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Budżet na 2016 rok 
przyjęty jednogłośnie

Udostępnij zdjęcia
i pamiątki

Strażacy
podsumowali rok

Tysiące imprez i dużo pu-
bliczności. Tak krótko 

można przedstawić długolet-
nią już działalność Ośrodka 
Kultury w Żarowie.

W tym roku Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Ża-
rowie obchodzi jubileusz 40-
lecia swojego funkcjonowania. 

To był bardzo pracowity rok 
dla żarowskich jednostek 

z Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Więcej wyjazdów, specjali-
stycznych szkoleń, nowocze-
snego sprzętu technicznego i 
nowy Mercedes Atego. 

Wyjątkowy jubileusz 70-
lecia w 2015 roku obchodziła 

Gmina Żarów rozpoczyna 
nowy rok z dopracowa-

nym i zatwierdzonym pla-
nem finansowym.

Rada Miejska w Żarowie 
na ostatnim posiedzeniu 
w starym roku uchwaliła 
budżet na 2016 rok. Rad-
ni Rady Miejskiej przyjęli 

W związku z jubileuszem pla-
cówka przygotowuje specjalną 
publikację, ale w tym potrzeb-
na jest także pomoc mieszkań-
ców. - Zwracamy się z prośbą o 
udostępnienie znajdujących się 
w Państwa posiadaniu wszel-
kich materiałów...

więcej ns tar. 7

jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wierzbnej, który 
był nie tylko okazją do przy-
pomnienia historii jednostki. 
Na pamiątkę tej historycznej 
chwili druhowie z Wierzbnej 
otrzymali kluczyki do wozu 
strażackiego Volvo...

więcej na str. 4
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Jaki był 2015 rok w gminie Żarów?

Sprawdź terminy płatności podat-
ków i innych opłat

W miniony weekend rozstrzygnię-
to 81. edycję Plebiscytu Przeglą-
du Sportowego na najlepszego 
sportowca roku.

Więcej
na str. 5

go jednogłośnie. Uchwała 
została podjęta na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej w Ża-
rowie, we wtorek, 22 grud-
nia. Budżet na 2016 rok jest 
rekordowy pod względem 
dochodów, jak i wydatków 
gminy. 

więcej na str. 3

Projekt budżetu zaproponowany przez burmistrza Leszka Michalaka spotkał 
się z jednomyślnością wszystkich radnych.

Wiele specjalistycznych szkoleń, nowy sprzęt i wzorowe wykonywanie 
obowiązków. Tak kończą miniony rok żarowscy strażacy.



INFORMACJA 
w sprawie konsultacji z mieszkańcami wsi Mielęcin oraz wsi Łażany

w przedmiocie zmiany granic obrębu wsi Mielęcin

I. Burmistrz Miasta Żarów informuje, iż w dniach 14-28 stycznia 2016r. przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami wsi 
Mielęcin oraz wsi Łażany w sprawie zmiany granic obrębu Mielęcin poprzez włączenie do obrębu Mielęcin części obrębu Łażany.

II. Konsultacje odbędą się w formie ankiety konsultacyjnej, która do pobrania będzie:
1. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie
2. u sołtysa wsi Mielęcin
3. u sołtysa wsi Łażany
III. Wypełnione ankiety mieszkańcy wsi Mielęcin oraz Łażany będą mogli składać w miejscach ich udostępnienia, gdzie również 

będzie można zapoznać się z mapą ewidencyjną, na której zaznaczona będzie przyłączana część.
IV. Wyniki konsultacji podane będą do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Tu znajdziesz
szybką pożyczkę
na jasnych zasadach
PROVIDENT POLSKA S.A.

Koszt połączenia

według taryfy operatora.

Wieści z Powiatu

Nietrzeźwi za kierownicą
Tylko początkiem Nowego Roku żarowscy funkcjonariusze 
policji zatrzymali kilku pijanych kierowców. U jednego z nich 
badanie alkomatem wykazało ponad 3 promile alkoholu, a 
drugi został zatrzymany z wynikiem 1,5 promila alkoholu we 
krwi. Obaj mężczyźni to młodzi mieszkańcy gminy Żarów. 
- Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność. Jazda pod wpły-
wem alkoholu lub jakiegokolwiek innego środka odurzającego 
stanowi ogromne zagrożenie, nie tylko dla samych kierujących, 
ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Męż-
czyźni wkrótce usłyszą zarzut kierowania pojazdem pod wpły-
wem alkoholu, za co grozi im do 2 lat pozbawienia wolności i 
utrata uprawnień do kierowania pojazdami oraz sądowy zakaz 
jazdy – mówi Sławomir Jankowski zastępca komendanta po-
licji w Żarowie.

Ukradł tablet z mieszkania
Policjanci poszukują nieznanego sprawcy, który włamał się 
do mieszkania i ukradł z niego tablet. W tym czasie w miesz-
kaniu przebywała starsza kobieta, ale albo nie zauważyła albo 
nie słyszała całego zajścia. Podejrzanemu grozi do 5 lat po-
zbawienia wolności. Poszkodowany właściciel wycenił straty 
na kwotę około 600 złotych. 

Nowa metoda oszustów
Funkcjonariusze z komisariatu policji w Żarowie ostrzegają 
mieszkańców przed oszustami. Tym razem doręczają oni fał-
szywe przesyłki, których pokwitowanie może spowodować 
podpisanie umowy, skutkującej finansowym obciążeniem. 
Taki przypadek został już odnotowany na terenie gminy Ża-
rów. Poszkodowany odebrał paczkę o wartości 250 złotych, 
której wcześniej nie zamawiał. Oszusta jednak udało się na-
mierzyć i pieniądze wróciły do właściciela. - Zwracamy się z 
apelem do mieszkańców, aby nie odbierali przesyłek, których 
nie oczekują i których nie zamawiali – apelują policjanci i pod-
kreślają, że oszuści coraz częściej próbują naciągnąć indywi-
dualnych odbiorców, dostarczając niezamówione przesyłki i 
oczekując ich odbioru. - Jeżeli w Państwa mieszkaniu pojawi 
się kurier z przesyłką, której nie oczekujecie i której nie zama-
wialiście, pod żadnym pretekstem nie odbierajcie tej przesyłki. 
Odbierając taką przesyłkę i kwitując jej odbiór, możecie być 
Państwo narażeni na podpisanie jakiejś umowy, skutkującej 
zobowiązaniem finansowym – ostrzegają funkcjonariusze. 

Oprac. Magdalena Pawlik
→ 

Sprzedam 
m i e s z -
kanie w 
Ż a r o w i e 
49,75 m2 
- 2 poko-

je, duża kuchnia, przedpokój, 
łazienka + WC, ogrzewanie 
na piece, wysoki parter. Do 
mieszkania przynależy ko-
mórka. Cena 75 tys. zł. Tel. 
605 645 487

→ Sprzedam mieszkanie w 
Żarowie, 44 m2. Tel. 508 299 
700

PODZIĘKOWANIE
W związku z zakończeniem z dniem 31.12.2015r. działalności CHATY SKSK – Domu 

Dziecka w Żarowie składamy serdeczne podziękowania wszystkim wspaniałym mieszkań-
com, Radzie Miasta, radnym, burmistrzowi Leszkowi Michalakowi oraz cudownej kierow-
nik Ośrodka Pomocy Społecznej Anicie Denes-Ziemkiewicz za ogromne wsparcie i życz-
liwość wobec dzieci zamieszkujących w CHACIE SKSK – Domu Dziecka przy ul. Wiosennej 
w Żarowie. Jednocześnie pragniemy życzyć Państwu Szczęśliwego Nowego 2016 roku. 

Zarząd Fundacji Ziemi Świdnickiej SKSK

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. 
Dz. U. z 2015 poz. 199) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 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 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
w Żarowie uchwały Nr XIV/109/2015 z dnia 19 listopada 2015r., 
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Ża-
rowie z dnia 28 maja 2015r., o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów.
W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomo-
ści, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawie-
rających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono 
informacje o przystąpieniu do opracowania powyżej wymienio-
nego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego 
planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące 
miejscowego planu w terminie do dnia 5 lutego 2016r., na ad-
res: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58 – 130 Żarów. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.

Pracowita końcówka roku
Dla mieszkańców Siedlimowic koniec roku był bar-
dzo pracowitym okresem. Najpierw mikołajkową 
niespodziankę dla najmłodszych przygotowali sołtys 
wsi Beata Śliwa i Rada Sołecka, a dla wszystkich 
mieszkańców przedświątecznym prezentem były 
jasełka w wykonaniu uczestników grupy zajęciowej 
„Euroclub”, prowadzonej przez Martę Śliwa.

Aktywność mieszkańców 
to także wspólne działania 
na rzecz wsi. A tych tutaj 
także nie brakowało. - Dba-
my o to, aby nasza wieś była 
schludna i zadbana. Dlatego, 
gdy trzeba dodatkowych rąk 
do pracy, zawsze są chętni. 
Tak było podczas naprawy 
ogrodzenia wokół placu przy 
świetlicy wiejskiej, a także 

podczas wspólnego sadzenia 
lip na dawnej Alei Lipowej, 
które zakupiliśmy ze środ-
ków z funduszu sołeckiego. 
W prace przy sadzeniu lip za-
angażowali się Jan Sikorski, 
Artur Denes, Józef Krawczy-
szyn, Jan Markiewicz oraz 
Tadeusz Śliwa – mówi Beata 
Śliwa sołtys Siedlimowic.

Magdalena Pawlik

Sołtys i Rada Sołecka składają serdeczne podziękowania 
za pomoc i współpracę Elżbiecie oraz Zygmuntowi Korta, 
właścicielom sklepu w Siedlimowicach, Kopalni Granitu 
Siedlimowice, Agnieszce Denes, Krystynie Rogula, Iza-
beli Śliwa-Paśko i Ewie Morawskiej.

→ W Nowy Rok powiat 
świdnicki wszedł z nowym bu-
dżetem oraz nowym składem 
Rady Powiatu. Miejsce radne-
go Wojciecha Murdzka, któ-
ry został posłem na Sejm RP, 
zajął Roman Etel (także czło-
nek Świdnickiej „Wspólnoty 
Samorządowej”). 

→ A teraz budżet na 2016 rok. 
Rada uchwaliła go 22 grudnia 
przy obecności 24 radnych. 
Uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Budżetu i Finansów 
oraz Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu po-

mimo przekroczenia dopusz-
czalnego poziomu zadłużenia 
(7,97 % planowanych docho-
dów). Dochody zaplanowano 
w wysokości 133.443.797 zł, 
a wydatki 122.428.836 zł. Pla-
nowaną nadwyżkę w kwocie 
11.014.961 zł przeznaczono 
na spłatę kredytów. Utworzo-
no także rezerwę 790 tys. zł z 
przeznaczeniem na cel ogólny 
i zarządzania kryzysowego. 
Zarząd powiatu zapisami w 
budżecie zdecydował o dra-
stycznym cięciu wydatków 
związanych z realizacją zadań 
na rzecz mieszkańców (drogi 
i chodniki). Jedno z ważniej-
szych zadań to termomoder-
nizacja auli I LO w Świdnicy 
(1.000.000 zł) oraz remonty 
C.O. w Zespole Szkół Bud.-
Elekt. w Świdnicy i Zespole 
Szkół Specjalnych w Świebo-
dzicach (415.000 zł). Zaosz-
czędzono na czym się dało. 
Ale jednocześnie na ostatnich 
dwóch sesjach (22 i 30 grudnia) 
ze sprawozdania z pracy zarzą-

du powiatu dowiedzieliśmy 
się, że niektóre jednostki po-
wiatowe nie realizując w pełni 
zaplanowanych zadań na rok 
2015, wykazują oszczędności 
w wydatkach. Ale myliłby się 
ten, kto myślałby, że oszczęd-
ności zostały przeznaczone na 
spłatę zadłużenia. Ależ skąd! 
Oszczędności przeznaczono na 
podwyżki (najczęściej jednora-
zowe – nagrody) dla pracowni-
ków. Najbardziej bulwersujące 
były zapisy o oszczędnościach 
na lekach i usługach remonto-
wych na podopiecznych Domu 
Pomocy Społecznej, które 
również w całości przeznaczo-
no na wynagrodzenia pracow-
ników placówki. 

→ Rok się dopiero rozpoczął 
i może jednak zarząd powiatu 
dokona zmian w tegorocznym 
budżecie, zapisując w nim wię-
cej środków na zadania zwią-
zane z budową oraz remontem 
dróg i chodników. 

Urszula Ganczarek
Radna powiatu świdnickiego

Jasełka w wykonaniu grupy zajęciowej „Euroclub” z Siedlimowic. 

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl



Iwona Nieradka radna 
Rady Miejskiej i przewod-
nicząca klubu „Wspólnota”

Projekt uchwały na 2016 rok 
został opracowany w oparciu 
o przepisy Ustawy o finansach 
publicznych oraz dostosowany 
do potrzeb gminy, zarówno w 

zakresie zadań własnych bieżących, jak i realizowanych 
inwestycji. Świadczy o tym chociażby coraz większa ilość 
i różnorodność realizowanych zadań i zakupów inwesty-
cyjnych. Ponadto budżet na nowy rok wpisuje się w stra-
tegię dalszego rozwoju gminy. Pozytywnie należy ocenić 
również wielkość dochodów ujętych w przyszłorocznym 
budżecie i w latach następnych, w tym planowanych do 
pozyskania ze środków nowej perspektywy finansowej 
Unii Europejskiej, a szczególnie na zadania planowane 
do realizacji w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wy-
kazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej relacje spłat 
zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi, określo-
ne w ustawie o finansach publicznych nie przekraczają 
dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Ponadto 1 grudnia 
2015 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu wydał pozytywną opinię o projekcie 
uchwały budżetowej na rok 2016 oraz o projekcie uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ża-
rów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżeto-
wej na rok 2016. Klub radnych „Wspólnota” postanowił 
wydać pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej 
na 2016 rok życząc burmistrzowi Leszkowi Michalakowi 
efektywnej pracy i realizacji zaplanowanych zadań.
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Budżet na 2016 rok
przyjęty jednogłośnie

Gmina Żarów rozpoczyna nowy rok z dopracowanym i zatwierdzonym planem finansowym. Rada Miejska w Żarowie na ostatnim posiedzeniu w starym 
roku uchwaliła budżet na 2016 rok. Radni Rady Miejskiej przyjęli go jednogłośnie. Uchwała została podjęta na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żarowie, 
we wtorek, 22 grudnia.

Budżet na 2016 rok jest 
rekordowy pod względem 
dochodów, jak i wydatków 
gminy. Wśród tych ostat-
nich, prawie 30 procent sta-
nowią środki przewidzia-
ne na inwestycje, na które 
planuje się wydać ponad 19 
milionów złotych. Przyjęta 
uchwała budżetowa zakła-
da dochody budżetu gminy 
na rok 2016 w wysokości 
52.167.628 złotych, wydat-
ki budżetu natomiast usta-
lono na kwotę 57.181.568 
złotych. - Porównując po-
wyższe liczby z latami ubie-
głymi widać, że dzięki racjo-
nalnemu gospodarowaniu 
i pozyskaniu wielu dotacji 
unijnych i krajowych oraz 
dbałości o dochody nastąpił 
rozkwit finansów gminy. Z 
roku na rok dochody naszej 
gminy są coraz większe, a 

to pozwala nam zwiększyć 
nakłady na realizację inwe-
stycji na terenie gminy Ża-
rów. Nowy budżet Żarowa 
to w dużej mierze realizacja 
nowych inwestycji i ostatni 
już etap budowy basenu, in-
westycji długo oczekiwanej 
przez naszych mieszkańców. 
Nie zabraknie też inwestycji 
wiejskich. Powstaną kolej-
ne drogi na terenie sołectw, 
nowe chodniki i place zabaw 
dla najmłodszych, a świetli-
ce wiejskie zostaną doposa-
żone w potrzebne sprzęty. 
Przygotowujemy i opraco-
wujemy również całą nie-
zbędną dokumentację na re-
alizację kolejnych ważnych 
strategicznych inwestycji w 
naszej gminie, które będą 
realizowane sukcesywnie z 
każdym następnym rokiem. 
Wśród nich jest moderniza-

cja kolejnych dróg, budowa 
ścieżek rowerowych i cią-
gów pieszych, rewitalizacja 
zdegradowanych budynków, 
budowa centrum przesiad-
kowego w Żarowie, ter-
momodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej przy ul. 
1 Maja w Żarowie, rozbudo-
wa Bajkowego Przedszkola, 

budowa kanalizacji sanitar-
nej w Kalnie i sieci kanali-
zacji sanitarnej w Łażanach 
z przesyłem do Żarowa. – 
wylicza burmistrz Leszek 
Michalak.

Tak przygotowany i opra-
cowany tegoroczny budżet 
Żarowa uzyskał również 
pozytywną opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu oraz wszyst-
kich stałych komisji Rady 
Miejskiej. Został także po-
party przez klub radnych 
„Wspólnota”. - Znaczną 
część środków finansowych 
przeznaczamy w tym roku 
na realizację inwestycji na 
terenie gminy Żarów. Ale 
nie tylko. Tegoroczny bu-
dżet Żarowa tradycyjnie to 
również realizacja zadań z 
zakresu oświaty i pomocy 
społecznej, edukacji, go-
spodarki mieszkaniowej, 
kultury, utrzymania bezpie-
czeństwa, dofinansowanie 
stowarzyszeń i organizacji 
społecznych i wiele innych 
ważnych zadań. Każdy ko-
lejny rok budżetowy jest 

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli również projekt uchwały w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.

Uchwalony budżet jest wyższy od uchwalonego budżetu rok temu i przewyższa również budżety innych, często 
porównywalnych gmin z terenu powiatu świdnickiego. 

Liczba mieszkańców
Według danych z biura meldunkowego Urzędu Miejskiego w Żarowie w minionym roku nieznacznie wzrosła liczba mieszkańców. Na koniec grud-
nia 2015 roku ilość stałych mieszkańców gminy wynosiła 12 521, w tym  5 658 to mieszkańcy wsi, a mieszkańcy miasta 6 863. Ilość kobiet w naszej 
gminie przewyższa ilość mężczyzn o 393. 2 310 osób to osoby niepełnoletnie, z czego 1128 dziewczęta, a 1182 to chłopcy. 
Najwięcej mieszkańców zamieszkuje Mrowiny -995 osób, a najmniej Tarnawę - 29. 
W roku 2015 ilość mieszkańców nieznacznie wzrosła w stosunku do roku 2014 , o 27 osób. W 2015 roku przyszło na świat 121 nowych mieszkań-
ców, z czego 55 to dziewczynki, a 66 chłopcy. Najpopularniejszym imieniem męskim był Filip, a damskim Aleksandra. Przyszłe mamy najczęściej 
wybierały jako miejsce swojego porodu szpital „Latawiec” w Świdnicy.

Ruchy migracyjne
W ubiegłym roku w gminie Żarów na pobyt stały zameldowało się 367 osób, a na pobyt czasowy 141 osób. Do innych miejscowości wymeldowało 
się z pobytu stałego 76 osób. Dowody osobiste zostały wydane 1637 mieszkańcom.

Małżeństwa i rozwody
Liczba małżeństw zarejestrowanych w  Urzędzie Stanu Cywilnego w Żarowie wyniosła 59, z czego 18 było cywilnych, 35 wyznaniowych i 6 zawartych za granicą. Odnotowano aż 27 rozwodów.

Zgony
Do wieczności odeszło 124 osoby, z czego 77 zgony zarejestrowano w Urzędzie Stanu Cywilnego w Żarowie. Spośród 124 osób zmarłych 65 osób było mieszkańcami miasta, a  59 wsi. 69 osób 
zmarłych to mężczyźni, 55 to kobiety. Najstarszy mieszkaniec, którego akt zgonu zarejestrowano w żarowskim urzędzie miał 95 lat, najmłodszy 32 lata.

Przygotowano na podstawie danych statystycznych z biura meldunkowego i Urzędu Stanu Cywilnego.

Żarów 2015 w liczbach

konsekwentną realizacją 
tych założeń. A jest ich bar-
dzo dużo i widać to w naszej 
gminie. W tym jak zmienia 
się jej wizerunek. Najważ-
niejsze założenia wiążą się 
z planowanymi dotacjami. 
Przed nami teraz wiele pra-
cy, aby wszystkie te założo-
ne inwestycje zrealizować 
– mówi Renata Dawlewicz 
skarbnik gminy.

Przygotowany projekt uch-
wały budżetowej na 2016 
rok nie wzbudził żadnych 
wątpliwości radnych. Nie 
było wymiany zdań ani 
dyskusji. Tylko jednomyśl-
ność przy jego uchwala-
niu. Żarowscy radni Rady 
Miejskiej na ostatniej sesji 
w starym roku przyjęli go 
jednogłośnie.

Magdalena Pawlik

Pracowita końcówka roku
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Nr działki Pow. w ha Nr KW
Forma oddania 
nieruchomości

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

1062/2
1063/2
997/1
997/2
996/3
995/5
995/6
995/7
988/1

5,0683

SW1S/00048226/4
SW1S/00081020/3
SW1S/00080418/3
SW1S/00080418/3
SW1S/00081270/0
SW1S/00080496/3
SW1S/00080496/3
SW1S/00080496/3
SW1S/00081019/3

Sprzedaż na własność 2.030.000 zł 203.000 zł 9 00

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości  gruntowej niezabudowanej

położonej w Żarowie przy ul. Talowskiego przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową

1. Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  o godzinie podanej 
w tabeli.
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  lub w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie najpóźniej do dnia 25  lutego 2016r. 
włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium 
zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem 
nieruchomości do sprzedaży w kwocie 5.270,55 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 1.650 zł oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjną i usługi – symbol 3.P/U. Działki 
będące przedmiotem przetargu objęte są granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Żarów.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew.  301  do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem 
przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć 
do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania 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 25.000 zł.

Strażacy podsumowali rok
To był bardzo pracowity rok dla żarowskich jednostek z Ochotniczej Straży Pożarnej. Więcej wyjazdów, specjalistycznych szkoleń, nowoczesnego sprzętu 
technicznego i nowy Mercedes Atego.  Wyjątkowy jubileusz 70-lecia w 2015 roku obchodziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnej, który był nie 
tylko okazją do przypomnienia historii jednostki.

Na pamiątkę tej histo-
rycznej chwili druhowie z 
Wierzbnej otrzymali klu-
czyki do wozu strażackiego 
Volvo, który do tej pory był 
użytkowany przez straża-
ków z Żarowa. Takim bilan-
sem miniony rok zakończyli 
druhowie jednostek z Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Stra-
żacy ochotnicy w sobotę, 9 
stycznia podczas spotkania 
opłatkowego w Imbramowi-
cach podsumowali ostanie 
dwanaście miesięcy swojej 
pracy. Usłyszeli także słowa 

podziękowania za trudną i 
odpowiedzialną służbę. - 
Miniony rok był wyjątkowy 
dla druhów z żarowskiej 
jednostki strażackiej. Po raz 
pierwszy w historii trafił do 
nich zupełnie nowy wóz, któ-
ry w swojej służbie mogą 
wykorzystywać strażacy. 
Od dziś to najnowocześniej-
szy nabytek druhów w całej 
gminie Żarów.  Rok 2015 to 
nie tylko jednak nowy wóz, 
który trafił do Żarowa. To 
także zakup specjalistycznych 
sprzętów przeciwpożarowych 

i więcej wyszkolonych stra-
żaków. To był bardzo udany 
rok dla druhów. W tym roku 
planujemy natomiast złożyć 
wniosek unijny na zakup 
nowego wozu bojowego. 
Trudno powiedzieć, czy się 
to uda, bo jest bardzo duża 
konkurencja. W planach jest 
także dofinansowanie specja-
listycznego wozu ratownic-
twa górskiego dla służb po-
wiatowych Straży Pożarnej, 
a w zamian otrzymamy wóz 
bojowy, który trafi do kolej-Strażacki opłatek to już tradycja w gminie Żarów.

Tyle powrotów, ile wyjazdów. Tego wszyscy życzyli naszym druhom ochot-
nikom.

Za nimi kolejny rok udanej służby. 

 Podatek rolny, od nie-
ruchomości, leśny – od 
osób fizycznych:
I rata - termin płatności upływa 
15 marca 2016 r.
II rata - termin płatności upływa 
16 maja 2016 r.
III rata  - termin płatności upływa 15 września 2016 r.
IV rata – termin płatności upływa 15 listopada 2016 r.

 Podatek od środków transportowych:
I rata - termin płatności upływa 16 lutego 2016 r.
II rata – termin płatności upływa 15 września 2016 r.

Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie 
gruntów 
– termin płatności upływa 31 marca 2016 r.

Czynsze najmu za lokale komunalne oraz na-
leżności za media 
- płatne do 10 każdego miesiąca 

Czynsze dzierżawne:
- miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca
- roczne - termin płatności upływa 30 czerwca 2016 roku

„Opłata śmieciowa”:
Od 1 sierpnia 2015 r. obowiązują nowe stawki „opłaty śmie-
ciowej” zgodnie z nową uchwałą Rady Miejskiej, mieszkańcy 
płacą 11 złotych za odpady selektywne i 14 złotych za odpady 
zmieszane. Opłatę uiszczamy za dany miesiąc do 15 dnia na-
stępnego miesiąca: np. opłata za miesiąc styczeń 2016 r. płat-
na jest do 15 lutego 2016 r. itd.

Terminy płatności podatków, 
opłat oraz należności

niepodatkowych
w 2016 roku:

nej naszej jednostki – mówił 
podczas spotkania opłatko-
wego wszystkich druhów 
burmistrz Leszek Michalak.

Są zawsze w pełnej goto-
wości, by nieść pomoc, tym, 
którzy najbardziej tego po-
trzebują. Lepiej wyszkole-
ni, lepiej dosprzętowieni. 
Odważni bohaterowie dnia 
codziennego. To dlatego 
tak ważne jest inwesto-
wanie w specjalistyczny 
sprzęt. Dzięki życzliwym 
osobom, ale także przy 

wsparciu finansowym z 
budżetu gminy, Państwo-
wej Straży Pożarnej i woje-
wództwa wiele tego sprzętu 
trafia do żarowskich jed-
nostek. - Przed nami nowy 
rok, który z pewnością 
przyniesie druhom więcej 
specjalistycznego sprzętu i 
zapewne zdarzeń, z którymi 
trzeba będzie się zmierzyć. 
Życzę wszystkim druhom 
powodzenia i jak najmniej 
tych zdarzeń wypadkowych 
– dopowiadał Zygmunt 
Lis starszy kapitan i za-

stępca dowódcy jednostki 
w Świebodzicach.

Na terenie gminy Żarów 
funkcjonuje siedem jedno-
stek Ochotniczych Straży 
Pożarnych zlokalizowanych 
w Pożarzysku, Wierzbnej, 
Imbramowicach, Żarowie, 
Bukowie, Kalnie i Mrowi-
nach. Z roku na rok ich kon-
dycja jest coraz lepsza. Bo 
każdy nowy rok przynosi 
zmiany i kolejne pomysły, 
które z pomocą życzliwych 
osób udaje się realizować. 

Magdalena Pawlik 
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Żarów zagrał dla Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Żarowski sztab 24. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pracował intensywnie. Wolon-
tariusze mieli ręce pełne roboty. To dlatego tegoroczne świąteczne granie zakończyło się tak 
dobrym wynikiem. I choć nie udało się pobić rekordu z minionego roku, Żarowianie pokazali, że 
mają wielkie serca. Chętnie wrzucali datki do puszek wolontariuszy, ale nie pożałowali również 
grosza podczas licytacji, która odbyła się w żarowskim Gminnym Centrum Kultury i Sportu.

Na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Żarowie zagrali i zaśpiewali również lokalni 
artyści. Swoje umiejętności w Gminnym Centrum Kultury i Sportu zaprezentowały dzieci z sekcji 
akrobatyki sportowej, Zumby Kids i Akademii Malucha. Nie zabrakło również recitalu Żarowskiej 
Orkiestry Dętej, zespołu „Krukowianie” oraz zespołu śpiewaczego „Żarowianie”. Organizatorzy 
przygotowali także wiele atrakcji dla najmłodszych, podczas których bawiąc się można było 
wspierać świąteczną akcję w Żarowie. 

Wielkoorkiestrowe zbieranie pieniędzy to nie tylko wolontariusze, których można było spotkać na 
ulicach miasta, ale też cały cykl występów, zabaw i różnorodnych zajęć przygotowanych przez 
Bajkowe Przedszkole i Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Tradycyjnie rozpoczął je 
występ przedszkolaków z Bajkowego Przedszkola, którzy zaprezentowali bajkową wersję jasełek. 
Tuż po występie Beata Jurczak szefowa sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Żaro-
wie obdarowała dzieci czerwonymi serduszkami orkiestrowymi.

Wyjątkowy jubileusz 65-lecia swojej pracy artystycznej w Żarowskiej Orkiestrze Dętej obcho-
dził Józef Wacławowicz. Gratulacje na ręce jubilata składali burmistrz Leszek Michalak, radna 
Rady Miejskiej Iwona Nieradka, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie Artur 
Adamek, szefowa żarowskiego sztabu WOŚP Beata Jurczak oraz w imieniu całej orkiestry ka-
pelmistrz Dariusz Piechowiak. 

Jako pierwsze świąteczne granie rozpoczęło Bajkowe Przedszkole w Żarowie. - Wśród atrakcji 
przygotowanych przez naszą placówkę były jasełka w wykonaniu pięciolatków, aukcja pierniko-
wych serc, świątecznych ozdób i prac przygotowanych przez rodziców przedszkolaków, kiermasz 
kartek okolicznościowych, zabawy i konkursy. Nie zabrakło również słodkich pyszności w naszej 
świątecznej kawiarence - dodaje Mariola Król z Bajkowego Przedszkola w Żarowie. 

Tradycyjnie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy można było wspomóc kupując ciasta upieczo-
ne przez panie z żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nabyć drobiazgi w WOŚP-owskiej 
loterii i wziąć udział w licytacji przedmiotów ufundowanych przez darczyńców. Wśród nich do 
nabycia była zmywarka, kalendarze, zegary, koszulki, zestaw porcelany, świąteczny tort, talony 
do kosmetyczki i wielu innych. - Dziękujemy wszystkim darczyńcom za fanty przekazane na 
licytację i jeszcze bardziej tym, którzy je wylicytowali. Pamiętajmy, że nasz żarowski sztab Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy gra do końca 
końca świata i o jeden dzień dłużej - dopowiadają Mateusz Michalak i Karolina Karpińska z 
Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

„Mierzymy Wysoko” takie hasło przyświecało tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem pieniądze zbierane były na zakup 
urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Żarów, tradycyjnie przyłączył się do akcji 
organizowanej przez Jurka Owsiaka. Zaangażowanie wolontariuszy oraz wielu instytucji, stowarzyszeń, firm, a przede wszystkim gorące serca i hojność 
mieszkańców gminy Żarów pozwoliły uzbierać kwotę 19.130,88 złotych i banknoty obcych walut. - Możemy cieszyć się, że po raz kolejny zagraliśmy 
z takim sukcesem i że znowu udało nam się być w tym dniu razem. A to wszystko było możliwe dzięki wsparciu i zaangażowaniu wolontariuszy, instytu-
cji, stowarzyszeń, występujących artystów i wszystkich, którzy wspierali świąteczną akcję w Żarowie – cieszy się Beata Jurczak szefowa żarowskiego 
sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Organizatorzy 24. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy dziękują 
za pomoc i zaangażowanie wolontariu-

szom, fundatorom gadżetów na licytację, 
uczestnikom, artystom i wszystkim, którzy 

wspierali świąteczną akcję w Żarowie. 

Dziękujemy wszystkim za udział
i Waszą ofiarność!!!
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 199) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 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 z 
późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr XVI/129/2015 z dnia 
22 grudnia 2015r., w sprawie  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów.

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach za-
wierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do 
opracowania powyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Za-
interesowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony 
środowiska dotyczące miejscowego planu w terminie do dnia 5 lutego 2016r., na adres: Burmistrz 
Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58–130 Żarów. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i 
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Nasza lokalna
tradycja

Podczas zabawy mikołajkowej w Kalnie. 

Na zdjęciu Roman Witwicki, który pełni funkcję nowego dyrektora żarow-
skiego Banku Zachodniego.

Na zdjęciu młodzi kolędnicy z Kalna. 

Kolędnicy odwiedzili każdy napotkany dom po drodze i wszędzie składali życzenia pomyślności w Nowym 
Roku. Domownicy, w zamian za życzenia gościli kolędników smakołykami lub drobnymi datkami. Biada tym, 
kogo kolędnicy nie odwiedzili lub nie wpuścili ich do środka. Nie wróży mu to najlepiej w przyszłym roku.

- Król Herod, Turek, Ułan, 
Diabeł i Anioł  przypomina-
ją mieszkańcom o pięknej 
polskiej tradycji, która zwią-
zana jest z okresem Bożego 
Narodzenia. Tradycji, która 
w ostatnich latach zanika, a 
przecież zwyczaj kolędowa-
nia znany jest w Polsce od 
bardzo dawna. W naszej wsi 
tradycja kolędowania trwa 
niezmiennie, z dziada pra-
dziada. Mamy piękne stroje, 
repertuar od lat ten sam, a 
przede wszystkim chętnych 
młodych ludzi, którzy odwie-
dzają domy w Kalnie, Boża-
nowie, Wierzbnej i Bukowie. 
I nie ważne jest, ile datków 
się zbierze, bo to tylko mały 
symbol wdzięczności. Naj-
ważniejsze, że mieszkańcy 
chcą ich zaprosić, ugościć, 
a potem mile wspominać. 
Dzięki temu nasza tradycja 
w Kalnie trwać będzie przez 
długie lata – mówi Ewa Wo-
łek z Rady Sołeckiej Kalna.

Tradycyjnie, wraz z po-
czątkiem nowego roku Rada 
Sołecka Kalna organizuje 
dla dzieci zabawę mikołaj-
kową. Mieszkańcy dbają o 

to, aby również dzieci ak-
tywnie spędzały swój wol-
ny czas. - Świąteczny okres 
wciąż jeszcze trwa, dlate-
go dziś świętujemy razem z 
dziećmi. Przygotowaliśmy 
dla nich poczęstunek i do-
brą zabawę z muzyką. A na 
koniec do świetlicy wiejskiej 
w Kalnie przybył Święty 
Mikołaj, który obdarował 
wszystkie dzieci prezenta-
mi. Składamy serdeczne po-
dziękowania organizatorom 
mikołajkowej zabawy, a w 
szczególności Ewie Wołek za 
to, że tak pięknie zabawiała 
najmłodszych. I zapraszamy 

Nowy dyrektor Banku Zachodniego w Żarowie

Utraciłeś dokumenty?
Powiadom Bank!

Bezpłatne dyżury 
specjalistów

Potrzebujesz pomocy? 
Ruszyły darmowe po-

rady specjalistów. Miesz-
kańcy gminy Żarów mogą 
skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji specjalistycz-
nych u terapeuty uzależ-
nień, psychologa, psycho-
terapeuty, radcy prawnego 
oraz terapeuty uzależnień 
w zakresie uzależnienia od 
narkotyków.

- Z darmowych porad może 
korzystać każdy mieszkaniec na-
szej gminy. Taka wizyta jednak 
będzie możliwa po wcześniej-
szym umówieniu się w Ośrod-
ku 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 dyżurów:
terapeuta uzależnień - poniedziałek w godz. 8.30 - 11.30 
- wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidual-
nych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych 
od alkoholu, pomoc osobom współuzależnionym, konsul-
tacje dla rodzin osób uzależnionych. Pomoc terapeutyczną 
w tym zakresie świadczy instruktor terapii uzależnień Kry-
styna Czyż.
psycholog - środa w godz. 13.00 - 15.00 (trzy środy w 
miesiącu) - udzielanie poradnictwa i indywidualnych kon-
sultacji psychologicznych, wstępna diagnoza, interwencja 
kryzysowa, terapia krótkoterminowa, praca z dziećmi, mło-
dzieżą i dorosłymi. Pomoc w tym zakresie świadczy psy-
cholog Marta Cieślik.
radca prawny - czwartek w godz. 16.00 - 18.00 - świad-
czenie poradnictwa oraz konsultacji indywidualnych w za-
kresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Radca 
prawny w ramach konsultacji nie pisze pism procesowych 
ani nie reprezentuje stron przed sądami i organami admi-
nistracji publicznej. Pomoc prawna świadczona jest przez 
radcę prawnego Mariusza Starke.
psychoterapeuta - poniedziałek w godz. 15.00 - 18.00 
(dwa poniedziałki w miesiącu) - świadczenie poradnictwa 
i indywidualnych konsultacji dla osób zagrożonych bądź 
dotkniętych przemocą w rodzinie. Dyżur prowadzi psycho-
terapeuta Dorota Werner.
terapeuta uzależnień w zakresie uzależnienia od narko-
tyków - ostatnia środa miesiąca w godz. 15.00 - 17.00, 
wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych 
konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od nar-
kotyków i zagrożonych uzależnieniem, wstępna diagnoza, 
pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin 
osób uzależnionych. Pomoc terapeutyczną w tym zakresie 
świadczy instruktor terapii uzależnień Krzysztof Matusiak.Od 4 stycznia stanowi-

sko dyrektora Oddzia-
łu I Banku Zachodniego w 
Żarowie sprawuje Roman 
Witwicki.

Na stanowisku zastąpił 
Alicję Stanisz długoletnie-
go dyrektora, która po wielu 
latach pracy odeszła na za-
służoną emeryturę. Nowy 
dyrektor jest absolwentem 
Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu. Przez ostatnie 
lata piastował funkcję dy-
rektora III Oddziału Banku 
Zachodniego w Świebodzi-
cach, a jeszcze wcześniej w 

Świdnicy. - Funkcję dyrek-
tora Banku Zachodniego w 
Żarowie objąłem niespełna 
klika dni temu i w tej chwi-
li jestem na etapie pozna-
wania nie tylko naszych 
mieszkańców, ale również 
działań, które realizowane 
były przez nasz bank. Będę 
kontynuować dobrą misję, 
jaką przez wiele lat podej-
mowała jako dyrektor banku 
Pani Alicja Stanisz. Mam tu 
na myśli przede wszystkim 
wspierania lokalnych inicja-
tyw, imprez sportowych czy 
kulturalnych, a także dzia-

łań podejmowanych przez 
stowarzyszenia, kluby spor-
towe czy inne instytucje. A 

funkcjonuje ich na terenie 
gminy Żarów całkiem sporo. 
Nowym pomysłem, który pla-
nujemy rozpropagować bę-
dzie lekcja przedsiębiorczo-
ści w żarowskich szkołach, 
a także finansowe wsparcie 
artystów czy ludzi z pasją – 
mówi nowy dyrektor banku 
Roman Witwicki.

Jak każdego roku pracow-
nicy żarowskiego Oddziału 
Banku Zachodniego czyn-
nie włączyli się w pomoc 
przy liczeniu datków z 24. 
finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Magdalena Pawlik

wszystkich przyjaciół naszej 
wsi na spotkanie opłatkowe 
23 stycznia na świetlicę wiej-

ską do Kalna – dodaje radny 
Mieczysław Myrta.

Magdalena Pawlik

Wystarczy zgłosić się do 
placówki swojego ban-

ku i zastrzec numery seryjne 
utraconych dokumentów. 

Informacje te są błyskawicz-
nie przekazywane do wszyst-
kich banków i innych instytucji 
korzystających z Systemu Do-
kumenty Zastrzeżone (m.in: do 
operatorów telefonii komórko-
wych, placówki poczty, agencji 
rozliczeniowych sprzedaży i 
wynajmu nieruchomości). Naj-
ważniejszymi dokumentami, 

które trzeba zastrzegać są do-
wód osobisty, paszport, prawo 
jazdy, karta pobytu, karty płat-
nicze czy dowody rejestracyj-
ne. Pamiętajmy, że nie ma zna-
czenia, czy utrata dokumentów 
nastąpiła w wyniku zgubienia 
lub kradzieży. Nie ma też róż-
nicy czy poszkodowana osoba 
jest klientem jakiegokolwiek 
banku czy też nigdy nim nie 
była. Nie ma przecież żadnej 
pewności, czy utracony doku-
ment zostanie wykorzystany 
przez przestępców czy nie. 
Koniecznie trzeba się zabez-
pieczyć. Kiedy stracisz swoją 
kartę płatniczą lub inne doku-
menty można także zadzwonić 
pod ogólnopolski numer telefo-
nu (+48) 828 828 828.

Janusz Kozendra
Komendant policji w Żarowie



Uroboros – staroegipski symbol w kościele pw.
św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bukowie
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Śladami historii

część
II

Uroboros (stgr. οὐροβόρος; także urobor) to staroegipski i grecki symbol przedstawiający węża z ogonem w pysku (połykającego 
swój własny ogon), który bez przerwy pożera samego siebie i odradza się z siebie.

Utraciłeś dokumenty?
Powiadom Bank!

Udostępnij zdjęcia
i pamiątki

Zmiany w regulaminie
biblioteki

BIBLIOTEKA POLECA audiobooki:

Warto zobaczyć

Jako symbol gnostyków 
urobor wyraża jedność du-
chową i fizyczną wszech-
rzeczy, która nigdy nie 
zaniknie i będzie trwać w 
nieskończoność w formie 
ciągłej destrukcji i odradza-
nia się. Urobor pierwotnie 
był symbolem rzeki, jaka 
miała opływać Ziemię, nie 

mającej źródeł, ani ujścia, 
do której wlewały się wody 
wszystkich rzek i mórz 
na świecie. Jest to symbol 
nieskończoności, wieczne-
go powrotu, zjednoczenia 
przeciwieństw (coinciden-
tia oppositorum) i wszyst-
kich rzeczy, których koniec 
staje się nowym początkiem 

(życie powstające na fun-
damentach śmierci, dzień 
przechodzący w noc, a noc 
w dzień, następowanie po 
sobie pór roku). Gryzący 
własny ogon wąż wskazu-
je, że koniec w procesie 
wiecznego powtarzania od-
powiada właśnie początko-
wi. Mamy tu do czynienia 

z symboliką cyklicznego 
powtarzania – obiegu cza-
su, odnawiania się świata i 
światów, śmierci i odrodze-
nia, wieczności po prostu. 
W symbolice alchemicznej 
Urobor to symbol zamknię-
tego, stale się powtarzające-
go procesu przemiany mate-
rii – procesu, który w formie 

faz podgrzewania, parowa-
nia, chłodzenia i kondensa-
cji cieczy ma prowadzić do 
sublimacji substancji. Uro-
bor to odpowiednik kamie-
nia filozoficznego. 

Opracowanie Bogdan 
Mucha

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie

Tysiące imprez i dużo pu-
bliczności. Tak krótko 

można przedstawić długo-
letnią już działalność Ośrod-
ka Kultury w Żarowie.

W tym roku Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w 
Żarowie obchodzi jubileusz 
40-lecia swojego funkcjono-
wania. W związku z jubile-
uszem placówka przygoto-
wuje specjalną publikację, 
ale w tym potrzebna jest 
także pomoc mieszkańców. 

- Zwracamy się z prośbą o 
udostępnienie znajdujących 
się w Państwa posiadaniu 
wszelkich materiałów (foto-
grafii, dokumentów pisanych, 
jak również wspomnień) do-
tyczących działalności Ża-
rowskiego Ośrodka Kultury 
(ŻOK) w latach 1976-2006 
(szczególnie okres 1976-
1995). Materiały dostarczać 
można do Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Ża-
rowie przy ul. Piastowskiej 

10A, od poniedziałku do 
piątku, w godz. 8:00-16:00. 
Udostępnione materiały zo-
staną zeskanowane w Pań-
stwa obecności i zwrócone. 
Samodzielnie przygotowa-
ne skany materiałów oraz 
wszelkie inne informacje 
przesyłać można na adres 
mailowy: bogdan@centrum.
zarow.pl lub udzielać infor-
macji pod nr tel. 74-858-07-
53 – mówi Bogdan Mucha z 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.

Ciekawe pamiątki, zdjęcia, 
wycinanki prasowe związa-
ne z działalnością Ośrodka 
Kultury w Żarowie mogą 
być w posiadaniu mieszkań-
ców gminy Żarów. Być może 
wśród nich znajdą się tacy, 
którzy zechcą podzielić się 
również różnymi anegdota-
mi na ten  temat. 

Magdalena Pawlik

Od stycznia obowią-
zuje w bibliotece 

nowy regulamin korzy-
stania ze zbiorów. Zmia-
na ta jest spowodowana 
wprowadzeniem ostat-
niego modułu programu 
bibliotecznego MAK+, co 
ma przynieść czytelnikom 
wiele korzyści.

- Poprzez stronę interne-
tową www.szukamksiążki.
pl, po zarejestrowaniu się, 
każdy będzie mógł przeszu-
kiwać katalogi wszystkich 
bibliotek korzystających z 
systemu MAK+ oraz spraw-
dzić w czasie rzeczywistym 
dostępność egzemplarzy. 
Po zarejestrowaniu będzie 
można zamówić interesują-
ce nas książki oraz spraw-

dzić terminy oddania tych, 
które mamy aktualnie wy-
pożyczone, a także swoją 
historię wypożyczeń – wy-
jaśnia Stanisława Bier-
nacka dyrektor żarowskiej 
biblioteki.

To nie jedyne zmiany, 
które wraz z nowym ro-
kiem czekają na czytelni-
ków. Biblioteka wprowa-
dza również jedną kartę 
biblioteczną, zarówno do 
Wypożyczalni Dla Doro-
słych, jak i Wypożyczalni 
Dla Dzieci. - Proponujemy 
naszym czytelnikom audio-
booki (książki mówione), 
które polecamy szczególnie 
osobom mającym problemy 
ze wzrokiem. Mamy nadzie-
ję, że wprowadzone zmia-

ny będą milowym krokiem 
w automatyzacji procesów 
bibliotecznych i ułatwią 
naszym użytkownikom ko-
rzystanie ze zbiorów zarów-
no poprzez Internet, jak i 
bezpośrednio w bibliotece 
– dopowiada dyrektor Sta-
nisława Biernacka.

Pełny regulamin bibliote-
ki znajduję się na stronie: 
www.biblioteka.zarow.pl.

Magdalena Pawlik

Cykl Millennium – Stiega Larssona
- opowiada historie śledztw prowadzonych przez byłego agenta FBI, 

posiadającego dar spoglądania na zbrodnię oczami  przestępcy. Dzię-
ki tej umiejętności zostaje zwerbowany przez tajemniczą organizację 
Millennium, pozornie zajmującą się rosnącą na przełomie wieków 
przestępczością.

Warto podążać za marzeniami. Moja podróż przez życie.
– Marka Kamińskiego
- to niezwykłe świadectwo wypraw autora na krańce świata dosłow-

nie i w przenośni. Miłość, wiara i nadzieja, wzloty i upadki, determina-
cja, siła i słabość człowieka w sytuacjach ekstremalnych – o tym pisze. 
I jak niemożliwe staje się możliwe.

Zapraszamy do biblioteki od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00-17.30. Oferta audiobooków dostępna w Oddziale dla Dzieci.

ŻARÓW
4 października 2015 – 28 lutego 2016

Wystawa „Al Riese – filie KL Gross-Rosen w Górach Sowich” (Żarowska Izba Historyczna, ul. 
Armii Krajowej 40, wstęp bezpłatny)

29 listopada 2015 – 7 lutego 2016
Wystawa „Legenda tamtej wigilii” (Żarowska Izba Historyczna, ul. Armii Krajowej 40, wstęp 
wolny)

14 stycznia
Premiera „Maść dla poezji”. Antologia poezji (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, 
wstęp wolny)

16 stycznia 
Bal Sołtysa w Wierzbnej (świetlica wiejska w Wierzbnej, godz. 20.00, koszt 200 zł od pary)

21 stycznia
Premiera „Dzień doby panie Eugeniuszu” Agnieszki Osieckiej (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, 
godz. 19.00, wstęp wolny)

23 stycznia
Spotkanie opłatkowe w Kalnie (świetlica wiejska w Kalnie, godz. 16.00)

28 stycznia
Spektakl teatralny „Romanca” Jacka Chmielnika (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, 
wstęp wolny)

6 lutego 
Bal Walentynkowy (Żarmed, godz. 19.30, cena 250 złotych od pary)

ŚWIDNICA
20 stycznia

- Spotkanie z Jackiem Podsiadło (Galeria Fotografii, ul. Rynek 43, godz. 18.00, wstęp wolny)
24 stycznia 
- Koncert Operetki, Musicalu i Tańca (sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 43, 
godz. 16.00, bilety 35-40 zł do kupienia w Punkcie Informacji Turystycznej)
- Bieg Noworoczny (Park Centralny, ul. Pionierów 29, starty: godz. 12.00 dzieci i godz. 13.00 biegi 
główne, więcej szczegółów na stronie www.osir.swidnica.pl)

ŚWIEBODZICE
24 stycznia

Kolędowanie z burmistrzem (Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13, godz. 16.00, wstęp wolny)
28 stycznia

Projekcja filmu „Służące” (Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Świdnicka 15, godz. 16.00)
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Świąteczne turnieje w piłkę ręczną

Volley pokazał moc

Chemik liderem

Sensacyjny Darbor

W sobotę, 12 grudnia 
piłkarki ręczne z UKS 

„Głęboka Purpura” wzięły 
udział w „I Świątecznym” Tur-
nieju Piłki Ręcznej Dziewcząt, 
który odbył się w Biedrzycho-
wicach. 

Przeciwniczkami były 
dziewczęta z Mirska, Olszy-
ny i Biedrzychowic. Grano 2 
x 12 min. Nasz zespół zajął 
IV miejsce na 5 drużyn. Być 
może przy innej kolejności 
byłoby możliwe III miejsce 
(„rozegranie się „GP” w ata-
ku). Dużą przyjemność „Pur-
purze” i satysfakcję samej za-
wodniczce sprawiło uznanie 
naszej szczypiornistki Mał-
gorzaty Kulig za Najlepszą 
Zawodniczkę Turnieju.

W I Turnieju Świątecznym 
udział wzięły: Aleksan-
dra Buchowska (kapitan, 3 
bramki), bramkarki: Anna 
Bartoszek (debiut w „GP”) 
i Martyna Wichot oraz: 
Martyna Chodurek, Klau-
dia Dubicka, Wiktoria Ko-
walska, Małgorzata Kulig 
(22), Natalia Piotrowska (2), 
Aleksandra Porabik, Klau-
dia Skalska (3) i Zuzanna 
Wróbel. Transport zapewnili 
Marina Podolak i Piotr Ja-
skólski. Tym razem, jak za-
wsze od ponad 20 lat, odbyło 
się bez awarii i dodatkowego 
„treningu siły i kondycji”.

Kilka dni później, 18 grud-
nia, UKS „Głęboka Purpu-

ra” i gimnazjum w Żarowie 
zorganizowały IV Mikołaj-
kowy Turniej Piłki Ręcznej 
Dziewcząt SP. Uczestniczyły 
w nim: SP Jaworzyna Śląska, 
SP Mieczków oraz SP Żarów. 
W każdym z zespołów mógł 
zagrać jeden - dwóch chłop-
ców. Z powodów „technicz-
nych” nie wystąpił zespół z 
SP Mrowiny. Zawody wygrała 
reprezentacja SP Żarów. Miej-
sce II-gie zajęła drużyna z SP 
Jaworzyna Śląska, a III-cie SP 
Mieczków. „Królem Strzel-
ców”, z 9 bramkami, został 
zawodnik SP Żarów Wiktor 
Huber. Zwycięski zespół grał 
w składzie: Klaudia Chod-
nicka, Elżbieta Chodyniec-
ka, Dominika Dalgiewicz, 
Kornelia Felter, Wiktor Hu-
ber, Matylda Kozak, Dawid 
Marzec, Roksana Nosal, 
Małgorzata Pituła, Małgo-

rzata Rolska, Natalia Stoch-
niał i Natalia Śliwa.

Po za konkursem zagrała w 
Turnieju „Głęboka Purpura”. Z 
drużyny z 12 grudnia nie było 
Anny Bartosik, a skład uzu-
pełniła Klaudia Boguszew-
ska. Bramki dla „Purpury” 
zdobyły: Małgorzata Kulig 
14 oraz Aleksandra Buchow-
ska 2 i Klaudia Skalska 1. 
W meczach „GP” z SP Jawo-
rzyna Śląska i SP Mieczków 
bramkarzem tamtych drużyn 
był uczeń żarowskiego gimna-
zjum Eryk Florek .

Nagrody ufundował Kazi-
mierz Bordulak oraz UKS 
„Głęboka Purpura”. Sędzio-
wał Mariusz Kozaków. „Sto-
lik sędziowski” obsługiwały 
uczennice żarowskiego gim-
nazjum: Marlena Kanownik 
i Amanda Wardzyńska.

Piotr Jaskólski

Na zdjęciu drużyna „Głębokiej Purpury” wraz z trenerem Piotrem Jaskól-
skim: Aleksandra Porabik, Klaudia Boguszewska, Małgorzata Kulig, Klaudia 
Skalska, Natalia Piotrowska, Klaudia Dubicka, Wiktoria Kowalska, Martyna 
Wichot, Aleksandra Buchowska, Zuzanna Wróbel i Martyna Chodurek. 

Paweł Fajdek ze statuetką 4. zawodnika Plebiscytu Przeglądu Sportowego 
na najlepszego sportowca roku, źródło: www.plebiscyt.przegladsportowy.pl 

Czwarty
w Plebiscycie!

W miniony weekend rozstrzygnięto 81. edycję Plebiscytu Przeglądu Sportowe-
go na najlepszego sportowca roku. Triumfował Robert Lewandowski przed 
Anitą Włodarczyk i Agnieszką Radwańską.

Czwarte miejsce zajął po-
chodzący z Żarowa Paweł 
Fajdek.

Lekkoatleta, który swoją 
przygodę z rzutem młotem 
rozpoczynał pod okiem Jo-
lanty Kumor w Zielonym 
Dębie Żarów ma za sobą kolej-
ny wyśmienity sezon. Obronił 
tytuł mistrza świata w rzucie 
młotem i został pierwszym od 
20 lat młociarzem, któremu 
udała się ta sztuka. W Szcze-
cinie podczas 61. Memoriału 
Janusza Kusocińskiego dwu-
krotnie poprawiał własny re-
kord Polski.

Polski mistrz świata na Galę 
81. Plebiscytu Przeglądu Spor-
towego przyleciał specjalnie ze 
zgrupowania w Portugalii, a 
statuetkę odebrał z rąk cztero-
krotnego mistrza olimpijskiego 
Roberta Korzeniowskiego. 

Złoty chodziarz wyraźnie pod-
kreślił, że widzi zawodnika za-
mojskiego Agrosu na olimpij-
skim podium w Rio de Janeiro. 

Z pewnością medal Igrzysk 
Olimpijskich pomógłby Paw-
łowi Fajdkowi poprawić naj-
lepsze miejsca w Plebiscycie 
Przeglądu Sportowego. W  
2013 roku stanął na trzecim 

stopniu podium.
Od kolejnego numeru roz-

poczynamy cykl artykułów 
„W drodze do Rio”, gdzie bę-
dziemy przedstawiać aktualne 
poczynania treningowe, starty 
Pawła Fajdka do najważniej-
szej imprezy sezonu Igrzysk 
Olimpijskich.
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M. Drużyna M Pkt Zw Rem Por BrZ BrS +/-
1  Wektor Świdnica 6 18 6 0 0 48 16 32
2  Diablo Team 6 15 5 0 1 52 24 28
3  KKZ Zaskoczeni Żarów 6 15 5 0 1 46 27 19
4  Zryw Łażany 6 15 5 0 1 33 17 16
5  Darbor Bolesławice 6 13 4 1 1 31 17 14
6  AUTO-SHOP Żarów 6 12 4 0 2 41 14 27
7  Olwers Gold Team 6 12 4 0 2 32 13 19
8  Cannabis 6 9 3 0 3 29 23 6
9  AMS Świdnica 6 6 2 0 4 20 35 -15
10  Electrolux Żarów 6 4 1 1 4 18 34 -16
11  FC Absolwenci 6 3 1 0 5 17 38 -21
12  Turbokozaki 6 3 1 0 5 12 48 -36
13  Nocny Team 6 0 0 0 6 9 37 -28
14  Majami young bojz 6 0 0 0 6 10 55 -45

Można śmiało napisać, że 
trafienie wszystkich wy-

ników w jednej kolejce Żarow-
skiej Ligi Futsalu Electrolux 
Cup graniczy z cudem. 

Okazuje się bowiem, że fa-
woryci potrafią przegrać z ni-
żej notowanymi, ci drudzy za 
to, nic sobie nie robią z ligowej 
hierarchii.

Autorami największej niespo-
dzianki 6. kolejki byli piłkarze 
Darbor Bolesławice, którzy 
pokonali jednego z głównych 
pretendentów do mistrzowskiej 
korony AUTO-SHOP Żarów. 
Bardzo duża skuteczność po-
zwoliła wygrać całe spotkanie 
9:6. Porażka oznacza, iż AU-
TO-SHOP opuszcza pierwszą 
czwórkę premiowaną grą o 
zwycięstwo w całych rozgryw-
kach. Szósty mecz z rzędu wy-
grali zawodnicy Wektor Świd-
nica, pozostając samotnym 
liderem. Spotkania odbywają 
się w hali sportowej GCKiS w 
Żarowie. Terminarz spotkań 
znajduje się na oficjalnej stro-
nie rozgrywek www.electrolu-
xcup.zarow.pl

Ku radości kibiców męskiej 
piłki siatkowej rozgryw-

ki wznowiła III liga. Przerwa 
świąteczno-noworoczna nie 
wpłynęła na formę siatkarzy 
PCO Volley Żarów. 

Jedna porażka w dziesięciu 
spotkaniach. Z takim bilansem 
do Żarowa zawitali siatkarze z 
Milicza. Statystyki pozwalały 
śmiało określić, iż będzie to 

Zespół M S MP P
1.  PKPS SIATKARZ BIERUTÓW 5 12:3 366:268 12
2.  ZTS ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 5 13:5 434:366 12
3.  BTS ELEKTROS BOLESŁAWIEC 5 13:6 440:397 11
4.  UKS PCO-VOLLEY ŻARÓW 5 9:7 359:352 9
5.  MUKS "ZIEMIA MILICKA" MILICZ 5 9:10 410:421 7
6.  MUKS IKAR LEGNICA 5 8:10 393:410 7
7.  KS GWARDIA WROCŁAW 5 6:12 378:420 3
8.  ULKS OPAL KUDOWA ZDRÓJ 4 3:10 258:323 3
9.  MKS POGOŃ GÓRA 5 5:15 380:461 2

bardzo wymagający rywal. 
Na parkiecie rządzili pod-

opieczni trenera Marcina 
Wójciaka pewnie zwyciężyła 
pierwsze spotkanie w fazie 
finałowej, której stawką jest 
gra w barażach o awans do II 
ligi. Wynik 3:0 (25:20, 25:19, 
25:21) dał żarowskim zawod-
nikom komplet punktów i do-
brą zaliczkę przed kolejnymi 

spotkaniami.
W najbliższą sobotę Żarów 

podejmie ZTS Ząbkowice Śl., 
który dość niespodziewanie 
uległ Ikarowi Legnica 3:1. 

ZTS do drugiej części sezonu 
przystąpił w roli lidera. Ząbko-
wiczanie w swojej grupie stra-
cili zaledwie dwa sety. Na le-
gniczanach jednak ten fakt nie 
zrobił żadnego wrażenia. Już w 
pierwszym secie Ikar pokazał, 
że do Ząbkowic Śląskich nie 
pojechał na wycieczkę, choć 
przegrał go do 22. Od drugiego 
seta  dzięki skutecznej zagryw-
ce, jak również dobrej grze 
blokiem Ikar odwrócił losy 
spotkania. Po zaciętej walce 
wygrał kolejne partie do 24, 26 
i 23 i cały mecz 3:1.

16 stycznia PCO Volley Ża-
rów będzie chciał podtrzymać 
passę niepokonanej drużyny 
na własnym parkiecie. Ma-
rząc o grze w barażach ZTS 
nie może sobie pozwolić na 
kolejną porażkę. Na kibiców 
z pewnością czeka zacięte 
spotkanie. Pierwszy gwizdek 
zabrzmi o godz. 12:00.
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Za nami kolejna seria spo-
tkań 47. sezonu siatkar-

skiej ligi TKKF Bolko. W Nowy 
Rok w najlepszych nastrojach 
wejdą gracze TKKF Chemik 
Żarów. 

Drużyna Władysława Cha-
ręży wygrała 3:0 wyjazdowy 
mecz z Płomieniem Dobro-
mierz i umocniła się na po-
zycji lidera. Żarowianie mają 
dwa punkty przewagi nad Old-
boys Strzegom, którzy w szla-
gierowo zapowiadającym się 

pojedynku 3:0 ograli świdnic-
ką Manufakturę. Debiutująca 
w rozgrywkach Manufaktura 
spadła na czwarte miejsce. Be-
niaminka wyprzedził obrońca 
mistrzowskie-
go tytułu Cle-
anet Świebo-
dzice. Warto 
o d n o t o w a ć 
pierwszy ligo-
wy punkt Bad 
Boys Strzegom, 
który 2:3 ulegli 

Pionierom Świdnica. Tym sa-
mym jedyną drużyną z zerem 
po stronie zdobytych punktów 
i setów pozostaje żarowski 
Volley.

M-ce  Drużyna M PKT Sety
1  TKKF Chemik Żarów 5 13 14:3
2  Oldboys Strzegom 4 11 12:3
3  Cleanet Świebodzice 4 10 11:3
4  Manufaktura Świdnica 5 10 12:7
5  Pionierzy Świdnica 4 5 6:8
6  Płomień Dobromierz 5 4 6:12
7  Bad Boys Strzegom 5 1 2:15
8  Volley Żarów 4 0 0:12


