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W niedzielne popołudnie, tuż przed
godziną 15.00, hala sportowa przy ul. Ar
mii Krajowej 60A zaczęła wypełniać się
mieszkańcami naszej gminy. Jedni przy
szli podziwiać swoje pociechy biorące
udział w Przeglądzie, inni, by wspólnie
z występującymi kolędować. Ta wspania

ła tradycja kolędowania na żarowskiej
scenie i przed sceną, trwa już 13 lat i cie
szy się w dalszym ciągu ogromnym za
interesowaniem, co widać po liczebności
zgłoszonych do Przeglądu zespołów, jak
i po frekwencji na widowni.

dokończenie na stronie 4.

Przegląd Zespołów Kolędniczych
W niedzielę 17 stycznia 2010 roku, w hali sportowowidowiskowej Gmin

nego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie odbył się XIII Przegląd Zespołów
Kolędniczych, na który swoją gotowość kolędniczą zgłosiło 11 zespołów z mia
sta i gminy Żarów.

Spotkanie noworoczne
W czwartek, 14 stycznia 2010 r. o godzinie 13.00, w hotelu „Żarmed” w

Żarowie odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Burmistrz Lilli Grunt
kowskiej z przedstawicielami firm, instytucji oraz organizacji społecznych
działających na terenie gminy.

S potkanie rozpoczęło się od bardzo
miłego akcentu – programu arty

stycznego przygotowanego przez dzieci
uczęszczające do świetlicy środowisko
wej „Cztery pory roku”, która działa w
ramach programu „Wiara w integrację

Zabawa

sylwestrowo

urodzinowa

w Mrowinach.
W Noc Sylwestrową parafia mro

wińska bawiła się do białego rana.
Świetlica w Mrowinach pękała
w szwach. Wspaniała orkiestra pory
wała do zabawy wszystkich, którym
dane było uczestniczyć w I Parafialnej
zabawie sylwestrowourodzinowej
w Mrowinach. Tego wyjątkowego syl
westra zorganizowało Przyparafialne
Koło Gospodyń z Mrowin oraz Rada
Parafialna na czele z księdzem pro
boszczem Pawłem Szajnerem.

I urodziny parafii
21.12. 2008r. Ksiądz Paweł Szajner

odprawił w kaplicy w Mrowinach
I Mszę Świętą, natomiast 04.01.2009r.,
miało miejsce uroczyste wprowadzenie
Ks. Pawła na urząd proboszcza Parafii
Matki Bożej Królowej Polski w Mrowi
nach. W rok po tych historycznych wy
darzeniach, na pamiątkę pomiędzy 21
grudnia, a 4 stycznia, w Noc Sylwestro
wą. świętowano I rocznicę powstania
parfafii w Mrowinach – I Urodziny.

dokończenie na stronie 8.

dokończenie na stronie 5.
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I przetarg ustny nieograniczony
dotyczący sprzedaży atrakcyjnej
działki budowlanej położonej w Mro
winach przy ul. Ogrodowej

Nr działki..................................... 183/3

Pow. w m2....................................1.172

Nr KW.......................sw1s/00019289/1

Forma oddania nieruchomości

..................................................

Sprzedaż na własność

Cena wywoławcza..................53.000 zł

Wys. wadium........................... 5.300 zł

II przetarg ustny nieograniczony
dotyczący sprzedaży działki budow
lanej położonej w Mikoszowej

Nr działki....................................... 41/3

Pow. w m2....................................2.971

Nr KW.......................sw1s/00019497/2

Forma oddania nieruchomości

..................................................

Sprzedaż na własność

Cena wywoławcza..................40.000 zł

Wys. wadium........................... 4.000 zł

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza

Godz. rozpocz................................ 9.10
1. Przetarg odbędzie się 1 marca 2010r. w

siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, II p., pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie na konto: Bank Zachodni
WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000
0006 0201 9458 najpóźniej do 23 lutego
2010r. do godz. 15.00 wadium w gotówce
w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który
wygra przetarg, zaliczone zostanie na po
czet 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 uczest
nik zaoferuje cenę o co najmniej jedno po
stąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w dro
dze przetargu podlega zapłacie najpóźniej
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W ra
zie uchylania się uczestnika, który wygrał
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej,
wpłacone wadium ulega przepadkowi na
rzecz organizatora przetargu.

6. Zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 41 ust. 1 usta
wy z 11 marca 2004 r. o podatku od towa
rów i usług oferent nabywający

nieruchomość zobowiązany będzie do
uiszczenia podatku VAT w wysokości
22% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiąza
ny będzie do poniesienia kosztów szacun
kowych oraz geodezyjnych związanych z
przygotowaniem działki do sprzedaży w
kwocie:

 1.708 zł.  działka w Mrowinach,
 960 zł  działka w Mikoszowej.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest

na stronie internetowej Gminy:
www.um.zarow.pl oraz na portalu
www.nieruchomosci.um.zarow.pl

9. Dodatkowych informacji udziela Referat
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzen
nej, tel. 748580591 wew. 339 i 301 do
dnia przetargu.

10. Działka w planie zagospodarowania
przestrzennego określony jest jako teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

11. Uczestnik zobowiązany jest do przedło
żenia komisji przetargowej dowodu wpłaty
wadium oraz dokumentu tożsamości przed
otwarciem przetargu.

12. Wpłata wadium przez uczestnika prze
targu jest równoznaczna z potwierdzeniem
przez niego faktu zapoznania się z warun
kami przetargu i ich akceptacją.

Uwaga krwiodawcy!
Zarząd Miejskiego Klubu HDK

PCK zwołuje zebranie ogólne człon
ków, na dzień 28.01.2010r. W związ
ku z ważnością tematów do
przekazania. Prosimy o punktualne
przybycie. Godzina rozpoczęcia ze
brania 16.00

Zarząd

Szkiełkiem i okiem
Minione dwa tygodnie, tak jak niemalże cały styczeń, upłynęły pod zna

kiem mroźnej zimy.

Zima dała się we znaki
Zasypane drogi i chodniki utrudnia

ły życie wszystkim mieszkańcom. Pomi
mo podjętym działaniom występowały
trudności z poruszaniem się po drogach.
Dopiero gdy opady śniegu ustały możli
we było odśnieżenie dróg bocznych
oraz parkingów. Niestety wielu zarząd
ców budynków nie poradziło sobie z od
śnieżaniem na bieżąco chodników i
wiele z nich jeszcze do dzisiaj jest trud

nych do przejścia. Relację i pierwsze
podsumowanie tegorocznej akcji zima
ukazuje film „80.000 zł na zimę”, który
zamieszczony jest w Kronice Filmowej
Gminy Żarów.

Dzień Babci i Dziadka
Pomimo mrozów i śniegu wspaniale

udały się obchody tegorocznego Dnia
babci i Dziadka, które zorganizowane
były w każdej placówce szkolnej i
przedszkolach. Stąd też w tym numerze

sporo miejsca poświęcamy na relacje z
tych obchodów.

Ale wśród wydarzeń kulturalnych
było również sporo innych, które rela
cjonujemy. Odbył się Przegląd Zespo
łów Kolędniczych, Wieczór japoński,
Zabawa choinkowa w Wierzbnej i wie
le innych.

Podsumowanie roku
Ważnym wydarzeniem było dorocz

ne spotkanie, na którym Burmistrz
Grunkowska podsumowała miniony
rok. Na spotkanie, jak zwykle, przybyło
wielu przedstawicieli firm, instytucji i
organizacji funkcjonujących na terenie
naszej Gminy. Oprócz podsumowania
goście mogli zobaczyć wspaniały wy
stęp dzieci ze świetlicy środowiskowej
„Cztery pory roku”, a po części oficjal
nej odbyły się tradycyjne rozmowy ku
luarowe.

Relację ze spotkania prezentujemy
wewnątrz numeru. Zapraszam również
do obejrzenia filmowej relacji ze spo
tkania w ramach Kroniki Filmowej
Gminy Żarów.

Kaśków utrzymał funkcję
W tym numerze prezentujemy rela

cję z pierwszej tegorocznej sesji rady
Miejskiej, która poświęcona była wy
łącznie jednemu tematowi: rozpatrzeniu
projektu uchwały w sprawie odwołania
Roberta Kaśkowa z funkcji Przewodni
czącego Rady Miejskiej w Żarowie.
Robert Kaśków, głosami radnych wła
snego klubu, utrzymał swoje stanowi
sko pomimo wielu nieprawidłowości
jakie wskazano we wniosku o odwoła
nie. Relację z sesji oraz większość gło
sów w dyskusji nad wnioskiem o
odwołanie można zobaczyć również w
ramach Kroniki Filmowej Gminy Ża
rów.

Leszek Buchowski
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Dopłaty dla nauczycieli – nie dla wszystkich.
Od dłuższego czasu w środowisku nauczycielskim mówi się o jednorazowych dopłatach dla nauczycieli. Narosło

już wokół nich sporo nieścisłości dlatego o wyjaśnienie sprawy poprosiłem Sylwię Pawlik – Kierownika Referatu
Oświaty Urzędu Miejskiego w Żarowie

– Czy problem dotyczy wszystkich
zatrudnionych nauczycieli w naszej
gminie i z czego wynika konieczność
ich wypłaty?

– Sylwia Pawlik – Po nowelizacji
ustawy Karta Nauczyciela Gmina zosta
ła zobowiązana do analizy średnich wy
nagrodzeń i struktury zatrudnienia na
poszczególnych stopniach awansu za
wodowego. Nauczyciele na poszczegól
nych stopniach awansu zawodowego
muszą osiągać średnie wynagrodzenia
określone w przepisach wykonawczych
a gmina ma obowiązek kontrolowania i
sprawozdawczości w tym zakresie.

– L.B. – Co w przypadku kiedy ich
nie osiągną?

– S.P. – Gmina ma obowiązek wypła
cić jednorazowy dodatek uzupełniają
cy. Należy jednak zauważyć, że
osiąganie średnich analizujemy w skali
całej gminy na poszczególnym stopniu
awansu. Jeśli obliczona kwota jest war
tością ujemną to w tej grupie wypłaca
my dodatek. Jeśli jest dodatnią dodatek
nie przysługuje.

– L.B. – Dodatek wypłacamy tym
nauczycielom, którzy nie osiągnęli
swoich wynagrodzeń przewidzianych
przepisami?

– S.P. – Nie. Dodatki uzupełniające
wypłacamy wszystkim nauczycielom gru
py awansowej, która nie osiągnęła śred
niej określonej w przepisach. Wynika to
z faktu, że na kwotę niedoboru składają
się średnie wynagrodzenia wszystkich
nauczycieli z danego stopnia awansu w
gminie, zarówno tych, którzy osiągnęli
średnie jak i tych którzy ich nie osiągnę
li. I tak dla przykładu:

Nauczyciele dyplomowani powinni
osiągnąć średnią roczną w wysokości
4107,44 zł. Jeśli jeden osiągną kwotę

3.000 zł a drugi kwotę 4500 zł to ich
średnia wynosi 3750 zł. Jest to poniżej
kwoty ustawowej w związku z tym oboje
dostaną dodatek.

W drugim przypadku jeśli nauczyciel
osiągnął średnią 3800zł a drugi 4500,
ich średnia wynosiłaby 4150 zł czyli po
wyżej kwoty ustawowej. W tej sytuacji
żaden nie otrzyma dodatku bo ogólna
kwota jest powyżej średniej ustawowej.

– L.B. – To znaczy, że poszczególna
grupa awansu może uzyskać wynik
dodatni a jej poszczególni nauczyciele
mogą zarabiać zbyt mało.

– S.P. – Otóż to. I z taką sytuacją ma
do czynienia wiele gmin. Podobnie jest
u nas. Nasi wszyscy nauczyciele dyplo
mowani w skali gminy osiągnęli war
tość dodatnią. Nie oznacza to, że
wszyscy osiągnęli swoje średnie. Wielu
jest takich którzy ich nie osiągnęli. Jed
nakże przepisy rozporządzenia w tym
zakresie mówią wyraźnie, że kwotę róż
nicy nie wylicza się w odniesieniu do
poszczególnych szkół czy nauczycieli.
Nie patrzymy więc na jednostkę tylko
na całą grupę.

– L.B. – Można zatem powiedzieć,
że nauczyciele dyplomowani, którzy
osiągnęli najwyższy stopień awansu
zawodowego są w tym wszystkim po
krzywdzeni.

– S.P. – Zdecydowanie tak. Jednakże
arytmetyka jest tu bezlitosna. Nie mamy
wpływu jako gmina na sposób wylicza

nia dodatków uzupełniających, gdyż jest
on ściśle określony w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej.

– L.B. – Czy gmina może zrobić
coś w tej sytuacji?

– S.P. – Jedynym sprawiedliwym
rozwiązaniem jest podniesienie dodat
ków dla nauczycieli, tak aby na koniec
następnego roku wartości średnich by
ły dodatnie na wszystkich stopniach
awansu. Jesteśmy już po konsultacjach
z dyrektorami szkół i uzgodnieniach ze
związkami zawodowymi. Zapropono
wane przez nas kwoty podwyżek zyska
ły pełną akceptację związków.
Przygotowany został nowy regulamin,
który po akceptacji Komisji Oświaty
Rady Miejskiej zostanie przedstawiony
na sesji Rady.

Dziękuję za rozmowę

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi

Klienta Urzędu Miejskiego w Żaro
wie, ul. Zamkowa 2, został wywieszo
ny na okres 21 dni wykaz
nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy, sprzedaży oraz oddania
w użytkowanie wieczyste w oparciu
o Zarządzenie Nr 03/2010 z dnia
18.01.2010r. i 05/2010 z dnia
21.01.2010r.

Opłata za zezwolenie na

sprzedaż alkoholu
Przypominamy, że przedsiębiorcy

prowadzący sprzedaż napojów alko
holowych zobowiązani są do złożenia
do dnia 31 stycznia 2010 roku pisem
nego oświadczenia o wartości sprze
daży napojów alkoholowych w 2009
roku i dokonania opłaty za korzysta
nie z przedmiotowych zezwoleń w
2010 roku, proporcjonalnie do okresu
ważności lub I ratę.

W związku z tym, iż dzień 31
stycznia 2010 r. wypada w niedzielę,
powyższych opłat i odbioru zaświad
czeń potwierdzających ich wniesienie
należy dokonać do dnia 29 stycznia
2010 r.

Zimowisko

w szkole
Od 1 do 12 lutego 2010 w Szkole

Podstawowej im. J. Brzechwy w Ża
rowie organizowana jest półkolonia
zimowa dla dzieci. Zajęcia odbywać
się będą w budynku przy ul A. Kra
jowej 58, w sali widowiskowosporto
wej GCKiS oraz w formach
wyjazdowych.

Zajęcia będą trwały od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

W programie przewidziano zajęcia
sportowe, gry i zabawy na świeżym
powietrzu, wyjazdy na sanki i basen,
warsztaty szachowe, plastyczne, tech
niczne oraz wiele innych atrakcji. Za
praszamy dzieci z terenu gminy
Żarów do udziału w tej formie wypo
czynku.

Koszt dwutygodniowego uczest
nictwa dziecka wynosi 200 zł.

Karty uczestnictwa – do pobra
nia w sekretariacie szkoły przy ul 1
Maja 2.

Pomóż 8miesięcznej

Mai Kuleszy
z Żarowa, która od urodzenia obu

stronnie nie słyszy.
Przekaż swój 1 % podatku dla

„Fundacja nasze dzieci” z Żarowa
KRS 0000211786

dopisując w rubryce „Cel szczegóło
wy” formularza PIT „Dla Mai”

Nr konta:
43 1050 1908 1000 0022 8205 5421
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Panie Prezesie jak minął rok 2009
w MiejskoGminnej Spółce Wodnej
w Żarowie?

– Marek Baryłko – Rok 2009 był bar
dzo długi. Biorąc pod uwagę możliwo
ści Spółki praktycznie trwać będzie do
końca stycznia, po czym nastąpi prze
rwa w pracach na polach rolników na
szej Gminy

– Czy mijający rok to rok stagnacji
czy wytężonej pracy?

– M. B. – Myślę że wielu rolników,
a nawet ci, którzy niezbyt przychylnie
wypowiadali się o działalności Spółki
Wodnej pod nowym zarządem, mogło
w tym roku dostrzec istotne zmiany
w pracach melioracyjnych prowadzo
nych przez Spółkę, a co za tym idzie
zwiększonej ilości wykonanych prac.

– Skąd takie opinie?
– M. B. – Zarząd Spółki zaproponował

na początku roku 2009 inne rozwiązania
w stosunku do ogromu problemów wyni
kających z wielkości zadań jakie ma wy
konywać zgodnie ze statutem na rzecz
rolników przy bardzo skromnym budżecie
jakim Spółka dysponuje co spotkało się
z krytyką członków związku.

– Proszę to wyjaśnić
– M. B. – Tu należy postawić starą za

sadę mierz siły na zamiary a do tego
patrz na kasę. Po wiosennym Walnym
Zgromadzeniu Spółki i braku akcepta
cji jej członków do propozycji zarządu
co do podniesienia wysokości składki
zmuszeni zostaliśmy do trwania w sta
rych zasadach działalności lub podję
cia nowych rozwiązań.

– Jakie decyzje po Walnym podjął
zarząd Spółki?

– M. B. – Po pierwsze zaproponowa
łem Zarządowi rezygnację z tzw diet
i pracę na rzecz Spółki bez wynagrodze
nia. Po drugie zdecydowaliśmy, że za
trudniamy tylko 4 osobową brygadę

specjalizującą się w drenarce, a po
nadto zawarliśmy porozumienie z Za
kładem Wodociągów i Kanalizacji
z Żarowa o wykonywaniu usług czysz
czenia rowów zakupionym przez ZWiK
sprzętem. Te działania przyniosły ocze
kiwany rezultat w postaci, wreszcie po
latach, prawidłowych pracach przy
czyszczeniu rowów sprzętem ciężkim,
a nie jak było do tej pory za pomocą
przysłowiowej łopaty.

I rzecz najważniejsza prace wykony
waliśmy tam gdzie była uzasadniona po
trzeba, a nie tam gdzie są pola członków
zarządu jak to niosła wieść gminna.

Ponadto wyraziliśmy zgodę na obni
żenie składki tym rolnikom, którzy we
własnym zakresie wykonywali prace na
swoich polach przy pomocy ciężkiego

sprzętu
– W takim razie

co w nowym ro
ku?

– M. B. – W tym
miejscu chciałem
podziękować
wszystkim człon
kom MGSW w Ża
rowie za pomoc
w działaniach po
przez wysoki pro
cent opłaty składki
członkowskiej. Bez
tych środków trud
no byłoby realizo

wać jakiekolwiek prace. Chciałbym
podziękować również Sołtysom za ich
pobieranie. Zarząd rozważa pomysł
podniesienia prowizji za zbieranie skła
dek.

Ponadto w roku bieżącym chcemy
uruchomić dwie koparki do czyszczenia
rowów melioracyjnych jak również
chcemy rozpocząć prace przy oczysz
czaniu rowów głównych, co przyczyni
się do lepszej gospodarki wodnej na
polach naszych rolników. Jak pamię
tam przez ostatnie 15 lat nie prowadzo
no takich prac, co w znaczny sposób
powinno przyczynić się do poprawy
działania urządzeń melioracyjnych.

Mamy ambicje starania się o środki
zewnętrzne na konserwacje urządzeń
melioracyjnych oraz chcemy w dalszym
ciągu interweniować przy nagłych za
lewiskach na polach.

– Gratuluję osiągnięć i liczę na
dalsze korzystne rezultaty dla na
szych rolników.

– M. B. – Dziękuję.

Zmiany w melioracjach
2009 rok był bardzo pracowity dla MiejskoGminnej Spółki Wodnej. Po

mimo zatrudnienia tylko czterech pracowników w ramach robót publicznych
udało się wykonać znacznie więcej prac niż w latach ubiegłych. Stało się to
dzięki zmianie sposobu organizacji prac. O krótkie podsumowanie roku po
prosiłem Marka Baryłkę – Prezesa Spółki Wodnej.

Wielki tort i pamiątkowa

kronika
Z tej okazji parafianie przygotowa

li dwie niespodzianki. Pierwszą z nich
był wielki, urodzinowy tort. Zaraz po
obiedzie, ku zaskoczeniu gospodarza
parafii – Księdza Pawła oraz wszyst
kich zebranych gości, na salę wniesio
no wspaniały tort, z jedną symboliczną
świeczką. Nastąpiło uroczyste zdmu
chnięcie świeczki przez proboszcza
parafii i podzielenie pysznego torta po
między zebranych. Miłym zaskocze
niem było spontaniczne „100 lat” –
odśpiewane przez sylwestrowych go
ści. Ponadto, członkowie Rady Para
fialnej wręczyli Księdzu Proboszczowi
zrobioną przez siebie kronikę parafial
ną, która zawiera opis i zdjęcia z wy
darzeń, mających miejsce w minionym
roku w mrowińskiej parafii. Kronika
będzie sukcesywnie uzupełniana przez
członków Rady Parafialnej, a także
stanowić będzie znakomitą pamiątkę
z działalności parafii. Ksiądz Paweł
niezwykle zaskoczony życzliwością
parafian powiedział: „Nie miałem jesz
cze nigdy tylu gości na urodzinach, aż
strach pomyśleć, co będzie na 18
tych”.

Niespodzianka dla

Wszystkich
Wśród biletów sylwestrowych roz

losowano nagrody: zegarek – ufundo
wany przez Mariana Kulika, oraz
opiekacz i odkurzacz – ufundowane
przez organizatorów. Dodatkowo, nie
spodzianki otrzymali wszyscy uczestni
cy zabawy. Każdej obecnej parze
wręczono I kalendarz parafialny na
2010r. Warto przypomnieć, że całkowi
ty dochód z zabawy sylwestrowej prze
znaczony jest na budowę kościoła
i domu parafialnego w Mrowinach.

Bilety na rok 2010
Nad ranem, kiedy goście opuszcza

li salę, okazało się, że jest wielu ta
kich, którzy kolejnego sylwestra
również chcą spędzić w Mrowinach.
Organizatorzy rozpoczęli więc rezer
wację biletów na rok 2010.

Bernadetta Borowska

dokończenie ze strony 1.

Zabawa

sylwestrowo

urodzinowa

w Mrowinach
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Niespodzianka
Niespodzianką był pierwszy zespół kolędniczy, który zo

stał umiejętnie „zwabiony” na scenę przez konferansjera –
Ryszarda Fidlera. W skład zespołu weszli przedstawiciele:
Urzędu Miejskiego w Żarowie, radni, przedstawiciel GCKiS
oraz aktorzy Teatru „Bezdomny”. Kiedy „Kolędnicy” oddali
li się do garderoby by odziać się w przygotowane stroje, ocze
kujący na występy widzowie, wysłuchali Koncertu
Kolędniczego w wykonaniu zespołu wokalnoinstrumentalne
go „Viatori” ze Świdnicy (znanego nawet poza granicami Pol
ski), który umilił czas oczekiwania na „Niespodziankę”
i wprawił wszystkich w świąteczny nastrój.

„Kolędnicy” wyszli na scenę jako postacie wprost z Betle

jem. Aktorzy „jednej chwili”, bez wcze
śniejszego przygotowania, zaopatrzeni
tylko w scenariusze odegrali swoje role
z pełnym dostojeństwem i powagą, za co

dostali gromkie brawa od publiczność.

Jasełka i kolędowanie
W tym roku swoje umiejętności kolędnicze zaprezento

wali: cztero i pięciolatki z Przedszkola Miejskiego w Żaro
wie, uczniowie kl. III „a” i „c”, z kl. I „a” i „b” oraz Chór
„Dominanta” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Żarowie, zespół wokalny z Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Żarowie, dzieci ze świetlicy „Cztery Pory Roku” w Żaro
wie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Imbramowicach,
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zastrużu, dzieci z Kal
na przygotowane przez Radę Sołecką oraz Panie ze Wspól

noty Parafialnej MrowinyŁażany. Jedenasty zespół
„Żarowianie” w ostatniej chwili wycofał się z uczestnictwa
w Przeglądzie.

Tegoroczny Przegląd nie miał charakteru konkursowego,
dlatego też wszystkie zespoły otrzymały „Certyfikat Najwyż
szej Jakości Kolędniczej”, równorzędne, pamiątkowe upo
minki w postaci Aniołów i słodkości dla każdego... bo czyż
można wybrać, spośród tylu wspaniałych kolędników tego
najlepszego?

Największą nagrodą dla występujących było to, że wi
dzowie kolędowali razem z nimi, a dla najmłodszych kolęd
ników dodatkowo – buziaki i uściski najbliższych.

Elżbieta Kulas

dokończenie ze strony 1.

Przegląd Zespołów Kolędniczych

Zima trzyma
Takiej zimy dawno na naszych terenach nie było. Sil

ne mrozy, niespotykane opady śniegu. W pewnym mo
mencie wydawało się, że życie zostanie całkowicie
sparaliżowane. O podsumowanie akcji zima poprosiłem
Leszka Michalaka Sekretarza Gminy Żarów.

– Jak ocenia Pan działanie podle
głych sobie służb w zakresie tegorocz
nej akcji zima?

– Leszek Michalak – Pomimo tego, że
opady śniegu były bardzo duże i spowo
dowały paraliż na drogach całego kra
ju, to chcę pochwalić firmę, która na
nasze zlecenie odśnieża drogi gminne
i całe miasto. Myślę, że w tym najgor
szym czasie udało się utrzymać prze
jezdność tych dróg, którymi jeździ
transport publiczny i w miarę możliwo
ści przecierane były drogi boczne i osie
dlowe oraz te, za których odśnieżanie
odpowiadają właściciele posesji. Ale

śniegu spadło tak
dużo, że dopiero
jak opady ustały
możliwe było od
śnieżanie parkin
gów, miejsc postojowych i bocznych
dróg. Ale nie każda interwencja była
możliwa – szczególnie w takich miej
scach, gdzie pozostawione samochody
blokowały przejazd pługu. Tak było
szczególnie na wąskich drogach osie
dlowych.

– Ile do tej pory kosztowała akcja
odśnieżania?

– L. M. – Grudniowy atak zimy koszto

wał Gminę prawie dwadzieścia tysięcy.
Ale tylko do połowy stycznia koszt od
śnieżania kosztował osiemdziesiąt tysię
cy, a to dlatego, że oprócz odśnieżania,
posypywania piaskiem i solą doszły
koszty związane z wywożeniem śniegu
zgromadzonego wzdłuż ulic i na pla
cach. Niestety do końca zimy daleko
i koszty zapewne jeszcze wzrosną.

/x/
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Tak zatytułowała Pani swoją pre
zentację podsumowującą miniony
rok w naszej gminie. Czy to oznacza,
że wszystkie założone plany zostały
osiągnięte?

– Lilla Gruntkowska – Pomimo wielu
niesprzyjających wydarzeń jakie miały
miejsce w ubiegłym roku, to z zadowole
niem mogę stwierdzić, że postawione
na początku 2009 roku zadania zostały
zrealizowane. Tak więc określenie
„Zgodnie z planem” jest jak najbar
dziej trafne.

– Gdyby miała Pani wymienić trzy
osiągnięcia minionego roku, to co sta
nowiłoby ich ścisłą czołówkę?

– L. G. – Gdybym miała mówić o naj
ważniejszych osiągnięciach, to bez wąt
pienia wskazałabym na zrealizowanie
dwóch bardzo ważnych inwestycji spor
towych: zakończenie budowy hali spor
towej i kompleksu boisk
„Orlik 2012”. I do kompletu
muszę dodać utworzenie
Gminnego Centrum Kultury
i Sportu, które swoją działal
nością udowodniło potrzebę
jego powołania.

Gdybym jednak miała wska
zać te działania, które pomimo
niewielkiego zasięgu są istot
ne dla rozwoju gminy, to wy
brałabym zupełnie inne
przykłady. Uważam, że równie
ważne, jak inwestycje, jest po
budzenie aktywności miesz
kańców wsi. Przykładem są
w 2009roku choćby działania mieszkań
ców Wierzbnej i Łażan. W obu przypad
kach możemy mówić o sukcesie
wyłącznie dlatego, że mieszkańcy tych
wsi zaangażowali się w wykonanie
prac na terenie własnej wsi. Wierzbna
dzięki temu ma wspaniale odnowioną
świetlicę i tytuł wicemistrza w konkur
sie „Piękna wieś dolnośląska”. Łażany
zorganizowały wspaniałe dożynki,
a przy okazji uporządkowano zabytko
wy park i wyremontowano drogi na te
renie wsi. Takich przykładów we
wsiach naszej gminy zaczyna być coraz
więcej. Ważne są inicjatywa i zaangażo
wanie mieszkańców, gmina zapewnia
pomoc w realizacji pomysłów i pozyska
niu środków z programów pomoco
wych.

– Wróćmy do spraw całej gminy.
Pierwsze, jeszcze niepełne, wyniki fi
nansowe pokazują, że wykonanie do
chodów i wydatków budżetowych
jest poniżej 90%. To chyba nie jest
najlepszy wynik?

– L. G. – Jeśli spojrzymy wyłącznie
na suchą liczbę, to można tak powie
dzieć. Ale jeżeli porównamy wyniki ro

ku 2009 z wynikami lat poprzednich, to
wysnuwają się zupełnie inne wnioski.
Po pierwsze wzrosły dochody, a po dru
gie zmniejszyliśmy wydatki budżetowe.
To efekt przyjętej strategii działania na
kierowanej na dalszą stabilizację gmin
nych finansów. Taktyka jest prosta:
pozyskiwać pieniądze z jak największej
liczby źródeł i oszczędzać na wydat
kach. Jeśli tak spojrzymy na wynik fi
nansowy, to łatwo można zauważyć to,
dlaczego mówimy o działaniu zgodnie
z planem. Takie działanie i mój plan
okazały się wystarczające do unormo
wania sytuacji w Gminie. Wcale nie by
li potrzebni – za duże pieniądze –
eksperci z Banków ani drastyczny dla
mieszkańców gminy program napraw
czy. Warto również podkreślić to, że ko
lejny rok z rzędu obniżamy wskaźnik
zadłużenia.

– W swoim wystąpieniu podkreśliła
Pani spory udział środków zewnętrz
nych w naszym budżecie.

– L. G. – Bo to ważny element na
szych zaplanowanych działań. W ubie
głym roku pozyskaliśmy do budżetu
ponad 1,3 mln złotych środków ze
wnętrznych z różnorodnych progra
mów. To prawie 5% dochodów
budżetowych. Dzięki tym środkom zre
alizowaliśmy wiele prac. Między inny
mi remont boiska w Mrowinach,
remont świetlicy w Wierzbnej, wyre
montowaliśmy drogę w Gołaszycach,
wyremontowaliśmy budynek przy ul.
Ogrodowej dla klas „0”.

– Mówiła Pani o oszczędzaniu,
a w ubiegłym roku realizowane były
również inwestycje. Chyba nie tak
wygląda oszczędzanie?

– L. G. – Wbrew pozorom nasze inwe
stycje wpisują się w plan oszczędzania.
A możliwe to jest dzięki temu, że realizu
jemy je sposobem gospodarczym.
Wszystkie, z wyjątkiem zakończenia bu
dowy hali sportowej, realizowane były
przy znacznym wykorzystaniu pracowni
ków interwencyjnych i dzięki pomocy

firm wydobywających kruszywo, które
przekazały je gminie za przysłowiową
złotówkę. Dzięki temu nasz „Orlik” był
najprawdopodobniej najtaniej wybudo
wanym kompleksem boisk w kraju,
a wiele dróg w naszej gminie napra
wiono praktycznie bez kosztowo. W ta
ki sam sposób realizowaliśmy wiele
remontów na terenie gminy. To były
ewidentne oszczędności.

– W trakcie prezentacji powiedzia
ła Pani, że nie udało się w zeszłym
roku pozyskać znaczących kwot ze
sprzedaży nieruchomości. Co było
tego przyczyną?

– L. G. – Myślę, że przyczyn było kil
ka. Najważniejszą było to, że przedłu
żyły się procedury związane
z przejęciem nieruchomości m.in. od
Ogrodów Działkowych i Agencji Nie
ruchomości Rolnych. Przedłużyły się
również procedury związane ze zmianą
planów zagospodarowania przestrzen
nego. Procedury są na ukończeniu,
więc przychody z tego tytułu będziemy

mieli w tym roku.
– Na zakończenie rozmowy

chciałbym spytać o najważ
niejsze tegoroczne zamierze
nia.

– L. G. – Rok 2010 będzie
rokiem jubileuszy w naszej
Gminie. Obchodzić będziemy
stulecie żarowskiego kościoła
oraz dwudziestolecie samorzą
du, stąd wiele działań będzie
związanych właśnie z tymi uro
czystościami. Dwudziestolecie
samorządu chcemy połączyć
z obchodami Dni Żarowa, któ
re zaplanowaliśmy na ostatni

tydzień maja. Po raz pierwszy chcemy je
zorganizować na placu u zbiegu ulic
Armii Krajowej i Bolesława Chrobrego.
Ale o szczegółach na razie nie chciała
bym jeszcze mówić.

Poza tym rok 2010 ma być rokiem,
w którym chcemy pozyskać jeszcze wię
cej środków pozabudżetowych, szczegól
nie tych, które są przeznaczane na
rozwój terenów wiejskich, budowę dróg,
kanalizację, oświatę i basen. Zaplanowa
liśmy sporo wydatków, ale będziemy re
alizować wyłącznie te inwestycje, na
które pozyskamy środki zewnętrzne. Je
stem przekonana, że uda się zrealizować
większość z tych inwestycji.

No i to, co najważniejsze – rok 2010
będzie rokiem wyborów samorządo
wych. Od dobrych wyborów, a to zale
ży od mieszkańców, będzie zależało czy
burmistrz będzie mógł spokojnie konty
nuować rozpoczęte inwestycje. Oby już
nigdy więcej nie było powtórki z roku
2007. I tego życzę wszystkim miesz
kańcom na nowy 2010 rok.

Dziękuję za rozmowę

Zgodnie z planem



| Gazeta Żarowska Nr 2/2010 — strona 7 — 25 stycznia 2010 |

Około 130 osób bawiło się przy muzyce zespołu Państwa
Maślanych, w „balonikowej” scenerii. 300 balonów podwie
szonych pod sufitem i rozsypanych na podłodze (ku uciesze
najmłodszych) robiło wrażenie. Suto zastawione stoły tym,
co dzieci lubią najbardziej: ciasta, ciasteczka, napoje, ciepłe
lody, owoce, a dla dorosłych kawa i herbata. Nie zabrakło

również dodatkowych elementów karna
wałowych tj.: trąbki i kolorowe czapeczki.
Były też konkursy, oczywiście z nagroda
mi, z których dzieciaki skwapliwie sko
rzystały zgarniając trofea. I jak to na
zabawie choinkowej bywa, do dzieci

przybył Święty Mikołaj ze swoją świtą. Tym razem Mikoła
jowi towarzyszyła Królowa Śniegu, dwa Klauny i trzy białe
Króliczki. Radość zapanowała na całej sali, kiedy Szanowny
gość z siwą brodą obdarowywał dzieci paczkami.

W czasie zabawy odbył się również konkurs na Królową
i Króla Balu. Dzieci, poprzebierane w różne postacie prezen
towały walory swoich strojów...i doprawdy wszystkie były
piękne. Królową Balu w kategorii młodszych dzieci została
Ania Antczak, natomiast Królami zostali: Alan Węgrzecki
i Olaf Kurpiński. W kategorii starszych dzieci, Królową Balu
została Oliwia Milanowska, a Królem Bartłomiej Biegus.

Nagrody i poczęstunek ufundowany został przez sponso
rów: Koło Gospodyń Wiejskich i Radę Sołecką. Część pie
niędzy, które Rada Sołecka przeznaczyła na organizację tej
zabawy, pochodziła z dochodu Balu Sylwestrowego. Nato
miast paczki dla dzieci sfinansowali sami rodzice, jak rów
nież wzięli czynny udział w przygotowaniach do balu.

Zorganizowanie tak pięknej i kolorowej zabawy koszto
wało organizatorów wiele starań i trudu, ale mogą być z sie
bie dumni. Było super!

Rada Sołecka składa wielkie podziękowania wszystkim
tym, którzy zaangażowali się w organizacje zabawy dla dzie
ci oraz tym, którzy w pięknych przebraniach uatrakcyjnili
zabawę najmłodszych.

Elżbieta Kulas

Niespodzianka
„Studenci” uczęszczający na zajęcia re

laksacyjne TAICHI, zostali powiadomie
ni, iż kolejne spotkanie odbędzie się
w kawiarni, a nie jak do tej pory na hali
sportowej. Spotkanie to nazwane zostało
„Niespodzianką”.

W umówionym terminie i miejscu
zgromadziło się 28 osób, które powitała
głębokim skłonem gospodyni wieczoru
i zaprosiła na Japońską ceremonię parze
nia i picia herbaty. Każdy „gość” przed
wejściem na salę – pawilonu herbaciane
go (chaschitsu), musiał dokonać rytualne
go oczyszczenia japońskim wachlarzem,
po czym wejść do pomieszczenia przez
bardzo niski otwór (nijiriguchi), więc każ
dy przykucał, mocno się pochylał, aby
wsunąć się do środka. To specyficzne
wejście symbolizuje równość wszystkich
uczestników spotkania.

5. rocznica TAICHI

w Żarowie
Nim gospodyni dokonała ceremonii

parzenia herbaty, jedna ze „studentek” –
Wanda Krasuska przypomniała o 5.
rocznicy wprowadzenia w żarowską rze
czywistość zajęć relaksacyjnych TAI

CHI. Z tej też oka
zji napisała wiersz,
który odczytała na
spotkaniu. Było
wzruszenie i łezki
w oczach.

Ceremonia pa
rzenia i picia her
baty – Chanoyu
(wrzątek na her
batę)

Na rozłożonej na
podłodze „macie”,
w kimonie siedziała
gospodyni wieczoru.
Przed nią na porcela
nowych tacach stały imbryki podgrzewane
cały czas świeczkami, by woda w nich bez
ustanku wrzała. W porcelanowych pojemni
kach znajdowała się czarna i czerwona her
bata, którą nasypywała do „czarek”
porcelanowymi łyżeczkami, po czym zale
wała wrzątkiem. Każdy „gość” podchodził
do maty, przysiadał na piętach i odbierał
swoją porcję napoju, po uprzednim obróce
niu czeki o 90 stopni przez „mistrza cere
monii”, a „gość” otrzymawszy czarkę
z napojem również obracał ją o 90 stopni
i ukłonem dziękował za gościnność.

Na stołach przyozdobionych kulami

i gwiazdkami origami, przygotowane
zostały półmiski z ciasteczkami.

W tak miłej i serdecznej atmosferze
czas mijał bardzo szybko i tylko kolejne
zajęcia UTW zmąciły sielankę panującą
w chaschitsu (pawilonie herbacianym).

Serdecznie dziękuję uczestnikom
zajęć TAICHI, zwłaszcza tym, którzy
od pięciu lat systematycznie spotykają
się ze mną na zajęciach, za pamięć,
życzliwość i za to, że jesteście w moim
życiu.

Elżbieta Kulas

Japoński wieczór w UTW
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW), 20

lutego 2010 r., w ramach zajęć TAICHI zostali zaprosze
ni do kawiarni znajdującej się w pomieszczeniach GCKiS.

Elżbieta Kulas ubrana w kimono

Zabawa choinkowa w Wierzbnej
16 stycznia 2010 r. we Wierzbnej odbyła się zabawa choinkowa, zorganizo

wana przez Radę Sołecką, tamtejszego radnego, przy współpracy Koła Gospo
dyń Wiejskich, w której wzięli udział nie tylko mali mieszkańcy, ale też dorośli.

Uczestnicy zabawy
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pokoleniową” realizowanego przez OPS
przy współpracy żarowskiej parafii.

Plan wykonany
Po występie dzieci Burmistrz Grunt

kowska przedstawiła krótkie i rzeczowe
podsumowanie minionego roku, które
zatytułowała „Plan wykonany”. Mówiła
o wynikach rocznej działalności Urzędu
oraz o wynikach finansowych gminy.

Burmistrz Lilla Gruntkowska
przedstawiając podsumowanie
podkreśliła, żr rok 2009 był rokiem sta
bilizacji finansów i oszczędnego gospo
darowania. Ten rok przyniósł kolejne

obniżenie wskaźnika zadłużenia pomi
mo zrealizowania dwóch ważnych inwe
stycji i zapewnieniu normalnego
funkcjonowania wszystkich gminnych
instytucji.

Ale oprócz tematów gospodarczych
Burmistrz Gruntkowska mówiła o wyda
rzeniach kulturalnych i społecznych ja
kie miały miejsce w minionym roku na
terenie naszej Gminy. Podkreślała zasłu
gi mieszkańców wsi, którzy włączyli się
aktywnie w realizację programów odno
wy wsi. Mówiła o osiągnięciach wsi Ła
żany, która przygotowała ubiegłoroczne
Dożynki oraz wsi Wierzbna, która zdoby
ła drugie miejsce w pierwszym konkur
sie „Piękna Wieś Dolnośląska”, którego
organizatorem był Marszałek Wojewódz
twa Dolnośląskiego.

Zamierzenia na rok 2010
W podsumowaniu nie zabrakło rów

nież krótkiego zaprezentowania zamie
rzeń na rok 2010.

Na zakończenie części oficjalnej
krótkie wystąpienie miał Zygmunt
Worsa – Starosta Świdnicki, który
oprócz życzeń noworocznych dokonał
króciutkiego podsumowania roku 2009
w skali powiatu, a szczególną uwagę
położył na dwie inwestycje: zakończe
nie budowy szpitala „Latawiec” oraz
rozpoczynającą się największą inwesty
cję drogową w powiecie: budowę drogi
Świdnica – Żarów – autostrada.

Toastem wzniesionym za pomyśl
ność w roku 2010 i dobre wybory
w czekających nas wyborach samorzą
dowych zakończono część oficjalną
spotkania. Po części oficjalnej była
okazja do rozmów kuluarowych.

/x/

dokończenie ze strony 1.

Spotkanie

noworoczne

Radni, pracownicy samorządowi oraz
przedsiębiorcy

Program ferii zimowych w Szkole Podstawowej w

Imbramowicach 112 lutego 2010 r.
Zajęcia będą się odbywać codziennie od poniedziałku do piątku,

od godz. 9.30 do 12.30.

Czas trwania: godz. 8.30 – 12.30
1.02.2010 (poniedziałek); Turniej: Unihoc

– sala
2.02.2010 (wtorek); Turniej: Tenis Stoło

wy – sala
3.02.2010 (środa); Turniej: Minikosz – sa

la
4.02.2010 (czwartek); Gry i zabawy ogól

norozwojowe – sala
5.02.2010 (piątek); Gry i zabawy rekreacyj

ne – sala
8.02.2010 (poniedziałek); Turniej: „Mam

Talent”  występy
9.02.2010 (wtorek); Pieczenie faworków –

szkoła
10.02.2010 (środa); Gry i zabawy ogólnoro

zwojowe – sala
11.02.2010 (czwartek); Zabawy na śniegu

– teren wokół szkoły lub (w zależności
od pogody) gry i zabawy zręcznościowe
– sala

12.02.2010 (piątek); Wyjazd na basen do
Świebodzic (opłata za wstęp : 7,20 zł)

W trakcie zajęć będą przeprowadzane po
gadanki:

 Bezpieczna zabawa na lodzie i śniegu.
 Udzielanie pierwszej pomocy.
 Zasady gry w/w dyscyplinach.
 Prawidłowe odżywianie dzieci.

Zapisy w Szkole Podstawowej w
Imbramowicach!

Zajęcia nieodpłatne!
Zapraszamy!
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12 stycznia 2010 r. w sali sportowo
widowiskowej Szkoły Podstawowej w
Żarowie odbyła się prelekcja przedstawi
ciela Firmy Daicel Safety Systems Euro
pe sp. z o.o. W spotkaniu wzięli udział
uczniowie z klas IV  VI, którzy z zacie
kawieniem wysłuchali prezentacji. Kie
rownik Działu Bezpieczeństwa i
Ochrony Środowiska Paweł Bułat zapre
zentował działalność Firmy Daicel. Opo

wiadał o produkcji i zastosowaniu
poduszek powietrznych, a tym samym
poruszył tematykę bezpieczeństwa w ru
chu drogowym. Przekazał również infor
macje dotyczące ochrony
przeciwpożarowej oraz omówił wpływ
hałasu na organizm człowieka. Podczas
prezentacji nie zabrakło filmików, które
przykuły uwagę uczniów.

W czwartek 21 stycznia w sali gim

nastycznej Szkoły Podstawowej w Ża
rowie odbyło się spotkanie z
funkcjonariuszami Komisariatu Policji
w Żarowie, którzy przekazali wiele
cennych informacji dotyczących bez
pieczeństwa, a w szczególności doty
czących bezpiecznej drogi do szkoły i
ogólnych informacji związanych z bez
pieczeństwem w ruchu drogowym. Po
licjanci przestrzegali przed kontaktami
z osobami obcymi – szczególnie takimi,
które pojawiają się w domu podczas
nieobecności rodziców.

Ważnym elementem pogadanki była
informacja na temat przemocy. poli
cjanci mówili jak się zachować, gdzie
szukać pomocy i jak interweniować.

W piątek 22 stycznia odbyło się spo
tkanie uczniów klas szóstych Szkoły Pod
stawowej w Żarowie z panią psycholog,
która przybliżyła dzieciom zagadnienia
związane z substancjami psychoaktywny
mi i uzależnieniami od nich.

W najbliższym czasie odbędą się w
innych szkołach podstawowych kolejne
spotkania z policjantami, panią psycho
log oraz panią higienistką. Wszystkie te
spotkania przygotowują uczniów do
udziału w dziesiątym Międzyszkolnym
Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bez
pieczeństwie, którego finał zaplanowa
ny jest w trakcie tegorocznych Dni
Żarowa.

/x/

Robert Kaśków

utrzymał

stanowisko
W czwartek, 14 stycznia 2010 r.

odbyła się sesja Rady Miejskiej w Ża
rowie poświęcona wyłącznie jedne
mu tematowi – projektowi uchwały o
odwołanie Roberta Kaśkowa z funk
cji Przewodniczącego Rady Miej
skiej, zgłoszonej przez klub radnych
„Wspólnoty”.

P rawie dwugodzinna dyskusja ukaza
ła to, że radni z klubu „Razem dla

Żarowa” nie widzą niczego niestosowne
go w złamaniu prawa i dobrych obycza
jów jakiego dopuszczał się od półtora
roku Robert Kaśków. Sam Robert Ka
sków nie wypowiadał się, gdyż stwier
dził, że nie będzie sędzią we własnej
sprawie.

Radni „Wspólnoty” zwracali uwagę
na to, że od półtora roku Robert Kaśków
jest stronniczy, zaniedbuje swoje obo
wiązki, łamie prawo i toleruje łamanie
prawa przez klub „Razem dla Żarowa”,
którego jest członkiem, a nie udzielenie
głosu burmistrz Gruntkowskiej było tyl
ko jedną z wielu nieprawidłowości w
działaniu Przewodniczącego w ciągu mi

nionego półtora roku. Mówili, że składa
jąc wniosek o odwołanie Roberta
Kaśkowa, który był z góry przesądzony,
chcieli zwrócić uwagę gminnej społecz
ności na niezgodne z prawem i stronni
cze działanie Przewodniczącego.

W głosowaniu, w którym pomimo
stwierdzenia Roberta Kaśkowa, że nie
będzie sędzią we własnej sprawie,
wzięli udział wszyscy radni. Jak można
było przewidzieć – wynikało to z aryt
metyki głosów – Przewodniczący Ka
sków utrzymał swoje stanowisko.

LB

Kolejne spotkania szkoleniowe
Od wielu dni trwają spotkania szkoleniowe prowadzone przez specjalistów

i fachowców w ramach jubileuszowego – dziesiątego Międzyszkolnego Turnie
ju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie.

Foto. Kronika Filmowa Gminy Żarów | Zajęcia z psychologiem w SP w Żarowie

Ogłoszenia drobne
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w

Żarowie, 2 pokoje, 36,7 m2, osiedle, wy
soki standard. Tel. 604 055 278

Sprzedam mieszkanie na osiedlu 44
m², 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpo
kój. Telefon po godz. 15.00: 691 116 868

Sprzedam garaż o powierzchni 21 m²
z kanałem, w centrum Żarowa. Cena do
uzgodnienia. Tel. kontaktowy 604 305
982.

Wykonam prace budowlane w zakre
sie: gładzie, tynki ozdobne, montaż rigip
sów, układanie glazury, paneli,
malowanie. Tel. 665 446 949.

Ferie w Bibliotece

0112. 02. 2010 r.
Zapraszamy do wspólnej zabawy

naszych najmłodszych czytelników,
od I do III klasy szkoły podstawowej,
od poniedziałku do piątku, w godz.
od 10.00 do 14.00.

Codziennie:
10.00 – 12.00 – gry planszowe, puzzle,

12.00 – 13.00 – zajęcia plastyczne (z

wykorzystaniem różnych technik),

13.00 – 14.00 – oglądanie bajek na

DVD.

Ponadto:
05.02.10 – masa solna – zajęcia manu

alne,

08.02.10 – „Wesołe bałwanki” – kon

kurs plastyczny (rozstrzygnięcie i

wręczenie nagród 12.02.2010 r., o

godz. 13.00),

11.02.10 – „Walentynkowe kartki” –

zajęcia plastyczne.

Przyjdź do nas, nie nudź się w domu!

Zapraszamy!
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DŻSy (Co to jest?)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks.

Jana Twardowskiego gromadzi dokumenty życia spo
łecznego tzw. DŻSy , tj. druki dotyczące poszczególnych
dziedzin życia współczesnego, odzwierciedlające we
wnętrzną działalność różnego rodzaju organizacji, sto
warzyszeń i
instytucji.

W związku z
tym zwracamy się
z apelem do spo
łeczności miasta i
gminy Żarów o
przekazanie darów
– zaproszeń, pro
gramów, ulotek,
plakatów, afiszy,
cegiełek, zdjęć,
kalendarzy itp. wydanych na terenie miasta i gminy, dotyczą
cych naszego rejonu.

Każdy dokument wzbogacający zbiory biblioteki, będzie
stanowić namacalny ślad życia społecznego w danym mo
mencie historii, świadcząc o jego kulturze, stając się cen
nym materiałem źródłowym w pracach badawczych,
publicystycznych czy oświatowych.

Prosimy o przekazywanie dokumentów do siedziby
biblioteki: Żarów, ul. Piastowska10, w godz. 9.00 –
17.30. Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 74
85 70 435.

Małgorzata Gawron

Dzień Babci i Dziadka

w Bukowie
W czwartek, 21 stycznia 2010r. w świetlicy wiejskiej

w Bukowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci
i Dziadka.

Organizatorem spotkania była Rada Sołecka i Rada Para
fialna w Bukowie. W spotkaniu udział wziął proboszcz para
fii w Bukowie – ks. Andrzej Strojniak.

Babcie i Dziadkowie z Bukowa i Dzikowej obejrzeli Ja
sełka i wysłuchali wierszy dla babć i dziadków w wykonaniu
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Imbramowicach.

Nie zabrakło oczywiście serdecznych życzeń – przede
wszystkim zdrowia.

Po występach, przy kawie i herbacie rozmawiano i degu
stowano ciasta.

Urszula Ganczarek

Judo w Imbramowicach
Od ubiegłego tygodnia w Imbramowicach

prowadzone są zajęcia z judo dla dzieci. Do zajęć
organizowanych przez GCKiS w Żarowie, pomimo
odpłatności, zgłosiło się tak dużo chętnych, że zamiast
jednej 25osobowej utworzono dwie grupy, w których
trenuje blisko pięćdziesiąt osób.

Zajęcia prowadzone są przez trenera Miłosza Habera –
doświadczonego szkoleniowca najmłodszych grup
wiekowych w tej dyscyplinie sportu (pracuje w klubach
judo we Wrocławiu).

Młodzi zawodnicy spotykają się na zajęciach dwa razy
w tygodniu we wtorek i czwartek w sali sportowej przy
Szkole Podstawowej w Imbramowicach, która od początku
obecnego roku w godzinach pozalekcyjnych zarządzana jest
przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
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Mediator Cup 2009/10

Wyniki 4 kolejki
II Liga

Method Men – PKS Złoty Kłos 3:2
PCO Oldboys – Mam Talent 3:1
Nefryt Junajtet – Cannabis 1:1
FC Albatros – Mortal Kombat 7:1

I Liga
Zryw Łażany – Drink Team 3:3
Zaskoczeni Żarów – AH1N1 5:2
Wodospad Zastruże – Wektor Śca 1:3
Wierzbianka – AKS Żarów 2:4

Najlepsi zawodnicy oraz bramkarze 4
kolejki:

II liga: bramkarz: Paweł Jóda (PCO Old
boys), zawodnik: Szymon Laskowski (FC
Albatros)

I liga: bramkarz: Bartosz Duszyński (Zasko
czeni Żarów), zawodnik: Andrzej Konefał
(Drink Team)

Wyniki 5 kolejki
II Liga

FC Method Men – Mortal Kombat 20:2
Nefryt Junajtet – Mam Talent 1:2
FC Albatros – PKS Złoty Kłos 2:4
Cannabis – PCO Oldboys 3:3

I Liga
Zryw Łażany – AKS Żarów 5:2

Wierzbianka – Drink
Team 0:3

Wektor Śca – Zasko
czeni Żarów 2:8

Wodospad Zastruże –
AH1N1 1:5

Najlepsi zawodni
cy oraz bramka

rze 5 kolejki:
II liga: bramkarz:

Wojciech Hanc
(Mam Talent), za
wodnik: Aleksander
Szkurłat (Nefryt Ju
najtet)

I liga: bramkarz: Maciej Włudyka (Drink Te
am), zawodnik: Tomasz Rudnik (Zaskocze
ni Żarów)

Wyniki 6 kolejki
II Liga

PCO Oldboys – Mortal Kombat 5:0 wo
FC Method Men – Cannabis 1:4
FC Albatros – Mam Talent 0:10
Nefryt Junajtet – PKS Złoty Kłos 10:1

I Liga
Zaskoczeni Żarów – AKS Żarów 6:6
Zryw Łażany – Wektor Świdnica 2:5

Wierzbianka Wierzbna – AH1N1 5:5
Wodospad Zastruże – Drink Team 1:3

Najlepsi zawodnicy oraz bramkarze 6
kolejki:

II liga: bramkarz: Marcin Paduch (Canna
bis), zawodnik: Sławomir Marmajewski
(Mam Talent)

I liga: bramkarz: Jacek Suski (AKS Żarów),
zawodnik: Piotr Bieniowski (Wektor
Świdnica)

Najlepsi strzelcy po 6 kolejkach:
II liga: Michał Morawski –18 bramek
I liga: Tomasz Rudnik – 12 bramek

Druzyna AKS zajmujjąca drugie miejsce w I lidze

Tabela wyników — I liga Tabela wyników — II liga

Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży z
terenu miasta i gminy Żarów

Gminne Centrum Kultury i Sportu w
Żarowie, ul Piastowska 10A

Poniedziałek 1.02.2010
Zabawa integracyjna  Poznajmy się.  godz.

10.00  11.00
Zajęcia teatralne  przygotowania uczestni

ków ferii do przedstawienia „Szpak Mą
drak i inne zwierzęta”  godz. 11.00 
12.00

Nauka gracji i rytmiki  godz. 12.00  14.00

Wtorek 2.02.2010
Pogadanka na temat uzależnień  godz.

10.00  11.00
Zabawy i konkurencje rekreacyjne  godz.

11.00  12.00
Zajęcia plastyczne  Kolorowy świat kredek

 godz. 12.00  13.00
Turniej Chińczyka  godz. 13.00  14.00

Środa 3.02.2010
Zajęcia wokalne  fragmenty piosenek do

spektaklu pt. „Szpak Mądrak i inne zwie
rzęta”  godz. 10.00  12.00

Zajęcia taneczne  godz. 12.00  14.00
Nauka tańca lub gry na flecie  godz. 12.00 

14.00

Czwartek 4.02.2010
Zajęcia plastyczne  wykonanie głównej po

staci do przedstawienia kukiełkowego 
godz. 10.00  12.00

Zajęcia wokalne  przygotowanie do spekta
klu  godz. 12.00  13.00

Zajęcia teatralne  przygotowanie do spekta
klu  godz. 13.00  14.00

Piątek 5.02.2010
Zabawy i konkurencje rekreacyjne  godz.

10.00  11.00
Zajęcia plastyczne  malowanie i stylizowa

nie główek pacynek  godz. 11.00  12.00
Zajęcia taneczne  godz. 12.00  14.00

Poniedziałek 8.02.2010
Zajęcia plastyczne  wykonanie pacynek i de

koracji  godz. 10.00  12.00
Turniej Halowej Piłki Nożnej dla chłopców 

godz. 12.00  14.00
Zajęcia plastyczne  wykonanie pacynek cd.

 godz. 12.00  14.00

Wtorek 9.02.2010
Zajęcia teatralne  przygotowanie do spekta

klu  godz. 10.00  12.00
Pogadanka o bezpieczeństwie i zagrożeniach

 godz. 12.00  13.00
Zajęcia Plastyczne  wykonanie pacynek cd.

 godz. 13.00  14.00

Środa 10.02.2010
Zajęcia plastyczne  wykonanie zaproszeń

na spektakl pt. „Szpak Mądrak i inne zwie
rzęta”  godz. 10.00  11.00

Zajęcia muzyczne i teatralne  przygotowa
nie do spektaklu  próba generalna  godz.
11.00  12.00

Zajęcia teatralne  przygotowanie do spekta
klu  godz. 12.00  14.00

Gry i zabawy ruchowe  godz. 13.00  14.00

Czwartek 11.02.2010
Zawody modeli samolotów  godz. 10.00 

12.00
Zajęcia muzyczne i teatralne  próba gene

ralna spektaklu pt. „Szpak Mądrak i inne
zwierzęta”  godz. 12.00  14.00

Piątek 12.02.2010
Zakończenie Zimowych Ferii  godz. 10.00

 14.00
 przedstawienie pt. „Szpak Mądrak i inne

zwierzęta” dla zaproszonych gości
 poczęstunek
 rozdanie dyplomów i upominków

Ponadto w GCKiS w czasie Ferii
Zimowych 2010 organizowane będą
Turnieje sportowe dla wszystkich
dzieci z miasta i gminy Żarów.

Ferie Zimowe z GCKiS
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Come back Głę

bokiej Purpury
13 stycznia odbył się w Marcino

wicach mini turniej piłki ręcznej
dziewcząt, w którym prócz żarow
skiej „Głębokiej Purpury” zagrały
dwa zespoły z tamtejszej szkoły pod
stawowej.

Ze względu na „autobus”, który od
wozi dzieci ze szkoły do domu mecze
trwały po 2 x 7,5 minuty. Nasze dziew
częta odniosły dwa zwycięstwa: 3:1
(1:1) i 1:0 (1:0). Bramki dla „Głębokiej
Purpury” zdobyły: Alicja Piotrowska 3
i Edyta Malesza 1. Mecz sędziowała
była zawodniczka „GP” a potem, grają
cego w ekstraklasie kobiet, MKS
„Łącznościowiec” Szczecin p. Aleksan
dra Widuto.

Wcześniej, 8 XII 2009, nasza druży
na zagrała z SP Jaworzyna Śląska. Pa
radoksem był fakt, że „GP”
przeszkadzało małe boisko; nasze za
wodniczki nie mieściły się z rzutami
i dużo bramek zdobyły z „przekrocze
nia” i rywalki okazały się lepsze. Nale
ży jednak podkreślić, że również nieźle
grały. Bramki zdobyły: Alicja Piotrow
ska 5, Edyta Malesza 3, Klara Skrzy
pek, Justyna Zięba po 2 oraz Kaja
Jastrzębska, Sara Matuszak, Małgorzata
Przybyłowicz i Zuzanna Ziobro po 1.

W wyjazdach uczestniczyły: Karoli
na Bortnik, Wiktoria Chmiel (pole,
bramka), Kaja Jastrzębska, Edyta Male
sza (pole, bramka), Sara Matuszak, Ali
cja Piotrowska (pole, bramka),
Małgorzata Przybyłowicz (pole, bram
ka), Klara Skrzypek, Anna Szpot, Wikto
ria Szydłowska, Justyna Zięba i Zuzanna
Ziobro. Wszystkie z SP Żarów.

Zespół prowadzili: była bramkarka
„GP” p. Martyna Rachwał i Piotr Ja
skólski. Transport zapewnili: p. Marze
na Zięba, pani Ziobro i p. Marian
Podolak. Dziękujemy.

Prowadzący zajęcia z piłki ręcznej
zapraszają dziewczynki z kl. IV – VI na
ćwiczenia w poniedziałki od 16.30 do
18.00 i wtorki od 16.00 do 17.30. Tre
ningi odbywają się w hali sportowej
przy żarowskim gimnazjum.

Piotr Jaskólski

Drużynowe Mistrzostwa Dolnego

Śląska juniorów w szachach
W dniach 2224 stycznia w Żarowie rozegrane zostały Drużynowe Mi

strzostwa Dolnego Śląska juniorów w szachach na rok 2010.

Mistrzostwa zostały zorganizowane
w hotelu ŻarMed w Żarowie, gdzie zlo
kalizowana była zarówna sala gry jak i
noclegi wraz z wyżywieniem dla uczest
ników.

W mistrzostwach wystartowały łącz
nie 23 drużyny z terenu całego woje
wództwa, w tym oczywiście zespół
gospodarzy Goniec Żarów, który zajął
wysokie 6 miejsce, a przy odrobinie
szczęścia mogło być nawet miejsce na
podium. Rozgrywki wygrał i uzyskał
awans do II ligi MUKS MDK Fabrycz
na Wrocław. Wręczenia nagród dokona
li wspólnie Burmistrz Miasta Żarów
Lilla Gruntkowska oraz Prezes Dolno
śląskiego Związku Szachowego Domi
nik Kulaś.

Bardzo dobrze w zespole Gońca Ża
rów zagrali wszyscy zawodnicy, a w
szczególności Damian Daniel, który
osiągnął najlepszy wynik na 2 szachow
nicy, natomiast Jowita Dranka była dru
ga na 4 szachownicy.

Pełny skład Gońca Żarów wg. kolej

ności szachownic: Przemysław Borow
ski, Damian Daniel, Dawid Mozol,
Jowita Dranka (na zdjęciu poniżej z
Burmistrz Lillą Gruntkowską).

Końcowa klasyfikacja czołowych
zespołów:

Pkt duże Pkt małe
1. MUKS MDK Fabr. Wr. I 12 21.0
2. KSz Polonia Wrocław III 11 20.0
3. MUKS MDK Śródm. Wr. II 10 18.0
4. MUKS MDK Fabr. Wr. II 9 18.5
5. UKS SP3 w Bogatyni II 9 17.0
6. GLKS Goniec Żarów 9 16.5
7. MUKS MDK Śród. Wr. IV 9 15.0
8. UKS Giecek Radków I 8 16.5
9. MUKS MDK Śród. Wr. III 8 15.0
10. MGLKS Oława I 7 16.5

Satatowały 23 zespoły.
Tej rangi impreza szachowa została

zorganizowana w Żarowie dopiero po
raz pierwszy, jednak po opiniach
uczestników turnieju oraz władz Dolno
śląskiego Związku Szachowego może
my mieć pewność, że organizacja
kolejnych tego typu imprez szachowych

zostanie powierzona Żarowowi.
Organizatorem mistrzostw było

Gminne Centrum Kultury i Sportu w
Żarowie oraz klub szachowy Goniec
Żarów.

Organizatorzy pragną gorąco po
dziękować Panu Markowi Baryłko za
ufundowanie dodatkowych nagród dla
najlepszych zawodników na poszcze
gólnych szachownicach.
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