźli Niemcy w niewiadomym kierunku i bez śladu – tak czytamy w historycznej kronice, którą od 1945 roku prowadzą strażacy w Wierzbnej.

Od tego momentu bardzo 
dużo się zmieniło. Zosta-
ła wyremontowana remiza 
strażacka, a druhowie mogą 
korzystać ze specjalistycz-
nego sprzętu przeciwpożaro-
wego, który znajduje się na 
wyposażeniu tej jednostki. 
Nie brakuje również specja-
listycznego umundurowania, 
który strażacy wykorzystują w 
swojej służbie. Sami druhowie 
są profesjonalnie szkoleni i 
przygotowywani do pełnienia 
tej niebezpiecznej służby. Od 
2014 roku jednostka strażac-
ka z Wierzbnej znajduje się w 
Krajowym Systemie Ratow-
nictwa Gaśniczego, co także 
wiąże się z wielkim prestiżem i 
pozyskiwaniem dodatkowych 
środków finansowych. To 
wszystko strażacy z Wierzbnej 
zawdzięczają również zaanga-
żowanym i oddanym druhom, 
naczelnikom, komendantom 
i kolejnym prezesom, któ-
rzy począwszy od 1945 roku 
tworzyli historię tej jednostki. 
Zmieniły się realia i warunki 
pracy, ale nie misja, która po 
dziś dzień przyświeca służbie 

70 lat minęło... jak jeden dzień... 

Słowa podziękowania i gratulacje strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej usłyszeli również od zaproszonych 
gości.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Wierzbnej za dawnych lat podczas zawodów strażackich.Żeńska sekcja młodzieżowa w Wierzbnej z 1986 roku.

Moment przekazania strażakom z Wierzbnej kluczyków do wozu strażackiego Volvo.

strażackiej. - Dzisiejsza Straż 
Pożarna ukazuje zupełnie inny 
wizerunek niż kilkadziesiąt lat 
temu, ale dalej pozostaje wier-
na nieśmiertelnym ideom, które 
towarzyszyły podczas powoły-
wania jej do życia – bezinte-
resownemu ratowaniu życia, 
zdrowia i mienia – podkreślał 
w trakcie jubileuszu 70-lecia 
straży w Wierzbnej burmistrz 
Leszek Michalak.

Wspólne świętowanie, w któ-
rym uczestniczyli także stra-
żacy z jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej z terenu gminy 
Żarów i Nowic było nie tylko 
okazją do złożenia gratulacji 
i życzeń. Jako że druhowie z 
Wierzbnej otrzymali kluczyki 
do żarowskiego wcześniej sa-
mochodu Volvo, przekazali do 
dyspozycji strażaków z Żaro-
wa starego i wysłużonego Sta-
ra. I najprawdopodobniej zo-
stanie on wpisany do rejestru 
zabytków Straży Pożarnej. - W 
Wierzbnej już 70 lat przenikli-
wy głos syreny alarmowej, bez 
względu na pogodę i porę roku, 
rozrywa ciszę nocy i gwar dnia. 
Przerywa sen, pracę i odpo-

czynek strażaków ochotników 
z naszej wioski, spieszących z 
pomocą życiu i mieniu, zagro-
żonym przez żywioły ognia, 
wezbrane wody, nawałnice 
burzowe i huragany. Jest to 
niezwykle szlachetna służba. 
Przed 70 laty nasi przodkowie 
powołali do życia Ochotniczą 
Straż Pożarną. Niewiele or-
ganizacji pożytku publicznego 
może poszczycić się tak długą 
historią – mówił Grzegorz 
Opioła zastępca Naczelnika 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Wierzbnej.

I tak to się zaczęło ...„6 paź-
dziernika 1945 roku za Pre-
zydenta Polski  Bolesława 
Bieruta (...) nowo osiedleni 
mieszkańcy w liczbie 58 ze-
brali się na zgromadzeniu w 
sali Dyducha Józefa. Zebranie 
zagaił Podsiadło Jan i wypo-
wiedział konieczność zało-
żenia w Gromadzie Wirben 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Zebrani zgodzili się jednogło-
śnie”. Przez kolejne lata histo-
ria znów zatoczy koło i ułoży 
nową opowieść...

Magdalena Pawlik
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Nieszczelny komin przyczyną pożaru?

Pożar dwóch lokali przy ul. Żarowskiej 34 w Imbramowicach wybuchł 1 
listopada. 

To już trzecia kadencja radnej 
Iwony Nieradka. Internauci i czy-
telnicy Gazety Wrocławskiej to 
właśnie ją ocenili najwyżej. 

Iwona Nieradka w gronie
najlepszych radnych

Szybka reakcja policjantów
zapobiegła tragedii

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz 
uchwały Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16.04.2015r. zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie wsi Łażany, Gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 17.11.2015r., do 08.12.2015r. w siedzibie Urzędu Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, w 
godzinach od 10:00 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wyżej wymienionego planu miejsco-
wego odbędzie się w dniu 01.12.2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 14:00. 
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy skła-
dać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 22.12.2015r.

Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie było przyczyną pożaru, do którego doszło w niedzielę, 1 listopada w 
Imbramowicach. Wciąż trwają czynności zmierzające do ustalenie szczegółowych okoliczności zdarze-
nia. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru dwóch lokali przy ulicy Żarowskiej 34 w Imbramowicach był 
nieszczelny komin.

Dzięki szybkiej akcji straża-
ków udało się ugasić ogień. - 
Do zdarzenia doszło w dzień 
Wszystkich Świętych, 1 listopa-
da. Pożar wybuchł dokładnie 
o godzinie 13.56. Na miejscu 
pracowały jednostki strażac-
kie z Imbramowic, Pożarzyska, 
Żarowa i Państwowej Stra-
ży Pożarnej ze Świdnicy. Na 
szczęście mieszkańcy, którzy 
przebywali w lokalach w mo-
mencie wybuchu pożaru nie 
ucierpieli w żaden sposób i 
znaleźli już tymczasowe lokum 

u swoich rodzin - mówi Mi-
chał Domański Inspektor ds. 
wojskowości, obrony cywil-
nej, bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Pożar jednak spowodował 
zniszczenia dwóch lokali 
mieszkalnych. Zniszczenia są 
na tyle poważne, że zadecydo-
wano o przeniesieniu rodzin 
w bezpieczne miejsce. Stan 
techniczny lokali oceniali 
także zarządca budynku oraz 
rzeczoznawca budowlany. - 

Znacznemu uszkodzeniu uległy 
ściany działowe lokali, przepa-
lone zostały również okładziny 
w pokoju, kuchni i przedpoko-
ju. Pożar uszkodził także prze-
wody dymowe odprowadzające 
spaliny, instalacja elektryczna 
została przepalona. Ponadto, 
na podłogach i sufitach poja-
wiły się dziury. W takim stanie 
mieszkania nie nadają się do 
użytkowania - zaznacza Anita 
Juralewicz z Referatu Gospo-
darki Lokalowej Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Rodziny, które musiały tym-
czasowo wyprowadzić się z 
lokali mieszkalnych zostały 
objęte natychmiastową po-
mocą i wsparciem. Po zakoń-
czeniu wszystkich ekspertyz i 

ustaleniu dokładnej przyczyny 
pożaru gmina i Zakład Gospo-
darki Lokalowej, w zarządzie 
których znajdują się zniszczo-
ne lokale mieszkalne, wyre-
montują mieszkania. - Na tym 
etapie trudno jeszcze powie-
dzieć, kiedy ten remont nastą-
pi. Czekamy jeszcze na dalsze 
ekspertyzy i dokumentację pro-
jektową, które pozwolą ustalić, 
co dokładnie było przyczyną 
pożaru w Imbramowicach. W 
tej chwili mieszkańcy zniszczo-
nych lokali bezpieczni przeby-
wają u swoich rodzin. Jedna z 
nich prawdopodobnie zamiesz-
ka w innym wyremontowanym 
lokalu w Imbramowicach, ale 
na razie jest też za wcześnie, 
żeby o tym mówić - dopowiada 

Jedna z poszkodowanych rodzin, w wyniku pożaru, w 
znacznym stopniu utraciła sprzęt gospodarstwa domowe-
go, typu: wersalki, stoły, krzesła, fotele. Każdy, kto w tym 
zakresie chce wesprzeć rodzinę, proszony jest o kontakt z 
żarowskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 74 8 580 745.

Joanna Walichnowska kie-
rownik Referatu Gospodarki 
Lokalowej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Mieszkańcy zniszczonych 
lokali otrzymali już pomoc 
finansową z Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Żarowie. 
- Podjęliśmy natychmiastowe 
działania, aby pomóc rodzinie 
poszkodowanej w pożarze. Od 
początku, w pomoc na rzecz 
mieszkańców zaangażowali się 

burmistrz Leszek Michalak 
i zastępca Grzegorz Osiecki. 
Z ich strony padła deklaracja 
wynajmu zastępczego lokalu, 
ale mieszkańcy skorzystali z 
pomocy swoich rodzin. Po-
moc finansowa trafiła już do 
poszkodowanych mieszkańców 
Imbramowic - wyjaśnia Anita 
Denes-Ziemkiewicz kierow-
nik żarowskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej.

Magdalena Pawlik

Zakończył się plebiscyt na 
„Najlepszego Radnego na 

Dolnym Śląsku”, który ogło-
siła Gazeta Wrocławska.

Czytelnicy gazety i internau-
ci wybierali najlepszego rad-
nego miast, gmin i powiatów 
na Dolnym Śląsku. Pierwszy 
etap głosowania obejmował 
eliminacje w regionach: wro-
cławskim, legnickim, jelenio-
górskim i wałbrzyskim. W 
głosowaniu finałowym zmie-
rzyło się następnie 15 naj-
lepszych radnych z każdego 
regionu. Spośród radnych z 
terenu powiatu świdnickiego 
tylko przedstawiciele Rady 
Miejskiej Żarowa zmierzyli 
się w głosowaniu. 

Internauci i czytelnicy naj-
wyżej ocenili Iwonę Nie-

radka, która w ogłoszonym 
plebiscycie zajęła najwyższe 
10 miejsce, zdobywając 2272 
głosy. Na drugim miejscu, 
wśród żarowskich radnych 

uplasowała się Zuzanna 
Urbanik z 2205 głosami. 
Trzecią pozycję zamykał rad-
ny Kazimierz Kozłowski, 
który uzyskał równie dobry 
wynik, bo aż 405 głosów. 

Głosowanie na „Najlep-
szego radnego na Dolnym 
Śląsku” trwało od 2 do 15 
października. Internauci gło-
sowali poprzez kliknięcie na 
GazetaWroclawska.pl, lajki 
na Facebooku oraz za pomo-
cą sms-a. Radnych z Żarowa 
oceniali również mieszkańcy 
gminy Żarów. Wyniki plebi-
scytu pokazały, że wybrali 
tych najbardziej aktywnych, 
konsekwentnych i działają-
cych na rzecz społeczności 
lokalnej.

Magdalena Pawlik

Awaria głównej rury in-
stalacji gazowej w oko-

licach skrzyżowania ulicy 
Cichej i Armii Krajowej w 
Żarowie omal nie doprowa-
dziła do tragedii. 

Na szczęście skończyło 
się tylko na interwencji po-
gotowia gazowego i straża-
ków. Do zdarzenia doszło w 
niedzielę, 25 października. 
Podczas wykonywania służ-
bowych obowiązków w zu-
pełnie innej sprawie funkcjo-
nariusze policji skontrolowali 
pustostan przy skrzyżowaniu 
ulicy Cichej – Armii Kra-
jowej w Żarowie, gdzie na-
tknęli się na poważną awarię 
rury, z której wydobywał się 
silny strumień gazu. Gdyby 
nie ich szybka i natychmia-
stowa reakcja, mogłoby dojść 
do nieszczęścia. - Policjan-
ci przeszukiwali pustostan i 
sprawdzali, czy w tej okolicy 
nie przebywają potencjalni 
sprawcy. Przypadkowa inter-

wencja jednak, jak się potem 
okazało, zapobiegła tragedii. 
Podczas sprawdzania pusto-
stanu funkcjonariusze wyczu-
li silną woń gazu ziemnego. 
W trakcji kontroli pomiesz-
czeń zauważyli uszkodzoną 
główną rurę instalacji gazo-
wej, z której ulatniał się silny 
strumień gazu. Na miejsce 
niezwłocznie wezwano Straż 
Pożarną i Pogotowie Gazo-
we. Zabezpieczono również 
miejsce przed dostępem osób 

postronnych – mówi Janusz 
Kozendra komendant komi-
sariatu policji w Żarowie.

Nie wiadomo, czy awaria 
rury instalacji gazowej, z 
której wydobywał się silny 
strumień gazu nie doprowa-
dziłaby do wybuchu. Funk-
cjonariusze, którzy wykazali 
się aktywną postawą podczas 
pełnienia swojej służby mają 
zostać wyróżnieni.

Magdalena Pawlik

PODZIĘKOWANIE

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzb-
nej składają serdeczne podziękowania firmie 
Electrolux z żarowskiej podstrefy ekonomicznej, 
a w szczególności Miłoszowi Laskowskiemu za 
przekazanie darowizny w postaci zmywarki wol-
nostojącej, przeznaczonej na wyposażenie świe-
tlicy strażackiej.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wierzbnej
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Nr działki
Pow.
w  m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

240/2 251 SW1S/00019258/5 Sprzedaż na własność 2.700 zł 270 zł 9 00

240/3 54 SW1S/00019258/5 Sprzedaż na własność 600 zł 60 zł 9 05

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących ze zbywaną

działką dotyczący sprzedaży dwóch działek położonych w Kalnie

Przetargi zostały ograniczone z uwagi na kształt i brak funkcjonalności działek 
1. Przetargi odbędą się 11 grudnia 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 
pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w 
tabeli  na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej 
do dnia 08  grudnia  2015r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny naby-
cia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje 
cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawar-
cia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy 
notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oferent nabywający nie-
ruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny 
(dotyczy działki nr 240/3). Działka nr 240/2 zwolniona jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów związanych z przygoto-
waniem działki do sprzedaży w kwocie 1.534,55  zł (za każdą z działek) oraz kosztów notarialnych.
8. Działki w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kalno posiadają funkcję określoną 
symbolem A.14RM/MN – teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 748580-
591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz 
dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezento-
wania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. 
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału peł-
nomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu 
zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem 
zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
14. Postąpienie wynosi 50 zł.

Ależ to był teatr!
Przychodzi tutaj każdy, kto chce pochwalić się talentem i dzielić się swoimi emocjami. Na deskach ża-
rowskiego Teatru Bezdomny nie tylko młodzież prezentuje swoje umiejętności. Bardzo chętnie również 
najmłodsi chcą uprawiać zawód artysty-aktora.

Pomysłodawca projektu Ryszard Dykcik otrzymał również w pełni zasłużo-
ne podziękowanie. 

Świetlicowe Bajanie to był bardzo udany projekt.

Podziękowanie od rodziców Julii Malik otrzymał również burmistrz Leszek 
Michalak.

Zajęcia zumby prowadziły wykwalifikowane instruktorki, ale uczestniczki 
szybko poradziły sobie z każdym ruchem choreograficznym. 

Aktorzy z grupy zajęciowej „Dziupla Kanarka” w akcji...

Właśnie tutaj, w tym 
wyjątkowym miejscu.  
Ostatnio, dzieci z grup za-
jęciowych „Euroklub” z 
Siedlimowic, „Słoneczko” z 
Kalna, „Jagódki” z Wierzb-
nej oraz „Dziupla Kanarka” 
z Mrowin w Teatrze Bez-
domny przedstawiły własne 
legendy o swoich miejsco-
wościach. Zachęcił je do 
tego sam Ryszard Dykcik, 
który wspólnie z Jackiem 
Szumańskim, opiekunami, 
rodzicami i pracownikami 
żarowskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej opracował 
projekt tworzenia małych 

form teatralnych pod hasłem 
„Świetlicowe bajanie”. Do 
udziału w projekcie nikogo 
nie trzeba było namawiać, a 
w czwartek 22 października 
odbył się jego wielki finał, 
oczywiście z udział małych 
aktorów. - Kolejny raz dane 
nam było skorzystać z po-
tencjału pasji aktora Teatru 
Bezdomny Ryszarda Dykci-
ka. Pomysł okazał się bar-
dzo trafny, bo na scenie za-
prezentowali się również ci, 
którzy pokonali swoją nie-
śmiałość. Pan Ryszard ni-
czego im nie narzucał, tylko 
czuwał, radził, inspirował, 

ale to dzieci miały najwięk-
szy wpływ na zaproponowa-
ny przekaz. I powstało coś 
niezwykłego. Zanim jednak 
do finału doszło, najmłodsi 
aktorzy prezentowali swo-
je spektakle we wszystkich 
miejscowościach, w których 
odbywają się zajęcia grup. 
Serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy podzielili się z 
nami swoim talentem. To 
był niezwykły teatr – mówi 
Anita Denes-Ziemkiewicz 
kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie.

Finał „Świetlicowego Ba-

Zatańczyli dla chorej Julii
Mieszkańcy gminy Ża-

rów po raz kolejny 
udowodnili, że mają wiel-
kie serca. Podczas zumby, 
zorganizowanej w żarow-
skim Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w sobotę, 
7 listopada  Żarowianie 
zbierali pieniądze na lecze-
nie sześcioletniej Julii Ma-
lik, która choruje na rzadką 
chorobę genetyczną Zespół 
Angelmanna.

Trzygodzinny maraton 
zumby dla chorej dziew-
czynki zatańczyło ponad 
sto zainteresowanych osób. 
- To fantastycznie, że wspól-
nie możemy pomóc Julii, 
przy okazji dobrze się ba-
wiąc. Zumba to radosny ta-
niec i chyba dlatego jest co-
raz bardziej popularniejsza. 
Chcieliśmy połączyć dobrą 
zabawę ze szczytnym celem. 
To fajna sprawa, gdy może-
my połączyć dwie rzeczy – 
spalić kalorie i tym samym 
poprawić figurę i pomóc 
najbardziej potrzebującym. 

Wierzymy, że kolejne edycje, 
a musimy się przyznać, że 
już o nich myślimy, przycią-
gną jeszcze większą liczbę 
miłośników zumby  – pod-
kreślała podczas maratonu 
instruktorka ze Świebodzic 
Beata Rejek.

Całkowity dochód z ta-
necznej imprezy został 
przekazany na rzecz Funda-
cji Dzieciom „Zdążyć z po-
mocą”, której podopieczną 
jest Julia Malik. Miłośni-
cy aktywnego stylu życia 
spotkali się w Gminnym 

Centrum Kultury i Sportu, 
aby pomóc rodzicom dziew-
czynki. W maratonie mógł 
wystartować dosłownie 
każdy, ponieważ zumba nie 
wymaga znajomości skom-
plikowanych figur cho-
reograficznych. Liczy się 
przede wszystkim dobra za-
bawa. - Serdecznie dziękuje-
my wszystkim, którzy wspie-
rają naszą walkę z chorobą 
Julii. Dzięki temu wierzymy, 
że nie jesteśmy w niej osa-
motnieni. Każda pomoc jest 
bezcenna i za każdą, nawet 
najmniejszą cegiełkę składa-
my ogromne podziękowania 
– tak w imieniu rodziców 
Julii mówił jej tata Tomasz 
Malik.

Na leczenie Julii Malik 
podczas charytatywnego 
maratonu zumby uzbierano 
8.093,13 złotych.

Impreza odbyła się pod 
honorowym patronatem 
burmistrza Leszka Micha-
laka. 

Magdalena Pawlik

PODZIĘKOWANIE
Po raz kolejny nasi mieszkańcy doświadczyli otwartego serca i dobroci drugiego czło-

wieka. Za  przekazanie odzieży, obuwia oraz przedmiotów codziennego użytku w imieniu 
wdzięcznych mieszkańców gminy Żarów oraz całego Zespołu Ośrodka Pomocy Społecznej 
składam serdeczne podziękowania Krystynie Waliszak oraz Marzenie Zięba.

Przekazana  odzież,  obuwie oraz wiele innych potrzebnych przedmiotów cieszy naszych 
mieszkańców oraz obdarowane dzieci.

        Z wyrazami 
wdzięczności:  kierownik OPS w Żarowie Anita Denes-Ziemkiewicz

jania” odbył się przy pełnej 
widowni. Wszyscy aktorzy 
Teatru Bezdomny otrzyma-
li od burmistrza Leszka 
Michalaka i przewodni-

czącego Rady Miejskiej 
Romana Koniecznego sta-
tuetki i zasłużone podzię-
kowania.

Magdalena Pawlik
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Zawody w piłce ręcznej

Świdnicka rywalizacja młodzików

Wypunktowały rywalki

Walne zebranie Zjednoczonych

Na zdjęciu zawodniczki klubu „Głęboka Purpura”: Klaudia Boguszewska, 
Martyna Chodurek, Klaudia Dubicka, Wiktoria Kowalska, Natalia Piotrow-
ska, Klaudia Skalska, Martyna Wichot, Zuzanna Wróbel, Aleksandra Bu-
chowska, Małgorzata Kulig i Aleksandra Leśniowska. 

W sobotę, 17 paździer-
nika odbyły się w Ką-

tach Wrocławskich zawody 
towarzyskie w piłce ręcznej 
dziewcząt.

Wzięły w nich udział dru-
żyna gospodarzy: SKS „Kąty 
Wrocławskie” (uczennice 
gimnazjum) i żarowski 
UKS „Głęboka Purpura.” 
Dla „Purpury” był to już 
czwarty turniej w tym roku, 
niestety po raz drugi w tym 
roku do gier przystępuje 
nowa, debiutująca ekipa. W 
Kątach na 11 zawodniczek 
z Żarowa po raz pierwszy 
w barwach „GP” zagrało 8 
dziewcząt. Tymi debiutant-
kami były: Klaudia Bogu-
szewska, Martyna Cho-
durek, Klaudia Dubicka, 
Wiktoria Kowalska (SP Ża-
rów), Natalia Piotrowska, 
Klaudia Skalska, Martyna 
Wichot i Zuzanna Wróbel 
(SP Żarów). Prócz nich gra-
ły: Aleksandra Buchowska, 
Małgorzata Kulig i Alek-
sandra Leśniowska. Mam 
nadzieję, że na dłuższy okres 
będzie to ostatni tak masowy 
debiut pierwszej drużyny, 
która się personalnie usta-
bilizuje.  Kapitanami były: 
Aleksandra Buchowska 

(pierwszy mecz) i Aleksan-
dra Leśniowska w drugim.

Na rozgrywki złożyły się 
dwa mecze (mecz i rewanż) 
2 x 10 min. toczonych we-
dług przepisów Związku Pił-
ki Ręcznej w Polsce. Biorąc 
pod uwagę nasz masowy de-
biut oraz wyraźną przewagę 
fizyczną (wzrost, waga) to 
zwycięstwo gospodyń było 
„oczekiwane”. Oczywiście 
rywalki miały również więk-
sze umiejętności. Ostateczne 
rezultaty: 4:11 (1:7) oraz 3:10 
(1:5).

Po minięciu bardzo wy-
raźnej w pierwszej połowie 
pierwszego meczu tremy, 
dziewczęta z „Purpury” 
opanowały nerwy i zaczęły 

toczyć normalną, w miarę 
wyrównaną walkę, zmusza-
jąc przeciwniczki do zdecy-
dowanie większego wysiłku. 
Przy docenieniu gry wszyst-
kich zawodniczek „GP” to 
osobno należy wspomnieć o 
grającej w bramce Martynie 
Wichot, która mimo debiutu 
i bardzo krótkiego szkolenia 
zagrała bez bojaźni i kom-
pleksów, broniąc rzut karny.   

Bramki dla „Purpury” zdo-
były: Małgorzata Kulig (5) 
oraz Klaudia Boguszewska 
i Aleksandra Buchowska 
po 1. Transport zapewni-
li: Agnieszka Buchowska, 
Magdalena Leśniowska i 
Marian Podolak.

Piotr Jaskólski 

Ważne zwycięstwo Trzebnicy
Zjednoczeni PCO Żarów nie zaliczą października do najlepszych miesięcy w swojej historii. Przegrali w tym czasie wszystkie cztery spotkania. Strefa spadkowa 
jest coraz bliżej. 

Wróćmy do wywołanego 
tematu strefy spadkowej. Są 
decyzje odnośnie utrzyma-
nia, awansów i spadków na 
danym szczeblu rozgrywek. 
Nie ma gry o „pietruszkę” w 
IV lidze dolnośląskiej! Czte-
ry ostatnie zespoły w tabeli 
będą musiały zagrać baraże 
o utrzymanie. Warto też wal-
czyć o podium, ponieważ w 
przypadku ewentualnej re-
zygnacji mistrza z awansu, 
promocja przejdzie na drugą, 
maksymalnie trzecią druży-
nę w tabeli. 

Zostały też przedstawio-
ne ogólne zasady tworzenia 
dwóch grup w IV lidze dol-
nośląskiej, na których naj-
więcej zyskają zespoły „okrę-
gówek”. Spadkowicze z III 
ligi oraz drużyny awansujące 
z klas Okręgowych utwo-
rzą jedną grupę. Zakładając, 
iż szeregi trzecioligowców 
opuści siedem zespołów, 
awans uzyskają mistrzowie, 
wicemistrzowie oraz trzecie 
miejsce z najlepszą średnią 
punktów – plus trzecie miej-
sce z drugą najlepszą średnią 
punktów (za mistrza IV Ligi). 

Natomiast kolejne drużyny z 
klas Okręgowych (czyli dwa 
najsłabsze trzecie miejsca 
oraz dwa najlepsze czwarte) 
powalczą w barażach z czte-
rema najsłabszymi ekipami z 
czwartej ligi, itd. Jest więc o 
co walczyć. Jedno jest pew-
ne. Sezon dobiega do półmet-
ka, a każda z drużyn ma o co 
walczyć bez względu na zaj-
mowane miejsce w tabeli... 

Po przegranej 1:4 na wła-
snym boisku z Orkanem 
Szczedrzykowice, podopiecz-
ni Adama Łagiewki wybrali 
się do słabo spisującej się Po-
lonii Trzebnica. Zwycięstwo 
pozwoliłoby Zjednoczonym 
zatrzeć złe wrażenie, jakie 
pozostawili po sobie w paź-
dziernikowych spotkaniach.

Konfrontacja z niżej noto-
wanym rywalem rozpoczęła 
się niekorzystnie dla żaro-
wian. 

Po 20 minutach gry, gospo-
darze wyszli na prowadze-
nie. Podanie Sławomira Ko-
łodzieja na bramkę zamienił 
Kacper Belica. Inicjatywa 
należała do Polonii, któ-
ra często zagrażała bramce 

przyjezdnych. Bartosz Ka-
walski poderwał z krzesełek 
swoich kibiców zdobywając 
drugiego gola. Na nieszczę-
ście Zjednoczonych w 37. 
minucie spotkania czerwoną 
kartką za kwestionowanie 
decyzji pani arbiter ukarany 
został Maciej Bielski. Ten 
fakt szybko wykorzystali 
gospodarze, którzy za spra-
wą Rafała Miazgowskiego 
podwyższyli na 3:0.    

Od 55. minuty Zjednoczeni 
musieli radzić sobie w dzie-
więciu zawodników. Stojący 
między słupkami Marcin 
Hruszowiec w polu karnym 
faulował Macieja Cioseka, 
za co ujrzał czerwoną kart-
kę. W bramce stanął obrońca 
Grzegorz Chłopek. Ku za-
skoczeniu wszystkich zdołał 
wybronić rzut karny. 

Dwie czerwone kartki oraz 
kolejne celne trafienie gospo-
darzy w praktyce przesądzi-
ły losy meczu. Temperatura 
spotkania spadła, a Polonia 
bezwzględnie punktował ry-
wala. 

Mecz zakończył się naj-
wyższym w historii zwy-

cięstwem trzebniczan w IV 
lidze 8:0!

Zjednoczeni pozostają na 
ósmym miejscu, jednak stre-
fa spadkowa jest już bardzo 
blisko.

W najbliższą środę 11 li-
stopada biało-niebiescy na 
własnym boisku podejmą za-
mykającą ligową tabelę ekipę 
BKS Bobrzanie Bolesławiec.

Hala przy ulicy Pionie-
rów w Świdnicy gościła 

akrobatów startujących w 
Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików 
w akrobatyce sportowej, 
skokach na trampolinie i 
ścieżce. Przy okazji tych za-
wodów rozgrywano także 
Świdnicki Turniej Młodego 
Akrobaty.

W imprezie stojącej na 
wysokim sportowo pozio-
mie uczestniczyło blisko 
200 zawodniczek i zawod-
ników. Na starcie oprócz 
gospodarzy MKS-u Polonii 
Świdnica udział wzięli m.in. 
akrobaci AZS-u AWF Wro-
cław, MKS-u Victorii Jawor, 

GOK-u Gwiazda Dobrzeń 
Wielki, Akro-Fizjo Strzelin, 
GCKiS-u Żarów i Stowarzy-
szenia Sportowego Altius 
Wrocław.

Wśród zawodników ża-
rowskiego klubu pozycje 

medalowe zdobyli startują-
cy w kat. pierwszy kroczek 
Dawid Kańko (I miejsce), 
Tomasz Buzarewicz (II 
miejsce), Zofia Marczyń-
ska (II miejsce) oraz Julia 
Śliwa (III miejsce).

Żeńska drużyna TKKF Che-
mik Żarów w pełni wyko-

rzystała swoje atuty, dzięki 
czemu zwyciężyła w Turnie-
ju Piłki Siatkowej o Puchar 
Okręgu Wałbrzyskiego TKKF 
Sudety. 

W nieoficjalnych mistrzo-
stwach województwa ama-
torek, siatkarki z Żarowa 
okazały się lepsze od ekip z 
Katowic, Wrocławia, Jeleniej 
Góry, Janowic Wielkich, Zło-
toryi oraz Legnicy.

- Cieszy frekwencja i poziom 
gry. Mecze były pełne dra-
maturgii, a co najważniejsze 
panowała zdrowa, sportowa 
rywalizacja. Od początku 
Mistrzostwa Dolnego Śląska 

amatorek w piłce siatkowej 
rozgrywane są w Żarowie. 
Spotykamy się już ponad 
trzydzieści lat. Dziś mamy 
wspaniale warunki. Ogromna, 
nowoczesna hala sportowa, 
którą zazdroszczą nam ze-
społy z wielkich miast nasze-
go województwa – opowiada 

Kazimierz Bordulak, Prezes 
TKKF Chemik Żarów 

TKKF Chemik Żarów: Pau-
lina Kądziołka, Elżbieta 
Talarska, Magdalena An-
toniak, Kamila Renowska, 
Zuzanna Lepart, Izabela  
Latała, Beata Kądziołka.

Krzysztof Dutkiewicz

Dnia 04.12.2015 o go-
dzinie 17:00 odbędzie 

się Walne zebranie spra-
w o z d a w c z o - w y b o r c z e 
członków KS Zjednoczeni 
Żarów. Zebranie odbędzie 
się w sali narad Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. 
1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocno-
ści obrad. 
3. Wybór przewodniczącego 
obrad i protokolanta. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Powołanie Komisji uchwał 
i wniosków. 
6. Powołanie Komisji skruta-
cyjnej. 

7. Podsumowanie kadencji 
2011-2015 – wystąpienie pre-
zesa oraz członków Zarządu. 
8. Wybór nowego Zarządu 
KS Zjednoczeni Żarów 
9. Wybór nowych członków 
Komisji Rewizyjnej 
10. Sprawy różne – dyskusja. 
11. Zamknięcie obrad.


