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To był dobry rok w gminie Żarów, zarówno pod względem tempa inwestycyjnego, sytuacji 
finansowej gminy, jak i zaangażowania społecznego. Nie zabrakło emocji, sukcesów i licznych 
przedsięwzięć...

Budowa basenu
na finiszu

Zmiany w podatkach 
w 2016 roku

Bal Sołtysa

Informujemy, iż z dniem 1 
stycznia 2016 r. wchodzą 

w życie zmiany w ustawie o 
podatkach i opłatach lokal-
nych, ustawie o podatku rol-
nym oraz ustawie o podatku 
leśnym. 

Najważniejsze zmiany wpro-
wadzone w 2016 roku to:

Taki bal w gminie Żarów 
odbywa się nieprzerwa-

nie od dwudziestu jeden lat. 
Spotykają się tutaj sołtysi 

wraz z aktywnymi i zaan-
gażowanymi mieszkańcami 
swoich sołectw, aby podsu-
mować rok społecznej pracy 
i uroczyście rozpocząć kolej-

Wygląda na to, że już za 
kilka miesięcy Żaro-

wianie będą mogli korzystać 
z wodnych atrakcji, których 
nie zabraknie na żarowskim 
basenie.

Budowa pływalni zmierza 
już ku końcowi. Przed eki-
pą budowlaną jeszcze tylko 

Nie będą wydawane i do-
ręczane podatnikom decyzje 
dotyczące podatku od nieru-
chomości, podatku rolnego 
oraz podatku leśnego dla osób 
fizycznych, jeśli wysokość 
zobowiązania na dany rok po-
datkowy...

więcej na str. 3

ny. Wszyscy w tym roku spo-
tkali się na świetlicy wiej-
skiej w Wierzbnej w sobotę, 
16 stycznia, aby tam balować 
do białego rana. W tym roku 
współgospodarzami Balu 
Sołtysa byli mieszkańcy 
Wierzbnej.

więcej na str. 3
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Co nowego w prawie pracy? Zmiany 
w urlopach rodzicielskich i umowach 
o pracę.

Burmistrz Leszek Michalak podsu-
mował rok na tradycyjnym spotka-
niu noworocznym

Zobacz, jak Pawe Fajdek przygo-
towuje się do sezonu

Więcej na str. 4 i 5

prace wykończeniowe, któ-
re obecnie trwają wewnątrz 
budynku basenowego. I naj-
ważniejsze, montaż specja-
listycznych urządzeń wod-
nych, który prawdopodobnie 
rozpocznie się pod koniec 
lutego.

więcej na str. 6

Widok budynku basenowego z jego zewnętrznej strony. 

Zabawa trwała do białego rana, a wśród gości nie zabrakło przede wszyst-
kim tych, którym dedykowano ten bal, ale także przedstawicieli poszcze-
gólnych miejscowości: Pyszczyna, Krukowa, Bukowa, Pożarzyska, Mrowin, 
Łażan, Kalna, Marcinowiczek, Mikoszowej, Przyłęgowa, Mielęcina, Imbra-
mowic i Wierzbnej. Zabrakło reprezentantów Siedlimowic, Bożanowa, Go-
łaszyc i Zastruża. 
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Zadzwoń
600 400 288

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

Koszt połączenia

według taryfy operatora.

KKZ Zaskoczeni Żarów
Piotr Borkowski
ul. Spokojna 1 (przy cmentarzu)
Tel. całodobowo 607 946 188

Pogrzeby w ramach zasiłku z ZUS-u

→ Sprzedam mieszkanie w Mrowinach o pow. 36 m2, dwa 
pokoje, kuchnia, łazienka, garaż, duży ogród, piwnica, ko-
mórka na strychu. Kontakt: 516 989 1319

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

→ Kupię garaż na Osiedlu Piastów w Żarowie, w pobliżu 
Kotłowni. Kontakt 607 930 386.

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 9/2016 z dnia 
11.01.2016r. 

§ ZAPYTAJ PRAWNIKA  -> paragraf@um.zarow.pl

→ Zmiany w urlopach 
rodzicielskich

§Od 1 stycznia 2016r. 
obowiązuje  uproszczony 

system urlopów. Dotychczas 
obowiązywały płatne urlo-
py: macierzyński (20 tygo-
dni), dodatkowy (6 tygodni) 
i rodzicielski (26 tygodni) oraz 
bezpłatny urlop wychowawczy 
(36 miesięcy). Po zmianach są 
tylko dwa rodzaje płatnych 
urlopów: macierzyński (20 
tygodni) oraz rodzicielski (32 
tygodnie). Razem to 52 tygo-
dnie, czyli faktyczna długość 
urlopu się nie zmieni, gdyż 
urlop dodatkowy włączono do 
rodzicielskiego. 

§Obecnie całość płatnych 
urlopów związanych z ro-

dzicielstwem kumuluje się (w 
przypadku urodzenia jednego 
dziecka) w pierwszym roku 
życia dziecka (później rodzice 
mogą skorzystać z bezpłatne-
go urlopu wychowawczego). 

Co nowego
w prawie pracy?

Nowe przepisy umożliwiają 
skorzystanie z płatnego urlo-
pu w późniejszych ważnych 
momentach w życiu dziecka, 
np. rozpoczęcia edukacji w 
przedszkolu, co często wyma-
ga przeorganizowania życia 
rodzinnego i zawodowego.

§Dotychczas urlop rodzi-
cielski można było wy-

korzystać w maksymalnie 3 
częściach, nie krótszych niż 
8 tygodni każda. Po zmia-
nach można go podzielić na 
4 części. Rodzice mają czas 
na jego wykorzystanie aż do 
zakończenia roku kalenda-
rzowego, w którym dziecko 
skończy 6 lat. Dodatkowo, do 
16 tygodni urlopu rodziciel-
skiego można wykorzystać w 
dogodnym dla rodziców cza-
sie, który nie przypada bezpo-
średnio po poprzedniej części 
urlopu. Zmieniły się także 
zasady korzystania z urlopu 
ojcowskiego. Ojcowie  mają 2 
lata na skorzystanie z przysłu-
gujących tylko im 2 tygodni 
urlopu. Dzięki temu można go 
wykorzystać np. już po zakoń-
czeniu urlopu rodzicielskiego. 
Dodatkowo można podzielić 
go na 2 części i skorzystać z 
nich w dowolnie wybranym 
przez siebie momencie.

§Wyczekiwaną przez rodzi-
ców zmianą jest możliwość 

wykorzystywania w wymiarze 
godzinowym 2 dni zwolnienia 
od pracy w związku z wycho-
wywaniem dziecka w wieku 
do 14 lat. Często zdarzają się 
sytuacje (wizyty lekarskie, 

zebrania szkolne) powodujące 
konieczność zwolnienia się z 
pracy na 2-3 godziny, bez po-
trzeby wykorzystywania cało-
dziennego zwolnienia, dlatego 
rodzice będą mogli decydować, 
czy wykorzystać to uprawnie-
nie w dniach czy godzinach (16 
godzin).

→ Zmiany w umowach 
o pracę

§Zasadnicze zmiany do-
tyczą umów o pracę na 

czas określony. Ujednolicono 
okresy wypowiedzenia umów 
zawartych na czas określony 
i nieokreślony. Będą one wy-
nosić:
- 2 tygodnie – w przypadku 
zatrudnienia u danego praco-
dawcy przez okres krótszy niż 
6 miesięcy;
- 1 miesiąc – w przypadku 
zatrudnienia przez okres co 
najmniej 6 miesięcy, ale nie 
dłuższy niż 3 lata;
- 3 miesiące – w przypadku 
zatrudnienia przez minimum 
3 lata.
- 2 tygodnie - w przypadku 
zatrudnienia u danego praco-
dawcy przez okres krótszy niż 
6 miesięcy.
Pracodawca zyska możli-
wość zwolnienia pracownika 
od obowiązku wykonywania 
pracy, w przypadku gdy ten 
przebywa na okresie wypo-
wiedzenia. Pomimo to, pra-
codawca będzie zobowiązany 
uiścić wynagrodzenie za pracę 
osobie, którą od wykonywania 

obowiązków zawodowych 
zwolnił swoją jednostronną 
decyzją.

§Z katalogu umów ko-
deksowych zniknie też 

umowa na czas wykonania 
określonej pracy. Nie będzie 
już możliwości długotrwałe-
go zatrudniania w oparciu o 
umowę o pracę na czas ozna-
czony. Aktualnie praktyczne 
wykorzystanie umowy o pracę 
na czas oznaczony jest bardzo 
duże. Pracodawcy nierzadko 
w celu obejścia przepisów o 
3-miesięcznym okresie wy-
powiedzenia osób zatrudnio-
nych na stałe, które powinno 
nastąpić na podstawie umowy 
o pracę na czas nieokreślony, 
proponują swoim potencjal-
nym pracownikom podpisanie 
umów o pracę na czas określo-
ny, przy czym - z braku odpo-
wiednich regulacji prawnych - 
okres zatrudnienia jest w nich 
określany na kilkanaście lub 
więcej lat. 

§Ustawodawca, chcąc za-
pobiec owemu nieuzasad-

nionemu wykorzystywaniu 
umów o pracę na czas określo-
ny, do ustawy nowelizującej 
Kodeks pracy wprowadził po-
stanowienia określające nową, 
maksymalną dozwoloną liczbę 
umów tego typu. Wprowadził 
również ograniczenia czaso-
we odnośnie trwania umów 
na czas określony. I tak też 
od tego roku  można zawrzeć 
najwyżej 3 umowy o pracę 
na czas określony, których 
łączna długość nie może prze-
kroczyć 33 miesięcy. W razie 
jednak, gdyby strony umowy 

uzgodniły, że praca będzie 
wykonywana po upływie 33-
miesięcznego czasu to zgodnie 
z brzmieniem nowo dodanego 
§3 art. 251„uważa się, że pra-
cownik, odpowiednio od dnia 
następującego po upływie 
okresu, o którym mowa w § 1, 
lub od dnia zawarcia czwartej 
umowy o pracę na czas okre-
ślony, jest zatrudniony na pod-
stawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony.”

§Znowelizowany art. 251 
§4 Kodeksu pracy przewi-

duje cztery wyjątki od zasady 
zawierania maksymalnie 3 
umów o pracę na czas ozna-
czony, których łączny czas 
wynosi nie więcej niż 33 mie-
siące. Wyjątki te będą dotyczy-
ły umów zawartych w celu:
1) zastępstwa pracownika w 
czasie jego nieusprawiedliwio-
nej nieobecności w pracy,
2) wykonywania pracy o cha-
rakterze dorywczym lub sezo-
nowym,
3) wykonywania pracy przez 
okres kadencji, a także
4) w przypadku, gdy praco-
dawca wskaże obiektywne 
przyczyny leżące po jego stro-
nie.
We wszystkich wyżej wymie-
nionych sytuacjach umowa o 
pracę na czas oznaczony może 
być zawarta tylko wtedy, gdy 
jej zawarcie w danym przy-
padku służy zaspokojeniu rze-
czywistego okresowego zapo-
trzebowania i jest niezbędne w 
tym zakresie w świetle wszyst-
kich okoliczności umowy, a 
cel ten lub okoliczności przy-
padku muszą być określone w 

umowie poprzez zamieszcze-
nie informacji o obiektywnych 
przyczynach uzasadniających 
zawarcie takiej umowy.

§Duże problemy praktycz-
ne sprawi z pewnością 

zawieranie umów o pracę 
na czas określony, których 
podstawę stanowić będzie 
czwarty z wymienionych 
wyjątków.  Użyte tam sfor-
mułowanie „obiektywne 
przyczyny” z całą pewnością 
jest określeniem nieostrym. O 
tych przesłankach w konkret-
nym przypadku decydować 
będą sami pracodawcy. Obo-
wiązani będą do zawiadamia-
nia właściwego okręgowego 
inspektora pracy o zawarciu 
umowy o pracę na czas okre-
ślony w oparciu o taką przy-
czynę. Można jednak przy-
puszczać, że ocena czy w 
danym przypadku zaistniały 
owe „obiektywne przyczyny” 
będzie przedmiotem wielu 
postępowań sądowych.

§Podsumowując, zmiany 
wprowadzone nowelizacją 

są korzystne z punktu widze-
nia pracownika. Sama ustawa 
nowelizująca Kodeks Pracy 
jest odpowiedzią na postu-
laty walki z tzw. umowami 
śmieciowymi. Pomimo że nie 
zostaną one wyeliminowane 
zupełnie, należy mieć nadzie-
ję, że ich stosowanie będzie 
w mniejszym zakresie niż do-
tychczas.

  Lilla Gruntkowska
Radca Prawny z kancelarii 

„Gruntkowska, Polewski i Part-
nerzy adwokacko – radcowska 

sp.p.” w Świdnicy

Wektor Świdnica wygrał 
dziesiąty mecz z rzędu w 

bieżącym sezonie Żarowskiej 
Ligi Futsalu Electrolux Cup. W 
ostatniej kolejce pokonali 4:3 
czterokrotnego triumfatora 
rozgrywek KKZ Zaskoczonych 
Żarów. Ten wynik mocno na-
mieszał w ligowej tabeli.

Przypomnijmy, iż po za-
kończonym sezonie najlepsza 
czwórka walczyć będzie o 
zwycięstwo w całych roz-
grywkach. W obecnej sytuacji 
najbardziej pewną drużyną, 
która weźmie udział w  walce o 
najwyższe trofea, jest niepoko-
nany Wektor Świdnica. 

Dwie porażki na koncie po-
siadają aż trzy zespoły: Dia-
blo Team, Olwers Gold Team, 
Zryw Łażany. W czołówce jest 
również Darbor Bolesławice, a 
w walce o pierwszą czwórkę 
liczą się również KKZ Za-
skoczeni Żarów oraz AUTO-
SHOP Żarów. Te dwie osta-

nie ekipy trzykrotnie musiały 
uznać wyższość rywala. 

Do zakończenia sezonu za-
sadniczego 8. edycji Żarow-
skiej Ligi Futsalu Electrolux 
Cup pozostały 3. kolejki. Zma-
gania piłkarzy można oglądać 

w hali sportowej GCKiS w 
Żarowie. Gramy w każdą so-
botę. Pierwsze spotkania roz-
poczynają się o godz. 14:40. 
Szczegóły na oficjalnej stronie 
internetowej rozgrywek www.
electroluxcup.zarow.pl

Wektor dominatorem

Sprawdź swoją wiedzę o sporcie!
Zapraszamy do udziału w II Gminnych Mistrzostwach 

Kibiców Sportowych. Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą 
sportu. Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody. 
Zgłoszenia do 26 lutego pod numerem tel. 748580753 
lub email: sport@centrum.zarow.pl



Gazeta Żarowskanr 02 / 28 stycznia 2016 3Gmina

Taki bal w gminie Żarów odbywa się nieprzerwanie od dwudziestu jeden lat. Spotykają się tutaj sołtysi 
wraz z aktywnymi i zaangażowanymi mieszkańcami swoich sołectw, aby podsumować rok społecznej 
pracy i uroczyście rozpocząć kolejny. Wszyscy w tym roku spotkali się na świetlicy wiejskiej w Wierzbnej 
w sobotę, 16 stycznia, aby tam balować do białego rana.

W tym roku współgospodarzami Balu Sołtysa byli mieszkańcy Wierzbnej, którzy dołożyli wszelkich starań, aby impreza była udana dla wszystkich uczestni-
ków. Nad przebiegiem całej uroczystości czuwali nie tylko mieszkańcy sołectwa, ale także pracownicy żarowskiego Urzędu Miejskiego. W kuchni pracy było 
co niemiara, dlatego panie z Koła Gospodyń Wiejskich pracowały tam już od kilku dni. - W naszej kuchni serwowane są najlepsze posiłki, dlatego zmobili-
zowałyśmy się wcześniej, aby przygotować wszystko już znacznie wcześniej. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich tradycyjnie pracowały od świtu do późnych 
godzin wieczornych, aby dziś wszystkie potrawy smakowały naszym gościom – mówiła Barbara Penkala z Koła Gospodyń Wiejskich z Wierzbnej.

Oficjalnego otwarcia Balu Sołtysa dokonał burmistrz Leszek Michalak wspól-
nie z radną Zuzanną Urbanik, sołtysem Wierzbnej Stanisławem Legieje-
wem oraz Gabrielą Nastałek-Żygadło z Urzędu Miejskiego w Żarowie.- Ten 
bal to już tradycja. Cieszymy się, że możemy dziś gościć u siebie przedsta-
wicieli wszystkich wsi z terenu naszej gminy, a przede wszystkim sołtysów, 
którym dedykowany jest ten bal - cieszył się burmistrz Leszek Michalak. 

Nie zabrakło także przedstawicieli radnych Rady Miejskiej z Żarowa, którzy 
tradycyjnie każdego roku bawią się wspólnie z gospodarzami wsi. 

Corocznie organizatorami Balu Sołtysa są mieszkańcy danego sołectwa. 
W tym roku, współgospodarzami imprezy byli mieszkańcy Wierzbnej. - Bal 
Sołtysa organizowany jest w gminie Żarów od przeszło dwudziestu lat i 
co roku cieszy się dużym powodzeniem. I to chyba jedyna okazja i najlep-
sza, aby na jednej sali spotkali się wszyscy gospodarze wsi. Dziś nasza 
reprezentacja z Wierzbnej pokaże się w dość licznym składzie, co nie zna-
czy jednak, że brakuje przedstawicieli innych wsi. Cieszymy się, że to my 
możemy dziś wszystkich ugościć. Prócz pyszności, które przygotowywały 
nasze panie z Koła Gospodyń Wiejskich od kilku już dni, główną atrakcją 
będzie taniec z sołtysem i radną wsi Wierzbna - mówiła tuż przed oficjal-
nym rozpoczęciem balu radna Rady Miejskiej Zuzanna Urbanik.

Na zdjęciu z burmistrzem Leszkiem Michalakiem i przewodniczącym Rady Miej-
skiej Romanem Koniecznym przedstawiciele japońskiej firmy Daicel Safety Sys-
tems Europe z żarowskiej podstrefy: Mr Misao Fudaba (President & CEO Da-
icel), Mr Hiromasa Tsukuma (President Daicel Europe), Mr Yasushi Hiramatsu 
(Prezes Daicel Safety Systems Europa) oraz Iwona Kosik (Wiceprezes firmy). 

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą 
w życie zmiany w ustawie o podatkach i opłatach 
lokalnych, ustawie o podatku rolnym oraz ustawie o 
podatku leśnym. 

Najważniejsze zmiany 
wprowadzone w 2016 
roku to:

1 Nie będą wydawane 
i doręczane podatni-

kom decyzje dotyczące 
podatku od nieruchomo-
ści, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycz-
nych, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy 
nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku po-
datkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajo-
wym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie 
jest to kwota 6,10 zł). W takim przypadku zobowiązanie po-
datkowe nie powstanie – a podatek nie będzie należny (po-
bierany).

2 Zmiana rat podatku od nieruchomości, podatku rolnego 
oraz podatku leśnego. Dotychczas obowiązywały cztery 

terminy: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, 
niezależnie od wysokości podatku. Po zmianie, jeśli roczna 
kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek będzie płatny 
jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 
marca.

3 Nowe zasady przeliczania niektórych użytków rolnych: 
- grunty rolne zabudowane np. Br-IIIa– 1 ha fizyczny= 

1 ha przeliczeniowy
- rowy W– 1 ha fizyczny= 0,2 ha przeliczeniowy
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 
np. Lzr-IIIa – 1 ha fizyczny = 0,20 ha przeliczeniowy
- grunty pod stawami niezarybionymi Wsr– 1 ha fizycz-
ny= 0,2 ha przeliczeniowy
- grunty, dla których nie można ustalić przelicznika np. 
B-ls – 1 ha fizyczny= 1 ha przeliczeniowy.

4 Zmiana pojęcia przedmiotów opodatkowania, które nie są i 
nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalno-

ści gospodarczej ze względów na ich zły stan techniczny tj.: 
- względy techniczne nie obejmują już gruntów, 
- względy techniczne mogą dotyczyć wyłącznie budynków, 
budowli lub ich części, 
- warunkiem wykluczenia nieruchomości z kategorii „zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodarczej” jest wyda-
nie jednej z dwóch decyzji: 
- decyzji o nakazie rozbiórki (art. 67 ust. 1 ustawy Prawo bu-
dowlane – jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt 
budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykoń-
czenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicie-
lowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie 
terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i 
ich zakończenia) lub 
- decyzji ostatecznej organu nadzoru górniczego, na podstawie 
której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z 
użytkowania 

5W związku z ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego poz. 5295 z 3 grudnia 2015 r. 

informacją Starosty Świdnickiego Nr GKIII.4026.23.2014 
z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej 
021908_5 Żarów – obszar wiejski, wprowadzone zostały 
zmiany na poszczególnych działkach na całym obszarze 
wiejskim Gminy Żarów. Zgodnie z przepisami o podatku 
rolnym i podatkach lokalnych osoby fizyczne mają obowiązek 
złożyć organowi podatkowemu informację o gruntach oraz 
budynkach sporządzone na odpowiednich formularzach w 
terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniają-
cych powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Urząd Miejski w Żarowie po otrzymaniu zmian z ewiden-
cji budynków i gruntów będzie sukcesywnie weryfikował 
dane i w przypadku rozbieżności i braku informacji podat-
kowej uwzględniającej zmiany, będzie sukcesywnie wzywał 
poszczególne osoby do złożenia informacji podatkowych.  
Po ustaleniu stanu faktycznego będą korygowane decyzje wy-
miarowe.

Zmiany w podatkach
w 2016 roku

Przedstawiciele Daicel Safety Systems
Europe z wizytą u burmistrza

To nie była tylko robocza 
wizyta.

W trakcie spotkania bur-
mistrz Leszek Michalak 
złożył serdeczne podzię-
kowania na ręce prezyden-
ta Daicel Corporation za 
owocną współpracę i moc 
wielkiego zaangażowania, 
a także wsparcie finanso-
we różnych przedsięwzięć 
organizowanych na terenie 
gminy Żarów. Ze strony ja-
pońskiego koncernu zapadła 

natomiast deklaracja o kolej-
nej tegorocznej rozbudowie 
zakładu, która dotyczyć bę-
dzie rozbudowy linii monta-
żowych. Burmistrz Leszek 
Michalak zaprosił także 
przedstawicieli japońskiej 
firmy na obchody XV-lecia 
żarowskiej podstrefy Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest-Park”, 
które prawdopodobnie odbę-
dą się w październiku.

Magdalena Pawlik

Bal Sołtysa
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Podsumowanie 2015 roku
To był dobry rok w gminie Żarów, zarówno pod 
względem tempa inwestycyjnego, sytuacji finanso-
wej gminy, jak i zaangażowania społecznego. Nie 
zabrakło emocji, sukcesów i licznych przedsięwzięć, 
które organizowane były z myślą o mieszkańcach gminy Żarów. Działo się i to 
wiele dobrego, czego dowodem są wyremontowane chodniki, drogi, parkingi, 
świetlice wiejskie czy  budujący się basen. Tego nie da się nie zauważyć.DOCHODY

     
























 

























          

















     

- 74,81 zł

- 185,60 zł
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- 154,50 zł

Ulga dla 
przedsibiorców

       






























Rok 2015 to dalsza polepszająca się koniunktura finansowa gminy. Szczególnie jest to widoczne przy wskaźniku 
dochodów, który pokazuje systematyczny wzrost środków wpływających do gminnego budżetu, co świadczy o 
dobrym zarządzaniu gospodarką finansową gminy. W minionym roku gmina Żarów uzyskała dochody powyżej 44 
milionów złotych. To kwota o prawie pięć milionów większa niż w roku 2014. Na tak znaczy ich wzrost miały wpływ 
głównie większe wpływy z podatków, środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych oraz wpływy z najmu i dzierżawy 
majątku gminy. Większe dochody to przede wszystkim więcej zrealizowanych inwestycji. A tych w minionym roku 
było bardzo wiele. 

W tym zestawieniu gmina Żarów zajmuje pierwsze miejsce. Z dochodem podatkowym w wysokości 1718,44 złotych 
wyprzedzamy Świdnicę, Strzegom, Świebodzice, Marcinowice oraz Jaworzynę Śląską. Widać tutaj przede wszyst-
kim wpływ żarowskich zakładów na gospodarkę gminną. Coraz więcej zakładów i w coraz większym stopniu staje 
się podatnikiem gminy, co ma swoje odzwierciedlenie później w dochodzie podatkowym. Dla porównania w Świdni-
cy dochód ten wynosi 1517,79 złotych, a w sąsiedniej gminie Jaworzyna Śląska tylko 1109,04 złotych.

To, co szczególnie napawa optymizmem, to redukcja zobowiązań wymagalnych i wyraźny spadek wskaźnika zadłu-
żenia. Z 49,90 procent w 2014 roku do 38,58 procent w 2015 roku, co świadczy tylko o dobrej sytuacji finansowej 
gminy, przy jednoczesnym realizowaniu programu inwestycyjnego na terenie gminy Żarów. Miniony rok udało się 
zamknąć najniższym od wielu lat wskaźnikiem zadłużenia, nie przekraczającym 40 procent. 

W minionym roku do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa zostały podłączone 
budynki. W sumie zostało wykonanych 35 przyłączy. Koszt zadania wyniósł dokładnie 63.500 złotych. Inwestycja zo-
stała współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu. Kanalizacja to temat, który będzie sukcesywnie kontynuowany również w 2016 roku. W tym roku planowana jest 
budowa kanalizacji w Łażanach i Mrowinach. W przypadku Mrowin zadanie to będzie współrealizowane z żarowskim 
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Przebudowany zostanie tam całkowicie awaryjny odcinek wodociągowy. 

Kolejne nowe drogi w minionym roku powstały na terenach wiejskich. Dzięki dodatkowym środkom finansowym, które 
corocznie gmina Żarów pozyskuje z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego 
zmodernizowano odcinki drogowe w Mrowinach, Pożarzysku, Pyszczynie i Krukowie. Koszt budowy nowych dróg na 
wsiach wyniósł ponad 659 tysięcy złotych. W planach inwestycyjnych na 2016 rok jest modernizacja kolejnych dróg. 
Remontu prawdopodobnie doczekają się drogi w Imbramowicach, Krukowie, Pożarzysku i Żarowie przy ulicy Spokoj-
nej, Cembrowskiego i w okolicach stumetrówki. 

Za najważniejsze wydarzenia pod względem inwestycyjnym należy jednak uznać zakup zupełnie nowego, nowocze-
snego samochodu strażackiego. Nowy Mercedes Atego, który trafił w 2015 roku do strażaków z Żarowa kosztował 
dokładnie 698 tysięcy złotych. Jego zakup został sfinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego (85 tys. zł.), Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (150 tys. zł.), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (60 tys. zł.) i ze środków własnych  budżetu gminy Żarów (405 tys. zł.). W 2016 roku 
jednostki strażackie znów mają zostać doposażone w kolejny wóz bojowy.

CORAZ WIĘKSZE DOCHODY GMINY

DOCHÓD NA JEDNEGO MIESZKAŃCA

WYRAŹNY SPADEK ZADŁUŻENIA GMINY

Nowe drogi, kolejne chodniki i parkingi, place zabaw, świetlice w Mrowinach i Za-
strużu, alejki cmentarne, odnowiona kaplica, wyremontowane remizy strażackie, 
nowe wiaty przystankowe i powstający basen. To tylko niektóre z najważniej-
szych inwestycji, które w minionym roku realizowane były w gminie Żarów.

INWESTYCJE MINIONEGO ROKU
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Plany na nowy rok

Dobra sytuacja finansowa 
gminy, skutecznie po-

zyskiwane środki ze źródeł 
zewnętrznych, wiele inwe-
stycji drogowych, mieszka-
niowych, sportowych oraz 
kulturalnych i wreszcie mnó-
stwo społecznego zaangażo-
wania w liczne przedsięwzię-
cia na rzecz mieszkańców.

To był dobry rok dla gmi-
ny Żarów. O efektach pracy 
minionego roku z samorzą-
dowcami, parlamentarzysta-
mi, dyrektorami, prezesami 
i kierownikami gminnych 
jednostek, przedsiębiorstw i 
zakładów oraz mieszkańcami 
gminy Żarów mówił podczas 

spotkania noworocznego w 
piątek, 22 stycznia burmistrz 
Leszek Michalak. – Miniony 
rok to kontynuacja dalszego 
konsekwentnego rozwoju gmi-
ny Żarów. To podejmowanie 
strategicznych decyzji doty-
czących unijnych projektów, 
to pozyskiwanie dodatkowych 
środków finansowych, coraz 
mniejsze zadłużenie i coraz 
większe dochody gminy. Wie-
le udało się zrealizować, ale 
jeszcze wiele jest do zreali-
zowania. Nasze wsie czekają 
na kolejną odnowę, świetlice 
wiejskie na remonty i doposa-
żenia,  drogi na modernizacje, 
a budynki na rewitalizację. To 

bardzo ambitny plan, który z 
pewnością będzie realizowany 
w każdym następnym roku. Co 
przyniesie Nowy Rok? Liczę 
na to, że kolejne zmiany, ale 
tylko na lepsze. Dziś gmina 
Żarów postrzegana jest jako 
dynamicznie rozwijający się 
ośrodek przemysłowy. Miasto 
i wsie zmieniają swój wygląd, 
przybywają nowi mieszkańcy, 
powstają nowe firmy i zakłady, 
które zapewniają kolejne miej-
sca pracy. I tego chciałbym 
życzyć naszej gminie na na-
stępne lata. Dalszego rozkwitu 
i rozwoju. Aby każdy z nas był 
dumny, że jest mieszkańcem 
tej gminy...  – podsumował 

Za dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnoślą-
skiego, skuteczne pozyskiwanie środków unijnych i zaangażowanie oraz 
wsparcie w różnych przedsięwzięciach burmistrz Leszek Michalak w trakcie 
spotkania noworocznego podziękował wicemarszałkowi Andrzejowi Kosiór.

Spotkanie umilili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach.

Drużyna seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyróżniona za wybitne osiągnięcia sportowe. 

Specjalna nagroda przyznawana przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie. W tym roku trafiła do zakładu Daicel Safety Systems Europe. Na 
zdjęciu moment wręczenia nagrody, którą w imieniu zakładu Daicel Safety 
Systems Europe z żarowskiej podstrefy odbiera Dominika Ciara. Na zdjęciu finaliści plebiscytu „Sportowe Indywidualności gminy Żarów”.

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

Leszek Michalak.
Gołym okiem widać, że 

Żarów bardzo się zmienił. 
To efekt realizacji wielu 

inwestycji, które finanso-
wane są z budżetu gminy 
i pozyskiwanych środków 
unijnych. Do tych najważ-
niejszych z pewnością na-
leży budowa żarowskiego 
basenu, remont sali wido-
wiskowo-sportowej, zakup 
nowoczesnego samochodu 
strażackiego, remont kapli-
cy cmentarnej, zakup try-
bun i ogrodzenia na stadio-
nie miejskim, remonty dróg, 
budowa chodników czy po-
szerzenie granic miasta. 

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

Będzie to termomoderniza-
cja budynku Szkoły Podsta-
wowej w Żarowie, budowa 
zintegrowanego centrum 
przesiadkowego, budowa no-
wych chodników i ścieżek 
rowerowych, rewitalizacja 
zniszczonych budynków 
mieszkalnych, komplekso-
wa przebudowa starych ulic 
miasta, budowa nowych 
dróg, przebudowa ulicy 
Dworcowej w Żarowie, bu-
dowa kanalizacji w Łażanach 
i Mrowinach, doposażenie 
świetlic wiejskich, kolejny 
wóz bojowy dla strażaków 
czy rozbudowa Bajkowego 
Przedszkola w Żarowie. 

Magdalena Pawlik

 Za wybitne osiągnięcia 
sportowe burmistrz Leszek 
Michalak uhonorował w tym 
roku Pawła Fajdka w katego-
rii zawodowiec, Paulinę Ką-
dziołka w kategorii zawod-
nik amator senior, Oliwera 
Hanca w kategorii zawodnik 
amator junior oraz Ewelinę 
Blusiewicz w kategorii trener. 
Nagrodę specjalną „Zasłużo-
ny dla żarowskiego sportu” 
otrzymali Jolanta Kumor i 
Jacek Kaletowski.  – Efekty 
Waszej pracy przynoszą radość 
mieszkańcom naszej gminy, ale 
również budzą nadzieję i inspi-
rują młodych sportowców, któ-
rzy dopiero rozpoczynają swo-

Są utalentowani i pełni samozaparcia. Ich największą pasją jest sport i to w tej dyscyplinie odnoszą znaczące sukcesy. Swoją postawą udowadniają, że dzięki 
zaangażowaniu i ciężkiej pracy można dojść do pełni sukcesu. Najlepsi zawodnicy, trenerzy i działacze sportowi podczas spotkania noworocznego w piątek, 
22 stycznia zostali nagrodzeni i otrzymali odznaczenia „Sportowych Indywidualności gminy Żarów”.

ją przygodę ze światem sportu. 
Doceniamy Wasz talent, ciężką 
pracę, odwagę i wolę dobrego 
współzawodnictwa. Serdecznie 
gratulujemy sukcesów i życzy-
my dalszych wspaniałych wy-
ników – gratulowali laureatom 
burmistrz Leszek Michalak, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Roman Konieczny, 
Artur Adamek dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu i Kazimierz Bordulak 
przewodniczący Rady Sportu.

Była to już trzecia edy-
cja sportowego konkursu na 
„Sportowe Indywidualności 
gminy Żarów”. W tym roku, 
oprócz nagród i odznaczeń 

burmistrz Leszek Michalak 
podziękował również tym 
sportowcom, których zasłu-
gi są równie duże, a decyzją 
przedstawicieli kapituły ple-
biscytu nie otrzymali tytułu 
najlepszych sportowców. Po-
dziękowania trafiły do Mar-
tyny Janaszek zawodniczki 
judo, Adriana Oleksiuk i 
Zuzanny Oleksiuk repre-
zentantów judo i Aleksandry 
Buchowskiej zawodniczki 
piłki ręcznej. W tym roku 
burmistrz Leszek Michalak 
za wybitne osiągnięcia spor-
towe nagrodził także studen-
tów z żarowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. 

Tytuł honorowy przyznał 
również Artur Adamek dy-
rektor żarowskiego Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu. 
Pierwszy z nich powędrował do 
firmy Daicel Safety Systems 
Europa za wspieranie imprez 
i przedsięwzięć organizowa-
nych przez Gminne Centrum 
Kultury i Sportu. Nagrodę w 
imieniu firmy odbierała Domi-
nika Ciara. Drugi honorowy 
tytuł przyznał burmistrz Le-
szek Michalak. Otrzymali go 
Andrzej Borowski i Robert 
Kowalczyk, którzy wspiera-
ją finansowo Klub UKS PCO 
Volley Żarów.

Magdalena Pawlik
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65 lat w Żarowskiej Orkiestrze Dętej!
Życzliwy, spokojny i zawsze uśmiechnięty. Tak mówią o nim muzycy z Żarowskiej Orkiestry Dętej, w której pan Józef Wacławowicz gra już od 65 lat. I wciąż 
kocha, to co robi, bo muzyka to jego największa pasja. Od samego początku gra na klarnecie, choć jak sam wspomina, to nie klarnet był jego pierwszym in-
strumentem muzycznym.

Na zdjęciu jubilat Józef Wacławowicz, który w tym roku obchodzi 65-lecie 
swojej pracy artystycznej w Żarowskiej Orkiestrze Dętej. 

Wspólne zdjęcie muzyków, a w samym środku dostojny jubilat.

Fotografia z tamtych lat. Choć czas zrobił swoje i zdjęcie jest nieco poszar-
pane, widać, jak liczna była Żarowska Orkiestra Dęta w pierwszych latach 
swojego funkcjonowania. 

I część podziemna, gdzie kontynuowane są prace związane z technologią 
basenową. Ta część obiektu robi ogromne wrażenie.

Po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych główna niecka baseno-
wa zostanie zapełniona wodą. Będzie to też kilkutygodniowy proces. 

- Cieszyłem się, że mogłem 
w tak młodym wieku grać w 
naszej Orkiestrze Dętej w 
Żarowie. Gdy miałem czter-
naście lat koncertowałem 
już na weselach. I o dziwo, 
nie na moim ukochanym 
klarnecie, tylko na skrzyp-
cach. To była muzyka ama-
torska. Dopiero pan Istelski 
nauczył mnie wszystkiego 
od podstaw. I tak zakocha-
łem się w tej orkiestrze. 
Dziś mam 84 lata i nie mogę 
się z nią rozstać – przyznaje 
pan Józef. 

Żarowska Orkiestra Dęta 
dziś liczy kilkunastu człon-
ków. Niegdyś było ich 

znacznie więcej. Wśród nich 
mało jest już takich muzy-
ków, którzy mogą pochwa-
lić się tak długim stażem 
artystycznym, jak pan Józef 
Wacławowicz. Jedno jednak 
jest pewne. To grupa ludzi 
z pasją, którzy poświęcają 
swój wolny czas, żeby grać. 
Koncertują nie tylko na te-
renie gminy Żarów podczas 
lokalnych uroczystości, ale 
także na terenie innych miast 
i gmin. Wciąż się rozwijają, 
pracują nad nowym repertu-
arem, a ich muzyka wzbu-
dza duże zainteresowanie. 
- Na początku Orkiestrę 
Dętą w Żarowie tworzyły 33 

osoby, to była bardzo duża 
orkiestra. Graliśmy na sze-
ściu puzonach i pięciu klar-
netach. Dziś na klarnecie w 
orkiestrze gram tylko sam. I 
choć żona gniewała się nie-
raz na mnie, nie odpuściłem. 
Nigdy nie opuściłem żadnej 
próby ... tak jest do dnia dzi-
siejszego – uśmiecha się pan 
Józef. 

W tym roku pan Józef ob-
chodził 65-lecie swojej pra-
cy artystycznej w Żarow-
skiej Orkiestrze Dętej.   Z 
tej okazji, podczas koncer-
tu w trakcie tegorocznego 
finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy otrzy-
mał podziękowania od bur-
mistrza Leszka Michalaka 
i radnej Iwony Nieradka, 
dyrektora Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w 

Żarowie Artura Adamka 
oraz kapelmistrza orkiestry 
Dariusza Piechowiaka. 
-  Z panem Józefem w Or-
kiestrze Dętej koncertuję już 
prawie dwadzieścia lat. To 
doświadczony muzyk. Naj-
pierw razem graliśmy w or-
kiestrze przy Dolnośląskich 

Zakładach Chemicznych, 
później przejęło nas miasto. 
I tak historia toczy się do 
dnia dzisiejszego. Na pana 
Józka zawsze można liczyć. 
Nie ważne, czy jest lato, 
czy zima. Pan Józek zawsze 
przyjeżdża na próby. Za-
wsze uśmiechnięty. I zawsze 

wspiera nas swoją dobrą 
radą i żartem. To dlatego 
nasze spotkania to nie tylko 
próby, ale przede wszystkim 
dobra wspólna zabawa – 
mówi Sławomir Animuc-
ki, który w orkiestrze dętej 
gra na saksofonie altowym. 

Magdalena Pawlik

Budowa basenu na finiszu

Kronika Policyjna

Wygląda na to, że już za 
kilka miesięcy Żaro-

wianie będą mogli korzystać 
z wodnych atrakcji, których 
nie zabraknie na żarowskim 
basenie. Budowa pływalni 
zmierza już ku końcowi.

Przed ekipą budowlaną jesz-
cze tylko prace wykończe-
niowe, które obecnie trwają 
wewnątrz budynku baseno-
wego. I najważniejsze, montaż 
specjalistycznych urządzeń 
wodnych, który prawdopo-
dobnie rozpocznie się pod 
koniec lutego. Dziś to nie to 
samo miejsce, co przed kilko-
ma miesiącami. Robi wielkie 
wrażenie. - Główne prace bu-
dowlane mamy już dawno za 
sobą. W tej chwili podwiesza-
my sufit na hali basenowej, a w 
następnej kolejności ekipa bu-
dowlana pracować będzie przy 
sufitach w pomieszczaniach 
sanitarnych, szatni i głównym 
holu. W podziemiach budynku 
basenowego zostało jak dotąd 
wykonanych najwięcej prac, 
związanych z technologią base-

Za kierownicą na podwójnym gazie
Funkcjonariusze policji zatrzymali pijanego kierowcę, który jak się potem okazało miał prawie 3 
promile alkoholu w organizmie. Po ustaleniu tożsamości kierowcy policjanci określili, że męż-
czyzna odpowiadał już za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. - Policjanci zatrzymali 
samochód do kontroli i w czasie wykonywania czynności wyczuli od mężczyzny siedzącego za kie-
rownicą silną woń alkoholu. Wynik badania stanu trzeźwości wskazał blisko 3 promile alkoholu. 
Pijanym mężczyzną okazał się mieszkaniec Żarowa, który pomimo zakazu prowadzenia pojazdów 
zdecydował się jeszcze raz usiąść za kierownicą na podwójnym gazie – mówi Sławomir Jan-
kowski zastępca komendanta policji w Żarowie. Pijany kierowca wkrótce znów usłyszy zarzut 
kierowania w stanie nietrzeźwości. 

Bezpieczne ferie zimowe
Początkiem lutego rozpoczynają się ferie zimowe, czas wypoczynku i zabawy dla dzieci oraz 
młodzieży. Policjanci już dziś apelują o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa 
i zachowanie zdrowego rozsądku. - Podczas ferii zwiększy się liczba kontroli pojazdów prze-
prowadzanych przez policję i Inspekcję Transportu Drogowego. Funkcjonariusze będą zwracać 
uwagę przede wszystkim na trzeźwość kierowców, odpowiednie wyposażenie autobusów, ich stan 
techniczny, a także na przestrzeganie czasu pracy. Funkcjonariusze będą także patrolowali miej-
sca wypoczynku oraz zadbają o bezpieczeństwo na stokach. Tutaj będziemy sprawdzać, czy dzieci 
i młodzież używają kasków. Szczególną uwagę będziemy zwracać również na osoby nietrzeźwe. 
Apelujemy także do rodziców, aby przestrzegali dzieci przed wchodzeniem na lód na zamarzniętych 
stawach, jeziorach czy rzekach – podkreśla komendant policji w Żarowie Janusz Kozendra.

Będą mandaty za złe parkowanie
Mieszkańcy Żarowa skarżą się, że kierowcy parkują na chodnikach i to nie tylko połową samochodu, 
ale w taki sposób, że  nie ma jak przejść po chodniku i często trzeba przechodzić ulicą. Policja ape-
luje o rozwagę, przestrzeganie przepisów i racjonalne parkowanie, z myślą o innych użytkownikach 
drogi, aby nie tylko ułatwić ruch i zwiększyć jego płynność, ale przede wszystkim zwiększyć bez-
pieczeństwo. W związku z powyższym żarowscy policjanci zapowiadają pod tym kątem wzmożone 
kontrole. Początkowo będzie to zwracanie uwagi i pouczanie. Jednak później nie będą tacy pobłażli-
wi i za niewłaściwe parkowanie, wobec kierowców będą stosowane surowsze sankcje.

Oprac. Magdalena Pawlik

nową i węzła cieplnego, który 
także został już zainstalowany. 
Gotowa też jest sauna i łaźnia 
parowa, z których niebawem 
będą korzystać mieszkańcy. 
Planujemy zakończyć prace 
budowlane pod koniec marca, 
aby w następnej kolejności 
przystąpić do procedury od-
biorowej i uruchomienia obiek-
tu – wyjaśnia Arkadiusz Szul 
z firmy Saltex Europa.

Inwestycja warta jest ponad 
9 milionów złotych, współ-
finansowana ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultu-
ry w wysokości 2,5 miliona 

złotych ma stać się nie lada 
atrakcją dla mieszkańców 
gminy Żarów, a zapewne i 
okolicznych miejscowości. 
Obecnie prace budowlane 
obiektu są już na tyle zaawan-
sowane, że śmiało można mó-
wić o zakończeniu inwestycji 
w pierwszym kwartale 2016 
roku. - Z atrakcji wodnych 
korzystać będą nie tylko doro-
śli mieszkańcy naszej gminy. 
W projekcie uwzględniliśmy 
również atrakcje dla najmłod-
szych i tych, którzy dopiero co 
rozpoczną naukę pływania. 
Nie zabraknie oczywiście zjeż-
dżalni i typowych elementów 
basenowych, jak jacuzzi, wan-
na z hydromasażem czy sau-
na. To wszystko już niebawem 
czekać będzie na wszystkich, 
którzy będą tutaj spędzać swój 
wolny czas – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Wygląd zmieni również plac 
przed budynkiem basenowym. 
Część tego terenu ma zostać 
zagospodarowana na parkingi, 
nowe ciągi piesze i zieleń. 

Magdalena Pawlik



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

część
III

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.

Na zdjęciu studenci wolontariusze z Kirgistanu, Malezji, Brazylii oraz Turcji 
ze społecznością szkolną w Zastrużu. 

Wolontariusze ze świata
z wizytą w Zastrużu

Żarowska Izba
Historyczna zaprasza

Jak spędzić ferie?

Prawdopodobnie inspira-
cją dla wizerunku uroborosa 
była Droga Mleczna. Mity 
mówią o świetlistym wężu 
mieszkającym w niebiosach. 
Nasza galaktyka w gruncie 
rzeczy wygląda jak pierścień 
gwiazd. Jeśli przyjrzeć się 
jej dokładnie, to w centrum 
niedaleko gwiazdozbioru 
strzelca, faktycznie wyglą-
da jak wąż gryzący własny 
ogon. Ouroboros, będący 
mistycznym symbolem, jest 
bardzo ważny w wielu reli-
giach. W języku koptyckim 

ouro – znaczy król, ob – wąż. 
Znany już był w Egipcie 1600 
lat p.n.e. Jego wizerunek po 
raz pierwszy pojawia się w 
staroegipskich tekstach po-
grzebowych z XIV w. p.n.e., 
znalezionych w grobowcu fa-
raona Tutanchamona. Stam-
tąd przeniósł się do Fenicjan 
i starożytnej Grecji, gdzie 
Platon opisuje pierwszą żywą 
istotę we wszechświecie węża 
jedzącego własny ogon (ko-
smiczny cykl i ciągłość życia 
we wszechświecie). Wtedy 
właśnie nadana zostaje mu 

nazwa uroboros – „pożeracz 
ogona”. Znajdujący się w Bri-
tish Museum grecki amulet z 
III wieku, przedstawia węża 
gryzącego własny ogon lub 
jak mówią muzealnicy „węża, 
który zaczyna się na końcu 
swego ogona”. Symbol Ouro-
borosa występuje niemal we 
wszystkich mitologiach świa-
ta. Wedle wierzeń nordyckich 
wąż nazywany Jormungand, 
jeden z trzech synów Lokie-
go (olbrzym, symbol ognia i 
oszustwa), rzucony został do 
morza opływającego Ziemię, 

gdzie urósł tak dalece, że oto-
czył swym ciałem całą Zie-
mię, gryząc własny ogon. 

Przedstawienia ogromnych 
węży gryzących swoje ogony 
występują także w podaniach 
indyjskich, azteckich, chiń-
skich, japońskich, a także 
wśród Indian Ameryki Pół-
nocnej i Środkowej. Początek 
średniowiecza i rozprzestrze-
nienie się chrześcijaństwa 
przyczyniły się do zapomnie-
nia wizerunku Uroborosa. 
Wąż pożerający swój własny 
ogon, powrócił dopiero w 

oświeceniu. Niemałą popular-
ność zyskał w XVIII wieku i 
często jeszcze był motywem, 
po który sięgali twórcy z prze-
łomu XIX/XX wieku. Symbol 
ten idealnie pasuje do scenerii 
cmentarnej, gdzie często po-
jawia się na nagrobkach. Jako 
taki właśnie trafił na kamien-
ne epitafium, znajdujące się w 
kościele pw. św. Stanisława 
B.M. w Bukowie. Podobne 
przedstawienia utrwalone 
zostały m.in. na nagrobkach 
w Jeleniej Górze, Urzędowie, 
Lublinie, Zakrzówku, Kra-

śniku, Zawichoście, Kurowie, 
Chełmie, Nowej Słupi oraz na 
Wyspach Brytyjskich w Glas-
gow, Billing Hill, Gaddesby, 
Ratcliffe-on-Soar, Watton. 

Opracowanie Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury 

i Sportu w Żarowie

Ferie to jedna z najbardziej wyczekiwanych przerw w roku szkolnym. Brak szkoły, zero lekcji 
i co najważniejsze można spokojnie odpocząć od szkolnych obowiązków. Nie warto te dwa 

tygodnie przesiedzieć przed telewizorem czy monitorem komputera. Na okres dwutygodnio-
wej laby dla wszystkich dzieci oraz młodzieży Gminne Centrum Kultury i Sportu, biblioteka, 
Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” i opiekunowie grup zajęciowych na świetlicach wiej-
skich przygotowały wiele zajęć i warsztatów. Ferie w mieście wcale nie muszą być nudne.

● Gminne Centrum Kultury i Sportu
Zimowe ferie w ośrodku kultury upłyną pod znakiem zajęć muzycznych, plastycznych, sportowych 

i w pracowni ceramicznej. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się od godz. 10.00 rano (1.02 – malowanie 
odlewów gipsowych, 2.02 – Origami 3D, 3.02 – ceramika lepienie ozdób wielkanocnych, 4.02 – ma-
larstwo zimowy pejzaż, 5.02 – malowanki terapeutyczne walentynkowe serca, 8.02 – halowy turniej 
piłki nożnej drużyn podwórkowych, 9.02 – turniej szachowy, 10.02 – turniej w unihokeja, 11.02 – tur-
niej w badmintona, 12.02 – halowy turniej piłki nożnej drużyn podwórkowych)
● Biblioteka
Tegoroczne ferie w żarowskiej bibliotece upłyną pod hasłem „Raz, dwa, trzy – z biblioteką baw się i 

ty”. Najmłodsi będą mogli się o tym przekonać uczestnicząc w zajęciach plastycznych,integracyjnych 
oraz .kursie dla małych komputerowców. W ramach zajęć feryjnych w bibliotece będzie można rów-
nież oglądać filmy i bajki na dużym ekranie Wideoteka Młodego Człowieka, rozwiązywać zagadki, 
rebusy, krzyżówki i układać puzzle. Biblioteka zaplanowała także dzień z karaoke, głośne czytanie 
na zaczarowanym dywanie, konkurs na najładniejszą walentynkę oraz quiz „Czy znasz tę postać 
bajkową?”. Biblioteka zaprasza najmłodszych czytelników w wieku od 6 do 12 lat codziennie w godz. 
10.00-14.00.
● Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” w ramach świetlicy wsparcia 

dziennego „Cztery Pory Roku”
Ciekawy program wypoczynku zimowego dla najmłodszych mieszkańców gminy przygotowało  

Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” w ramach zajęć organizowanych przez Świetlicę Wsparcia 
Dziennego „Cztery Pory Roku”. W programie zimowego odpoczynku będzie wyjazd do kina do 
Świdnicy, na basen w Świebodzicach, do krainy łakoci „Ciukuruku”, zabawa na żarowskiej kręgielni 
oraz zajęcia sportowe. Wszyscy uczestnicy zimowiska mają zapewnione drugie śniadanie oraz obiad. 
Atrakcyjne wyjazdy zostały zaplanowane w pierwszym tygodniu ferii od 1 do 5 lutego. 
● Opiekunowie grup zajęciowych na świetlicach wiejskich
Oferta zajęć przygotowana przez opiekunów żarowskich świetlic środowiskowych jest równie bo-

gata i różnorodna
- Słoneczko Kalno: zabawy na świeżym powietrzu, rzucanie śnieżką do celu pod hasłem „W zdro-

wym ciele zdrowy duch”, zajęcia zachęcające do czytania książek „Książki są cool, więc czytaj ich 
fuul”, zajęcia plastyczne z konkursem i nagrodami pod hasłem „Moje imię-moje logo”, zajęcia profi-
laktyczne z zasad bezpiecznego poruszania się po drodze po zmroku „Odblaski ratują życie” i dysko-
teka walentynkowa na zakończenie ferii.

- „Jagódki” Wierzbna: zabawy saneczkowe, zajęcia plastyczne oraz profilaktyczne, bajki na du-
żym ekranie, wesołe kucharzenie, organizacja Święta Zakochanych, dzień bezpiecznego Internetu.

- „Pszczółki” Pożarzysko: zimowe zabawy na śniegu, praca plastyczna „(Nie) bezpieczne zabawy 
na śniegu”, kalambury, zajęcia plastyczne „Zimowy krajobraz”, zajęcia ruchowe, wspólne przygoto-
wywanie i spożycie sałatek z owoców, piramida zdrowego żywienia – praca z obrazkiem.

- „Pomysłowe Ludki” Buków: zajęcia profilaktyczne i zabawy w plenerze, zajęcia plastyczne, 
mini turnieje, maraton głośnego czytania ulubionych bajek, zajęcia kulinarne, maraton gier zapo-
mnianych, wycieczka do kina lub basen.

- „Euroclub” Siedlimowice: wycieczka do kina, konkurs w lepieniu bałwana, gry na fali, zabawa 
karnawałowa, zabawy na świeżym powietrzu.

Po raz piąty już Szkołę 
Podstawową im. Astrid 

Lindgren w Zastrużu odwie-
dzili wolontariusze z odle-
głych krajów świata.

Tym razem, z wizytą do 
społeczności szkolnej przy-
jechali studenci z Kirgista-
nu, Malezji, Brazylii oraz 
Turcji. To była bardzo owoc-
na wizyta. Dzięki zajęciom, 
które w szkole prowadzi-
li studenci wolontariusze, 
uczniowie szkoły w Zastru-
żu zdobywali wiedzę na te-
mat historii, edukacji i życia 
codziennego krajów swoich 
gości. - Studenci z odległych 
krajów świata pracowali z 
uczniami każdego dnia. I to 
wyłącznie w języku angiel-
skim. Dzięki temu uczniowie 
naszej szkoły przełamywali 
barierę związaną z używa-
niem języka obcego. Ale wi-
zyta  wolontariuszy to była 
nie tylko nauka języka an-
gielskiego. Nasi goście mieli 
także okazję poznać polską 
tradycję i kulturę, uczestni-
cząc w organizowanym Dniu 
Babci i Dziadka – mówi 
Krystyna Wardach dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. 
Astrid Lindgren w Zastru-
żu.

Niebawem Szkołę Pod-
stawową w Zastrużu znów 
odwiedzą wolontariusze z 
odległych krajów świata. Nie 
wiadomo jeszcze kiedy i z ja-
kiego kontynentu, ale jedno 
jest pewne. Będzie to kolejna 
niezwykła podróż po róż-
nych krajach i kontynentach, 
a dla uczniów szkoły kolejne 
ciekawe doświadczenie.

Magdalena Pawlik
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Wędkarze podsumowali 2015 rok
Ząbkowice zdobyły Żarów

Finał Dolnośląskiej Licealiady 
Młodzieży w siatkówce

Kolejny sezon żarowscy 
wędkarze mają już za 

sobą. Miniony rok podsumo-
wać mogą jako bardzo udany, 
nie tylko pod względem or-
ganizacji wędkarskich zawo-
dów, ale przede wszystkim 
społecznego zaangażowania.

Dzięki wędkarzom z Żaro-
wa pobliskie stawy są zadba-
ne oraz odpowiednio zabez-
pieczone. W minionym roku, 
przy żarowskim stawie miej-
skim, od ulicy Wyspiańskiego 
pojawiły się nowe stanowiska 
wędkarskie. To efekt ich 
wspólnej pracy. Ale nie tylko. 
Wędkarze z koła wędkarskie-
go w Żarowie chętnie włącza-
li się również we wszystkie 
prace społeczne, które reali-
zowane były na tym obsza-
rze. Wspomagali swoją pracą 
budowę slipu – betonowego 
zjazdu do wodowania sprzętu 
wodnego. Nie sposób zapo-
mnieć także o współorgani-
zacji festynów i turniejów, 
które odbywały się na terenie 
gminy Żarów. Ubiegłoroczną 
działalność wędkarze pod-
sumowali w niedzielę, 17 
stycznia podczas tradycyjne-
go zebrania sprawozdawcze-
go. - Miniony rok był bardzo 
owocny dla wędkarzy z koła 
PZW Żarów. Dzięki wspólnej 
pracy naszych wędkarzy uda-
ło się zrealizować założone 
zadania. A co przed nami? Z 

W trakcie spotkania raporty z działalności żarowskiego koła przedstawili 
również Piotr Mazur (Kapitan Sportowy), Jarosław Sypułowicz (Komisja 
Rewizyjna) oraz Leszek Pater (skarbnik koła).

W finale Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży w siatkówce zagrali zawodnicy 
reprezentujący znane kluby sportowe: Ikar Legnica, Gwardia Wrocław, Su-
dety Kamienna Góra, Volley Żarów oraz Dekoria Świdnica. 

Przerywnikiem ciężkiej pracy na 
zgrupowaniu w Portugalii był udział 
w meczu Sevilli, w barwach której 
występuje Grzegorz Krychowiak. 
Źródło: oficjalna strona Facebook 
Grzegorza Krychowiaka. 

pewnością kolejny rok wytężo-
nej pracy, ale myślę, że z po-
mocą wędkarzy i władz miasta 
wiele dobrego będzie można 
zrealizować. Podczas spotka-
nia dyskutowaliśmy również 
na temat zarybiania nad przy-
należnymi stawami oraz bra-
ku porozumienia z Okręgiem 
Wrocław, co z kolei wymusza 
na wędkarzach wędkujących 
nad jeziorem w Mietkowie 
wykupienie dodatkowego ze-
zwolenia w kwocie 70 złotych. 
Dziękujemy wędkarzom za 
udział w spotkaniu – mówi se-
kretarz Koła PZW w Żarowie 
Marcin Łuczak.

W trakcie spotkania spra-
wozdawczego nie zabrakło 
tradycyjnych odznaczeń dla 
zaangażowanych działaczy 
związku wędkarskiego. Za 
zasługi na rzecz Polskiego 
Związku Wędkarskiego Jaro-

sław Wachowiak prezes ża-
rowskiego klubu wędkarskie-
go oraz przedstawiciele PZW 
Okręgu Wałbrzych Ryszard 
Błaszczyk i Stanisław Pomy-
kała odznaczyli Leszka Pate-
ra złotą odznaką z wieńcami 
i srebrną Marcina Łuczaka. 
- Gratuluję odznaczonym węd-
karzom i życzę realizacji ko-
lejnych zamierzeń. Wszystkim 
wędkarzom zaś życzę udanych 
połowów i mam nadzieję, że 
rok 2016 uda się zakończyć 
nie mniejszymi sukcesami – 
składał życzenia wędkarzom 
Grzegorz Osiecki zastępca 
burmistrza.

Więcej informacji, cieka-
wostki oraz komunikaty moż-
na znaleźć na stronie interne-
towej żarowskiego związku 
wędkarskiego pzw.org.pl/za-
row oraz na facebooku. 

Magdalena Pawlik

Hala sportowa Gminnego 
Centrum Kultury i Spor-

tu w Żarowie w czwartek, 
21 stycznia była miejscem 
rozgrywki najlepszych siat-
karzy.

Wśród młodzieżowych 
drużyn podczas finału 
Dolnośląskiej Licealiady 
Młodzieży nie zabrakło 
także zawodników z Żaro-
wa, którzy zaprezentowali 
prawdziwą klasę sportową. 
Sportowy turniej otworzył 
Roman Konieczny prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Żarowa. - Współorganizacja 
Dolnośląskiego Finału Mło-
dzieży w siatkówce to dla 
nas duże wyróżnienie. Dziś 
tutaj w Żarowie rywalizo-
wać będą najlepsze drużyny, 
dlatego liczymy na gorący 
doping ze strony kibiców. Ży-
czę wielu sportowych sukce-
sów, a wszystkim pozostałym 
gościom i kibicom udanej 
zabawy – mówił podczas 
oficjalnego otwarcia turnie-
ju Roman Konieczny prze-
wodniczący Rady Miejskiej.

W sportowym turnieju 

udział wzięły cztery szkoły 
ponadgimnazjalne z Legni-
cy, Świdnicy, Kamiennej 
Góry i Wrocławia. Najlep-
szymi zawodnikami turnieju 
siatkówki zostali wybrani: 
Bartosz Grzeszczuk (VLO 
Legnica), Jakub Popławski 
(ZSE Świdnica), Grzegorz 
Bobek (ZSO Kamienna 
Góra) oraz Kamil Nowak 
(ZS4 Wrocław).

Organizatorem finału Dolno-
śląskiej Licealiady Młodzieży 
w siatkówce był Szkolny Zwią-
zek Sportowy DOLNY ŚLĄSK 
i Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w Świdnicy.

Magdalena Pawlik

WYNIKI:
V LO Legnica   – ZSO Kamienna Góra  2-1
LE Świdnica   – ZS 4 Wrocław   2-1
ZSO Kamienna Góra  – ZS 4 Wrocław   2-0
LE Świdnica   – V LO Legnica   0-2

Zgrupowania
Mistrza Świata

W drodze
do RIO

Najlepszy zawodnik świata pod koniec października przeszedł zabieg barku. 
Operacja była konieczna, gdyż dolegliwość przeszkadzała w codziennym ży-
ciu, nie mówiąc już o samym rzucaniu młotem.

Droga do Rio jest ustalona. 
Nie będzie eksperymentów. 
Fajdek z trenerem Cybulskim 
idą przetartym szlakiem.

Portugalia i RPA to miejsca, 
w których od lat przygotowują 
się do nowego sezonu. Zgrupo-
wania w tych dwóch państwach 
potrwają od stycznia do końca 
marca. Jak sam przyznaje w 
RPA bardzo szybko organizm 
się regeneruje – Najważniejsze 
dla mnie jest to, że bardzo szyb-
ko się tam wysypiam. Uwielbiam 
spać, a tam jakimś dziwnym tra-
fem po sześciu godzinach jestem 
wypoczęty. 

Przed przygotowaniami do 
sezonu pojawił się pomysł, by 
polecieć do USA, ale ten plan 
został przełożony na później-
sze lata - Nie chodzi o to, by 
dziewczyny latały po sklepach, 
a ja, żebym jeździł do Las Ve-
gas. Trzeba się skupić tylko i 

wyłącznie na treningu. 
Jeżeli w kwietniu w Pol-

sce będzie dobra pogoda, to 
przygotowania odbywać się 
będą w Spale. 

Paweł Fajdek planuje starto-
wać we wszystkich zawodach. 
Jedynym odstępem będzie zi-
mowy Puchar Europy w rzu-
tach. Zawody odbywają się w 
okresie przygotowawczym i 
byłyby tylko przerywnikiem 
w treningach, bez wielkie-
go znaczenia szkoleniowego. 
Przed samymi Igrzyskami 
Olimpijskimi sportowcy po-
walczą o tytuł najlepszego za-
wodnika Starego Kontynentu. 
Swój udział już dziś potwier-
dza Paweł Fajdek - Potrak-
tuję Mistrzostwa Europy jak 
zwykły mityng, ale na pewno 
pojadę. Medal z tej imprezy za-
wsze fajnie mieć. Popełniliśmy 
ten błąd cztery lata temu, kiedy 

odpuściłem rywalizację w Hel-
sinkach, by skupić się tylko i 
wyłącznie na przygotowaniach 
do igrzysk w Londynie i wiado-
mo jak wyszło...

Igrzyska Olimpijskie w 
Rio de Janerio rozpoczną się 
5 sierpnia. 

Krzysztof Dutkiewicz

ZTS Ząbkowice Śląskie jako 
pierwsza drużyna w sezo-

nie zdołała wygrać spotkanie 
w Żarowie. Pomimo minimal-
nej przegranej siatkarze PCO 
Volley Żarów zaserwowali 
swoim sympatykom bardzo 
dobre spotkanie. 

Mecz rozpoczął się po myśli 
przyjezdnych. W inaugura-
cyjnej partii na drugiej prze-
rwie technicznej prowadzili 
16:13. Na szczęście gospoda-
rzy dobrze pokierował grają-
cy trener Marcin Wójciak, 
a koncert gry w defensywie 
rozgrywał Tomasz Botwi-
na. Efektem było odrobienie 
strat i wygranie pierwszego 
seta 25:23.

Po zmianie stron na boisku 
rządzili i dzielili już tylko 
przyjezdni, przewyższając 
rywali w każdym elemencie 
gry. Siatkarze ZTS od począt-
ku przejęli inicjatywę. Już 
na pierwszej przerwie tech-
nicznej prowadzili czterema 
punktami. Na kolejnej ich 
przewaga wynosiła już osiem 
oczek, a w rezultacie na ko-

niec seta obie ekipy dzieliła 
różnica 13 punktów! 

W partii numer trzy grano 
punkt za punkt. Jeśli jed-
ni lub drudzy obejmowali 
minimalne prowadzenie, to 
rywale natychmiast odra-
biali straty. Wszystko wska-
zywało, iż zgromadzoną 
publiczność czeka kolejna 
emocjonująca końcówka i 
tak też było. Tym razem le-
piej wytrzymali ją siatkarze 
z Ząkowic wygrywając trze-
ciego seta 25:23. 

Bojowe nastroje w szeregach 
PCO Volley Żarów zaowoco-
wały zwycięstwem w kolejnej 
odsłonie spotkania 25:21. O 
triumfie w całym meczu decy-
dował tie-break 

Początek piątego seta wy-
równany, ale to ząbkowicza-
nie jako pierwsi odskakują 
na kilka punktów i przy 
zmianie stron prowadzą 8:5. 
Od tego momentu ZTS po-
większa przewagę i kontro-
lują boiskowe wydarzenia, 
wygrywając w efekcie do 9 
i cały mecz 3:2. Żarowianie 

doznali pierwszej porażki w 
sezonie we własnej hali. 

Przegrana z wyżej notowa-
nym rywalem skomplikowała 
sytuację żarowskich siatkarzy 
w ligowej tabeli. Drzwi do II 
Ligi cały czas są otwarte. O 
pierwszej dwójce premiowanej 
grą w barażach mogą decydo-
wać niuanse.

Podsumowując to, co działo 
się na parkietach trzecioli-
gowców w miniony weekend 
można stwierdzić, iż każdy 
mecz będzie ciężki i każdy 
będzie bardzo ważny. Udo-
wodniła to porażka Ikara 
Legnica w 3. kolejce spotkań 
grupy finałowej ze słabo spi-
sującą się Kudową Zdrój.  

Komplet punktów Volley 
zdobył w meczu wyjazdowym 
z MKS Pogoń Góra, wygrywa-
jąc całe spotkanie 1:3 (20:25, 
25:27, 25:23, 14:25).

W najbliższą sobotę (30.01) 
o godz. 12:00 PCO Volley 
Żarów na własnym parkiecie 
gościć będzie ULKS OPAL 
Kudowę Zdrój. 

Krzysztof Dutkiewicz

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl


