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Zaduma nad rocznicą

dokończenie na stronie 12.

Z głębi Betlejemskiej Nocy na czas radosnych świąt 
życzymy, by w radości płynącej z tajemnicy Bożego Na-
rodzenia każdy potrafił odnaleźć sens własnej drogi oraz 
własnej odpowiedzi na złożony człowiekowi przez Boga 
dar. 

Niech ten specjalny okres Świąteczny zjednoczy Nas 
Wszystkich w działaniu dla wspólnego dobra. A nadcho-
dzący Nowy Rok będzie okazją do wytchnienia, rodzin-
nej radości i duchowych przeżyć. 
Tadeusz Pudlik Leszek Michalak
Przewodniczący Rady Burmistrz Miasta Żarów

Miasteczko św. Mikołaja 
już po raz drugi!

W niedzielę, 4 grudnia 2011 roku na Placu Wolności w Ża-
rowie, po raz drugi powstało Miasteczko Świętego Mikołaja, 
które mimo opadów deszczu przyciągnęło tłumy dzieci tych 
młodszych oraz nieco starszych, jak również dorosłych miesz-
kańców naszej Gminy. 

dokończenie na stronie 8.

Nabierają doświadczenia
Żarowscy Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej nabierają 

doświadczenia nie tylko w trakcie codziennego działania, ale 
również w trakcie realizacji projektu „Rozwój mechanizmów 
partycypacji i rzecznictwa interesów młodzieży na Dolnym Ślą-
sku”, który realizowany jest w oparciu o środki Dolnośląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego i Stowarzyszenia Semper Avanti.

dokończenie na stronie 8.
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Zmiany Prognozy
Radni podjęli uchwalę w spra-

wie Zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Żarów ze 
względu na konieczność doko-
nania zmian przedsięwzięć, które 
będą realizowane w latach 2011-
2019, a  zmiany są konsekwencją 
wyemitowania obligacji gminnych.

Nowe podatki
Pakiet trzech uchwał w spra-

wie: wprowadzenia zmian w  bu-
dżecie gminy Żarów na 2011 rok, 
określenia wysokości stawek po-
datku od środków transportowych, 
ustalenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości, obniżenia 
ceny skupu żyta do celów wymia-
ru podatku rolnego jest związany 
z corocznym ustalaniem podatków 
lokalnych, które w całości stanowią 
dochód Gminy Żarów. 

– W tym roku decyzja o przy-
jęciu stawek poprzedzona była sze-
rokimi konsultacjami społecznymi, 
w czasie których radni zaprosili do 
stołu tych najbardziej zaintereso-
wanych – przedsiębiorców trans-
portowych, rolników czy właścicieli 
nieruchomości – powiedział po 
sesji Burmistrz Leszek Michalak. – 
Szczególnie istotną, chociaż mało 
znaczącą z  punktu pomniejszenia 
dochodów gminy, była decyzja 
radnych o  zwolnieniu wszystkich 
właścicieli psów z płacenia podat-
ku. Dokonaliśmy analizy i okazało 
się, że koszty związane z wystawia-

niem decyzji są  znacząco większe 
niż wpływy z tytułu opłaty od po-
siadania psa.

Uzupełnieniem pakietu uchwał 
podatkowych była uchwała w spra-
wie „określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatko-
wych”, która przystosowuje formu-
larze podatkowe do wymogów obo-
wiązujących przepisów prawnych.

Nowe zasady  
sprzedaży mieszkań

Zmiana uchwały Rady Miej-
skiej w Żarowie Nr XXIV/122/2008 
z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie 
„zasad sprzedaży lokali mieszkal-
nych i  użytkowych stanowiących 
zasób nieruchomości Gminy 
Żarów”, powinna zainteresować 
wszystkich tych, którzy jeszcze 
nie wykupili mieszkań komunal-
nych. Uchwalone stawki bonifikaty 
to 75% i 79%, które obowiązywać 
będą od 3 września 2012r. To ozna-
cza, że kto nie wykupi mieszkań na 
dotychczasowych zasadach, to od 
września przyszłego roku zapłaci 
znacznie więcej niż obecnie.

Strefa się poszerzy
Radni przyjmując uchwałę 

w sprawie „wyrażenia zgody na 
poszerzenie terenu Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Podstrefy Żarów” otworzyli moż-
liwość dalszego rozwoju żarowskiej 
podstrefy WSSE. Kuriozalne jest to, 
że gmina będzie wnioskować o po-

nowne włączenie terenów, które 
już kiedyś były w strefie, jednakże 
ze względu na zaniechanie dzia-
łań w roku 2007 przez ówczesnego 
burmistrza zostały decyzją Rady 
Ministrów ze strefy wyłączone. 

Zmiana planu  
zagospodarowania

Uchwała w sprawie „przystą-
pienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego 
w obrębie wsi Mrowiny”, jest kolej-
ną szybką reakcją władz Gminy na 
potrzeby mieszkańców. To kolejna 
taka uchwała otwierająca drogę do 
zmiany przeznaczenia gruntów, 
tym razem w Mrowinach. Dzięki 
takim zmianom na terenie gminy 
prowadzonych jest obecnie ponad 
130 inwestycji budowlanych, a to 
oznacza, że na terenie gminy osie-
dlą się nowi mieszkańcy. 

Upoważnienie  
dla Kierownika OPS-u

Radni przyjmując uchwałę 
w sprawie „upoważnienia Kierow-
nika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie do załatwiania indywi-
dualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej”, udzielili mu tym 
samym upoważnienia do organizo-
wania pracy z rodziną, która wyni-
ka z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej.

Komisja,  
która zniszczy

Radni uchwałą w sprawie „po-
wołania komisji do dokonania 
zniszczenia zgłoszeń kandydatów 
na ławników” powołali trzyoso-
bową komisję w składzie: Urszula 
Ganczarek, Kamila Madej, Maria 
Tomaszewska. Jedynym zadaniem 
tej komisji będzie dokonanie pro-
tokolarnego, fizycznego zniszcze-
nia zgłoszeń kandydatów na ław-
ników, którzy nie zostali wybrani 
w wyborach ławników na kadencję 
2012-2015, a które nie zostały ode-
brane w terminie 60 dni.

Rezygnacja Radnego
Ostatnią uchwałą jaką rozpa-

trywali radni była uchwała w spra-
wie „wygaśnięcia mandatu radnego 
Rady Miejskiej w Żarowie Norber-
ta Gałązki”. O swojej rezygnacji, 
podyktowanej sprawami osobi-
stymi, Norbert Gałązka poinfor-
mował na poprzedniej Sesji Rady. 
Aby rezygnacja była skuteczna, 
konieczne było podjęcie stosownej 
uchwały.

Sesję zakończyło sprawozda-
nie z pracy Burmistrza Miasta Ża-
rów oraz interpelacje, śzapytania 
i wnioski radnych.

Zdrowych i Rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
mieszkańcom Bukowa, Marci-
nowiczek, Pyszczyna i Zastruża 
życzy Radna

Urszula Ganczarek.
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Wszelkie sprawy związa-
ne z przyjmowaniem reklam 
i ogłoszeń prowadzi Wydawca 
Gazety Żarowskiej.

Wszelkie prawa zastrzeżo-
ne (łącznie z tłumaczeniem na 
języki obce). Żaden fragment 
nie może być: wykorzystany 
w jakiejkolwiek formie: foto-
kopii, mikrofilmu czy innych 
reprodukcji ani przekładany 
na język mechaniczny lub pi-
semny, bez zgody wydawcy.

Redakcja zastrzega sobie 
prawo do robienia skrótów 
i nie publikowania w całości 
tekstów i materiałów nie za-
mawianych.

XVI Sesja Rady Miejskiej
30 listopada 2011 roku odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Żarowie, która poświęcona 

była, m.in. rozpatrzeniu trzynastu projektów uchwał, a wśród nich w sprawie wygaszenia man-
datu radnego. Najistotniejszymi tego dnia projektami uchwał były te związane ze sprawami 
finansowymi Gminy.

Agencja Pracy Pollux Sp. z o.o. 
(certyfikat nr 3171)

prowadzi rekrutację do pracy na terenie 
WSSE w Żarowie oraz do Biskupic Podgór-

nych z zorganizowanym dojazdem.
Zapraszamy!

Tel: 74 85 66 080; 513 122 392

Zbadaj wzrok
9 stycznia 2012 r., odbędą się bezpłatne badania 

wzroku, które przeprowadzą wykwalifikowani opto-
metrzy z firmy Opotybell z Wrocławia.

Badania rozpoczną się od godziny 10.00, w pomieszcze-
niach Żarowskiej Izby Historycznej (dawny budynek ŻOK) 
przy ulicy Armii Krajowej 40. 

Badania są w pełni bezpłatne. 
Osoby chętne prosimy o rejestrację telefoniczną pod nu-

merem telefonu: 74 85 80 745. 
Informacji udziela Karolina Dyduch z Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żarowie.
Urząd Miejski w Żarowie
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Dzień wolontariusza
Swój wolny czas spędzają przy łóżkach chorych, pomagają 

im w domach, biorą udział w akcjach charytatywnych, kwestu-
ją na rzecz potrzebujących. 

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza 
I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości budynkowej położonej w Żarowie przy ul. Ogrodowej 26a

1. Przetarg odbędzie się w dniu 
16 stycznia 2012r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu w  wyso-
kości 10 % ceny wywoławczej 
podanej w tabeli na konto: 
Bank Zachodni WBK I oddz. 
Żarów 65 1090 2369 0000 0006 
0201 9458 najpóźniej do  dnia 
11 stycznia 2012r. włącznie.  
Za datę wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środ-
ków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ, 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 wzglę-
du na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik zaofe-
ruje cenę o co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wy-
woławczej.

5. Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia aktu nota-
rialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
notarialnej, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi na rzecz or-
ganizatora przetargu.

6. Zbywana nieruchomość zwol-
niona jest z podatku VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg 
zobowiązany będzie do ponie-

sienia kosztów szacunkowych 
i  geodezyjnych związanych 
z przygotowaniem działki do 
sprzedaży w kwocie łącznej 
2.275,50 zł oraz kosztów nota-
rialnych. W miejscowym pla-
nie zagospodarowania działka 
przeznaczona jest pod zabu-
dowę mieszkaniową jednoro-
dzinną.

8. Ogłoszenie o przetargu 
umieszczone jest na stronie 
internetowej Urzędu: www.
um.zarow.pl

9. Dodatkowych informacji 
udziela Referat Nieruchomości 
i Gospodarki Przestrzennej tel. 
74-85-80-591 wew. 339 i  301 
do dnia przetargu.

10. Uczestnik zobowiązany jest do 
przedłożenia komisji przetar-
gowej dowodu wpłaty wadium 

oraz dokumentu tożsamości 
przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczest-
nikiem przetargu jest osoba 
prawna, osoba upoważniona 
do reprezentowania uczest-
nika, powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z Krajo-
wego Rejestru Sądowego. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, koniecz-
ne jest przedłożenie oryginału 
pełnomocnictwa upoważnia-
jącego do działania na każdym 
etapie postępowania przetar-
gowego.

11. Wpłata wadium przez uczest-
nika przetargu jest równo-
znaczna z  potwierdzeniem 
przez niego faktu zapoznania 
się z warunkami przetargu i ich 
akceptacją.

Nr działki Pow. w m2 Nr KW Forma oddania nieruchomości Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozp.
950/12 252 SW1S/00019243/7 Sprzedaż na własność 58.000 zł 5.800 zł 9:00

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
Stosownie do art. 39 ust. 1 usta-

wy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2008 
r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi 
zmianami) podaję do publicznej 
wiadomości, że w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 
2, w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierają-
cych informacje o środowisku i jego 
ochronie umieszczono informacje 
o przystąpieniu do opracowania 
projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, spo-
rządzanego na podstawie uchwały 

Nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 3 listopada 2011r. 
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru 
położonego w obrębie wsi Wierzb-
na, gm. Żarów.

Zainteresowani mogą zgłaszać 
wnioski z zakresu ochrony środo-
wiska dotyczące w/w planu miej-
scowego w terminie do dnia 09 
stycznia 2012r. na piśmie na adres: 
Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zam-
kowa 2, 58-130 Żarów.

Wnioski powinny zawierać na-
zwisko, imię/nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku/
uwagi oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
o przystąpieniu do sporządze-

nia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późniejszymi zmianami) za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Żarowie uchwały Nr 
XV/103/2011 z dnia 3 listopada 
2011r., w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położone-

go w obrębie wsi Wierzbna, gm. 
Żarów. 

Zainteresowani mogą składać 
wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego. Wnioski na-
leży składać na piśmie w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. 
Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w ter-
minie do dnia 9 stycznia 2012r. 

Wniosek powinien zawie-
rać imię, nazwisko, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy.

Bezinteresownie dzielą się 
swoim sercem, a niesiona pomoc 
nie dość, że ich życiu nadaje sens, 
to świat czyni piękniejszym. To 
nasi serdeczni przyjaciele Wolon-
tariusze, którzy są wśród wszyst-
kich nas. Oni wszyscy są w naszych 
szeregach. Tak jak niemal każdy 
z nas, gdzieś na 
pewnym etapie 
swojego życia 
zdali sobie spra-
wę, że coś z tym 
światem jest nie 
tak. Różnica po-
lega na tym, że 
oni – wolontariu-
sze – powiedzieli 
sobie: „Stop, przecież ja mogę coś 
z tym zrobić”

Nikogo nie trzeba przekony-
wać, jak wiele życzliwości, ciepła, 
radości i pogody ducha niosą ze 
sobą wolontariusze w swojej pra-
cy na rzecz innych. To dzięki ich 
pomocy rozwija się ruch wolon-
tarystyczny, prowadzone są akcje 
charytatywne, zbiórki z pomocą 
humanitarną, jak również świad-
czona jest pomoc ludziom chorym, 
samotnym i niepełnosprawnym.

Międzynarodowy Dzień Wo-
lontariusza obchodzony 5 grudnia 
2011 roku to okazja do podzięko-

wania Wam Wszystkim za chęć 
działania, tworzenia i zmiany na 
lepsze otaczającego nas świata. To 
dzięki Wam, Waszej ofiarności – 
żyje się lepiej, łatwiej i pogodniej. 

Składam serdeczne podzięko-
wania Wszystkim, którzy tę pomoc 
niosą: Żarowskiej Młodzieżowej 

Radzie Miejskiej, 
To w a r z y s t w i e 
Przyjaciół Cho-
rych „Hospi-
cjum” z panią Ge-
nowefą Błaszczyk 
na czele, Miej-
skiemu Klubo-
wi Honorowych 
Dawców Krwi 

w Żarowie, organizacjom sporto-
wym, stowarzyszeniom z terenu 
naszej gminy i tym pojedynczym 
osobom, którzy nieustannie podają 
pomocną dłoń innym ludziom. 

Pamiętajmy, że grudzień to nie 
tylko mikołajkowe prezenty i świę-
ta, ale także czas, kiedy możemy 
podziękować wolontariuszom za 
ich całoroczną pracę. I 5 grudnia 
– Międzynarodowy Dzień Wolon-
tariusza to dzień, który powinien 
o tym przypominać. Wasz Dzień.

Leszek Michalak
Burmistrz Miasta Żarów

wraz ze współpracownikami

„Nigdy nie jesteśmy 
tak biedni, aby nie stać 
nas było na udzielenie 

pomocy bliźniemu”
/Mikołaj Gogol/
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6 grudnia 2011 roku już od 
samego ranka wszystkie przed-
szkolaki wypatrywały gościa, na-
słuchiwały jego kroków i dźwięku 
dzwoneczków.

Radości nie było końca, gdy uj-
rzeli Świętego Mikołaja w pięknym, 
czerwonym stroju i z wielkim wor-
kiem. Zanim jednak dzieci otrzy-
mały podarki, odpowiadały na py-
tania Mikołaja, który chciał się do-
wiedzieć o ich postępach w nauce 
oraz zachowaniu przez cały rok. Po 
zaprezentowaniu swoich umiejęt-
ności wokalnych i recytatorskich 
nastąpiła jedna z najmilszych chwil 
– wręczanie prezentów. 

Nic więc dziwnego, że po wrę-
czeniu upominków, przedszkolaki 

niechętnie chciały wypuścić Miko-
łaja ze swojego przedszkola. Uści-
skom i wspólnym zdjęciom nie 
było końca. 

Nie musieliśmy pytać dzieci, 
co sądzą o wizycie Świętego Miko-
łaja. Zachwyt i szczęście malowały 
się na twarzach wszystkich dzieci, 
może tylko z wyjątkiem tych naj-
młodszych z oddziału żłobkowego, 
które być może po raz pierwszy 
widziały z bliska Mikołaja, oba-
wiając się jego wielkiej postury. Za 
to Święty Mikołaj zapewnił nas, 
że bardzo podoba mu się Bajkowe 
Przedszkole, ale jeszcze bardziej 
przedszkolaki, które na pewno od-
wiedzi za rok. 

Magdalena Pawlik

W Placówce ciasno i gwarnie
W placówce wsparcia dziennego Cztery pory roku, którą prowadzi Żarowskie 

Stowarzyszenie „Edukacja” w ostatnim czasie bardzo ciasno i gwarnie. 

Ciasno, bo w okresie jesienno-zimowym 
gromadzi się tu w ciągu dnia nawet do 30 dzie-
ci, które chcą popołudniami spędzić czas na 
interesujących zajęciach w gronie rówieśników. 
A gwarnie, ponieważ wiele się dzieje. 

W ostatnim czasie dzieci szczególnie się 
rozśpiewały, ponieważ przygotowywały się pil-
nie do XIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej. Już 
z daleka było słychać wesołe, żołnierskie melo-
die: „Witaj Zosieńko”, „Jak szło wojsko”. 

Przypomnijmy, że każdego roku Świetlica 
odnosiła sukcesy na tym Festiwalu: w 2009 roku 
– III miejsce, w 2010 – II miejsce, a w 2011 – po-
nownie III. To wielki sukces, ponieważ w Festi-
walu biorą udział wszystkie dzieci ze Świetlicy, 
te które śpiewają jak słowiki, i te które troszkę 
fałszują. Najważniejsze to wspólna, dobra zaba-
wa. Obecnie trwają śpiewy kolęd i pastorałek, 
bo święta tuż tuż. 

Tydzień po Festiwalu 18 listopada 2011 
roku, 25 dzieci pojechało do kina do Wałbrzy-
cha na film animowany „Przygody Tintina”. Wy-

jazd, jak zresztą wszystkie świetlicowe działania, 
są dla dzieci bezpłatne, ponieważ Placówka fi-
nansowana jest z dotacji otrzymanej od Gminy 
Żarów, ale także sponsorzy dorzucają swoją ce-
giełkę. 

Najbliższe plany zapowiadają się gorące, bo 
wielkimi krokami zbliża się okres świąteczny. 
Trzeba robić kartki bożonarodzeniowe, ozdoby 
choinkowe (cekinowe, wstążeczkowe, makaro-
nowe i inne). A w między czasie będzie śpiew, 
zabawy i oczywiście porcja nauki.

Jak zawsze zapraszamy wszystkie dzieci, 
którym nudzi się w domu w zimowe, długie 
wieczory do udziału w zajęciach o różnorodnej 
tematyce. 

Dla wszystkich zainteresowanych przypo-
minamy, że Placówka wsparcia dziennego Czte-
ry pory roku mieści się w Budynku Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Żarowie w Sali nr 6 i czyn-
na jest od poniedziałku do piątku w godzinach 
14:00 – 18:00. Zapraszamy!

Bernadetta Lesiak

Mikołajki  
w Imbramowicach

6 grudnia 2011 roku Szkołę Pod-
stawową w Imbramowicach odwiedził 
Święty Mikołaj. 

Przyniósł słodkie prezenty dla wszystkich 
136 uczniów, a owe miłe niespodzianki były 
zasługą Rady Rodziców, która wypracowała do-
datkowe środki na ten cel. Było wiele radości, bo 
któż nie lubi słodyczy?

Dzięki prezentacji multimedialnej przygo-
towanej przez nauczyciela informatyki ucznio-
wie mogli poznać ciekawostki dotyczące życia 
i działalności Świętego Mikołaja, jego codzienne 
obowiązki, miejsce zamieszkania, a nawet ulu-
bione formy wypoczynku. Były słodkości, było 
też coś dla ducha – dzieci z kl. I-III oraz oddzia-
łu przedszkolnego pojechały pod opieką wycho-
wawców i rodziców do Teatru Lalek w Wałbrzy-
chu na spektakl „Ferdynand Wspaniały”. 

Dla niektórych był to pierwszy kontakt z te-
atrem i bardzo udany. Wszyscy wrócili zadowo-
leni, pełni wrażeń, urzeczeni pięknem pacynek, 
bogactwem scenografii i oprawą muzyczną 
przedstawienia – chętni na kolejne spotkanie 
z teatrem.

Krystyna Waliszak

Mikołaj u przedszkolaków
Tradycyjnie, jak każdego roku Bajkowe Przedszkole w Żarowie odwiedził Święty Mikołaj. Jego wizyta to długo wyczekiwany 

dzień przez wszystkie dzieci i tak było również i w tym roku. 
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Ach! Jak nie wyczekiwać tak 
wyjątkowego gościa! Czy się zja-
wił?

O tak! 
O godzinie 16:00, kiedy niemal 

słychać było bijące serduszka pod-

ekscytowanych żarowskich dzieci, 
Święty Mikołaj odwiedził żarow-
ski Kościół pw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa i obdarował nasze 
dzieci prezentami.

Uczynił to z wielką radością, 
zwłaszcza, że w tym roku otrzymał 
wsparcie ogromnej liczby elfów, 
którzy jak co roku organizowa-
li i przygotowywali prezenty dla 
dzieci. 

Niezwykłe jest to, że tego gru-
dniowego dnia wszyscy chcemy 
być Świętymi Mikołajami. Może 
dlatego, że choć otrzymywanie pre-
zentów jest miłe, to jednak więcej 
radości sprawia obdarowywanie 
innych prezentami. 

Dziękujemy Świętemu Mikoła-
jowi, że nieustannie jest.

Anita Denes-Ziemkiewicz

Święty Mikołaj
Wyczekiwany, wymarzony, wyjątkowy, obdarowujący prezen-

tami, obsypywany listami od wszystkich dzieci na całym świe-
cie, karmiony pierniczkami wystawianymi na parapet domów.

Święty Mikołaj  
w Gołaszycach 

Przez rok tęsknie oczekiwany, witany z iskrą nadziei w oku, 
zawitał w tym roku do Gołaszyc. 

Mowa oczywiście o świętym Mikołaju, który przybył do Gołaszyc, aby 
obdarować oczekujące na niego dzieci. Każde dziecko prezentowało Mi-
kołajowi wierszyk lub fragment piosenki, po czym odbierało z jego rąk 
podarunki. Dla nas dorosłych zaś najpiękniejszym prezentem tego dnia 
były uśmiechnięte dziecięce twarze.

Jolanta Kozów 
Sołtys wsi Gołaszyce

Mikołaj w Akademii Malucha
W środę 7 grudnia w Bibliotece Publicznej w Żarowie od-

były się niecodzienne zajęcia dla najmłodszych w „Akademii 
Malucha”. 

Andrzejki w Kalnie
Słowa znanej piosenki doskonale oddają klimat Andrzej-

kowego wieczoru. Wróżby, przepowiednie, zabawy i tańce do 
białego rana. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego 

w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytko-
wanie wieczyste w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 173/2011 z dnia 06.12.2011r.

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego 

w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w oparciu o Zarządze-
nie nr 170/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku .

Wszystko z przymrużeniem 
oka, bo „przecież to tylko zabawa”, 
ale zawsze w Andrzejkowy wieczór 
towarzyszy nam oczekiwanie i na-
dzieja, że być może uda nam się 
wywróżyć wspaniałą przyszłość. 
Tak było również Kalnie. Popular-
ność Andrzejek jest tak wielka, że 
musieliśmy podzielić imprezę na 
trzy etapy. 

W sobotę, 19 listopada 2011 
roku dzieci z Kalna zgromadziły się 
w świetlicy wiejskiej na specjalny 
wieczór wróżb. Ich repertuar był 
niezwykle szeroki: wróżenie roz-
poczęło się od wędrówki bucików 
w kierunku drzwi, przebijano także 
szpilką serca z imionami wybrań-
ców, nie obyło się oczywiście bez 
lania wosku i odczytywania z jego 
kształtu przyszłości, grano w „za-
czarowane kolory i magiczne licz-
by,” wróżono przyszłe zawody, zor-
ganizowana została także „ruletka 
dobrych rad na nadchodzący rok” 

i wiele innych zabaw. 
Po wróżbach i za-

bawach z najmłodszy-
mi zaczęła się dyskote-
ka dla młodzieży. Mło-
de pokolenie Kalna po 
raz kolejny udowodni-
ło, że potrafi się dobrze 
bawić w kulturalny 
sposób. Było wesoło 

i magicznie – niesamowita energia 
oraz radość dzieci i młodzieży to 
najprawdziwsza wróżba powodze-
nia dla Kalna na przyszłe lata.

Z kolei 26 listopada 2011 roku 
odbyła się Zabawa Andrzejko-
wa dla dorosłych zorganizowana 
wspólnie przez Radę Sołecką i OSP 
Kalno. W sumie na imprezie bawi-
ło się 80 osób. Dochód z imprezy 
został przekazany dla Strażaków 
z Kalna na zakup nowych koszul 
wyjściowych do mundurów stra-
żackich. Zabawa trwała do białego 
rana, szefowa kuchni – Sołtys Jani-
na Jarosz zadbała o pyszny smak 
bigosu, krokietów i czerwonego 
barszczu, DJ Michał puszczał hity 
nowe i stare, polskie i zagraniczne – 
dla każdego coś dobrego. Andrzej-
ki udały się znakomicie i wszyscy 
pożegnali się w miłej atmosferze. 

Ewa Wołek 

Otóż tego dnia, choć śniegu 
nie było, przybył na saniach święty 
Mikołaj z workiem pełnym prezen-
tów. I nagle 16 par małych oczu, 
pełnych odwagi i zdziwienia, sku-
piło swą uwagę na sędziwym jego-
mościu. 

Mikołaj przywitał się z każdym 
dzieckiem podając rękę. Z wielką 
radością przyznał, że w Żarowie, 
nawet najmłodsi mieszkańcy wcale 
nie boją się wielkiej postaci z siwą 
brodą, odzianej w czerwony ku-
brak – bo i nie ma czego się bać! 

Mikołaj wraz z dziećmi i rodzi-
cami bawił się w kółeczku, a także 
w ulubioną zabawę maluchów – 

„pociąg”, pomocnik Mikołaja nato-
miast przeczytał piękny wierszyk, 
w którym opisane były dzieje Świę-
tego Mikołaja. 

Wreszcie nadszedł czas, kiedy 
Mikołaj otworzył, wcześniej przy-
taszczony wielki wór i wręczył 
podarki małym Żaczkom. Dzieci 
z niecierpliwością zaglądały do 
swoich prezencików radując się 
wraz z Mikołajem.

Mikołajkowe spotkanie dla naj-
młodszych przygotowało Gminne 
Centrum Kultury i Sportu oraz Bi-
blioteka Publiczna w Żarowie.

EK
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Pamiątkowe tablice  
w Mrowinach

30 listopada 2011 roku w Mrowinach odbyła się uroczy-
stość poświęcona pamięci wszystkim zmarłym: Polakom oraz 
dawnym niemieckim mieszkańcom pochowanym na terenie 
wokół kaplicy w Mrowinach, będącym obecnie własnością Pa-
rafii Matki Bożej Królowej Polski. 

Jako symbol pamięci o wszyst-
kich zmarłych pochowanych na 
tym terenie, zakupiono i wmuro-
wano w płytę naziemną przy kapli-
cy dwie pamiątkowe tablice: w ję-
zyku niemieckim i polskim. 

Mszy Świętej w intencji zmar-
łych przewodniczył Wicedziekan 
dekanatu Żarów – Ksiądz Wła-
dysław Terpiłowski, homilię wy-
głosił proboszcz mrowińskiej Pa-
rafii – Ksiądz Paweł Szajner. We 
Mszy Świętej uczestniczył również 
Ksiądz Ryszard Mencel – Pro-
boszcz Parafii w Imbramowicach. 

Podczas Mszy Świętej tablice 
zostały poświęcone, zapalono zni-
cze i złożono kwiaty jako symbol 
pamięci. W uroczystości wzięli 

również udział: Burmistrz Miasta 
Żarów – Leszek Michalak, Sekre-
tarz Gminy – Sylwia Pawlik, Radni 
Rady Miejskiej w Żarowie, Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. Anny 
Jenke w Mrowinach – Roman Ko-
nieczny razem z przedstawicielami 
grona pedagogicznego i uczniami, 
Przedstawiciele Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Mro-
winach. Przedstawiciele Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Mrowinach 
oraz mieszkańcy Gminy Żarów. 

Niech ta uroczystość będzie 
świadectwem jedności z tymi, któ-
rzy tu żyli, mieszkali, a także wyra-
zem naszej miłości i szacunku do 
nich.

Bernadetta Lesiak

Stroiki bożonarodzeniowe
Zapraszamy serdecznie na wystawę stroików bożonaro-

dzeniowych wykonanych przez utalentowane mieszkanki na-
szej gminy: żarowiankę – Annę Nocoń-Kurzeja oraz Ewę Ma-
lesza z Kalna. 

Jak mówi Pani Ania: „Flory-
styka to jej pasja, która cieszy oko 
i duszę”. Tej pasji oddaje się od 
dwóch lat. Ukończyła kursy pierw-
szego i drugiego stopnia w Aka-
demii Florystyki we Wrocławiu. 
W szkole uzyskała wiele cennych 
informacji, które przy odrobinie 
chęci i zręczności, a przede wszyst-
kim cierpliwości, wykorzystuje na 
wyczarowanie różnego rodzaju 
kompozycji. 

Pani Ewa Malesza z Kalna do-
skonali swoje umiejętności drogą 
samokształcenia. Stroiki bożonaro-
dzeniowe wykonała z masy solnej, 
a następnie ozdobiła kolorową far-
bą. Są to wianuszki, świeczniki oraz 
kompozycje kwiatowe. Pani Ewa 
aktywnie uczestniczy w życiu swo-
jej wioski i jest znana  z ogromne-

go talentu i zdolności manualnych 
w wykonywaniu różnorodnych de-
koracji, nie tylko bożonarodzenio-
wych, ale również wielkanocnych, 
dożynkowych i in. Ponadto, wy-
szywa, haftuje, szydełkuje, dzierga 
na drutach i sama wypieka wiejski 
chleb. Od kilku lat bierze udział 
w wystawie organizowanej przez 
Urząd Marszałkowski we Wrocła-
wiu pn. „Wielkanocny stół”. 

Biblioteka Publiczna w Ża-
rowie jest już od lat promotorem 
lokalnych twórców, a Panie Ania 
i Ewa to kolejne artystki, które chce 
Państwu zaprezentować. Zaprasza-
my do obejrzenia wystawy w go-
dzinach otwarcia Biblioteki, tj. od 
poniedziałku do piątku, w godzi-
nach od 9.00 do 17.30. 

Stanisława Biernacka

Piernikowe legendy
W poniedziałkowy poranek, 28 listopada w Szkole Podsta-

wowej im. Anny Jenke w Mrowinach unosił się korzenny za-
pach pierników. 

Nie było ani jednej osoby, któ-
ra obojętnie przeszłaby obok sali, 
w której klasa piąta z wielkim za-
pałem wałkowała, wycinała i pie-
kła piernikowe cudeńka. Ciasto 
na pachnące łakocie przygotowała 
pani Magda Kłobucka, pod któ-
rej opieką uczniowie formowali 
przeróżne świąteczne kształty cia-
steczek, przy okazji przepięknie je 
ozdabiając. 

Przed przystąpieniem do pra-
cy dzieci wysłuchały przygotowa-
ne i przeczytane przez Katarzynę 
Buczmę, w ramach akcji „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”, toruńskie 
legendy, które wyjaśniały pocho-

dzenie słynnych pierniczków „Ka-
tarzynek”. 

Przygotowane przez klasę pią-
tą barwne pierniki będą wspaniałą 
atrakcją Świątecznego Kiermaszu, 
rozpoczynającego w szkole Ty-
dzień Bezpieczeństwa. 

Każdy, kto zapragnie posiadać 
smakowitą, piernikową ozdobę, 
może zawitać w progi Szkoły Pod-
stawowej w Mrowinach, by po-
dziwiać i zakupić aniołki, ozdoby, 
kartki świąteczne, stroiki przygo-
towane i wykonane przez uczniów 
naszej szkoły.

Katarzyna Buczma 
Magda Klobucka

Wizyta studyjna w Żarowie
30 listopada 2011 roku gmina Żarów gościła grupę miesz-

kańców z gminy Mściwojów, którzy są zainteresowani założe-
niem spółdzielni socjalnej w swojej gminie. 

Goście zmotywowani przez 
tamtejszy Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej chcą poznać zasady funk-
cjonowania spółdzielni socjalnych 
jako formę aktywności zawodowej 
i dzięki projektowi realizowanemu 
przez Forum Aktywności Lokalnej 
z Wałbrzycha pod czujnym okiem 
Rafała Czochera mają taką szansę. 
Do Żarowa przyjechali, aby spo-
tkać się z Żarowską Spółdzielnią 
Socjalną „Raz, Dwa, Trzy”, która 
w krótkim czasie stała się przykła-
dem dobrych praktyk. 

Lucyna Skorupska oraz Leszek 
Buchowski opowiedzieli o zakła-

daniu i funkcjonowaniu tego spe-
cyficznego przedsiębiorstwa wska-
zując na jego walory oraz występu-
jące zagrożenia. 

Spółdzielcy opowiadali o du-
żym wsparciu ze strony wszystkich 
instytucji działających na terenie 
żarowskiej gminy, co w ich ocenie 
jest największym atutem.

Nad organizacją wizyty stu-
dyjnej czuwali przedstawiciele 
Partnerstwa „Żarowskie Inicja-
tywy” Lucyna Skorupska zadbała 
o słodki poczęstunek i upominki 
dla każdego gościa.

A.D-Z., M.P.
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Porządki w Bukowie
Po opadnięciu ostatnich liści z drzew, mieszkańcy Bukowa 

postanowili uporządkować przed zimą cmentarz parafialny. 

Mieszkańcy, którzy odpowiedzieli na apel sołtysa i rady sołeckiej 21 li-
stopada pracowali kilka godzin. Zgrabiono liście z terenu cmentarza, par-
kingu i drogi. Wywieziono także śmieci nagromadzone w ciągu ostatniego 
roku oraz przycięto gałęzie kasztanowców okalających teren cmentarza.

Piękna pogoda sprzyjała pracom, a po ich zakończeniu teren cmenta-
rza i jego otoczenie prezentuje się naprawdę okazale. 

Sołtys i rada sołecka dziękują wszystkim pracującym. Należy tylko 
mieć nadzieję, że osoby mające tam bliskich zadbają o czystość i porządek, 
a zużyte znicze nie trafią na trawę czy drogę.

Urszula Ganczarek 

Kolejne szkolenie w Bukowie
W dniach 28 i 29 listopada 2011 roku na świetlicy wiejskiej 

w Bukowie odbyło się szkolenie rolników „CROSS-COMPL”, 
której organizatorami była Dolnośląska Izba Rolnicza we Wro-
cławiu. 

W pierwszym dniu szkolenia, prowadząca warsztaty pani Joanna Ma-
ciejewska z WODR we Wrocławiu przekazała rolnikom wiedzę o zasa-
dach, których powinni przestrzegać, aby otrzymywać płatności obszarowe 
z Unii Europejskiej. Zaniedbania w tym zakresie prowadzą do obniżenia 
kwoty przyznanej pomocy, a w drastycznych przypadkach, nawet do po-
zbawienia jej w całości. W otrzymanych materiałach rolnicy zawsze będą 
mogli sprawdzić, jakie zasady ich obowiązują w poszczególnych latach 
programu. 

Podczas drugiego dnia szkolenia odbył się wyjazd do Wieśnicy k. 
Strzegomia. Tam w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, Kierownicy Pro-
dukcji Roślinnej i Zwierzęcej zapoznali rolników z metodami produkcji 
i zasadami BHP.

Podczas szkolenia zapewniony był catering, a w trakcie obiadów 
i przerw kawowych, rolnicy i prowadzący wymieniali uwagi i doświadcze-
nia. Zadowoleni z merytorycznego i dobrze zorganizowanego szkolenia  
rolnicy zgłosili chęć uczestnictwa w innych tego typu działaniach. Łącznie 
w szkoleniu udział brało 20 osób. 

Kurs kombajnistów
Kurs kombajnistów odbędzie się w styczniu 2012 roku. Na dzień dzi-

siejszy zebrano grupę 15 rolników. Kolejni chętni mogą być dopisani do 
listy do końca grudnia 2011 roku. Każdy uczestnik telefonicznie otrzyma 
informację o terminie rozpoczęcia. 

Urszula Ganczarek

Zmiany w wykupie  
lokali mieszkalnych

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Żarowie 30 listopada 
2011 roku została podjęta uchwała dotycząca zmiany bonifi-
katy udzielanej przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz 
najemców. 

Uchwalone stawki bonifikaty to 75% i 79%, które obowiązywać będą 
od 3 września 2012r.

Zmiana stawki oznacza, że przy wykupie najemcy zapłacą 25% lub 
21% wartości mieszkania. Z bonifikaty 79% będą mogli skorzystać loka-
torzy danego budynku – jeżeli zdecydują się na wykup mieszkań i złożą 
wnioski w tym samym terminie oraz lokatorzy, których mieszkanie jest 
ostatnim niewykupionym lokalem w budynku. Wszyscy wówczas zapłacą 
21% wartości swoich mieszkań. W przeciwnym razie za mieszkanie trzeba 
będzie zapłacić 25% jego wartości.

Możliwość wykupu mieszkania z bardzo dużą bonifikatą 95% lub 99% 
istnieje od dnia wejścia w życie uchwały z dnia 30 kwietnia 2008r. Obo-
wiązujące przepisy dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych zapewniają 
wykup lokali mieszkalnych na bardzo preferencyjnych warunkach za 5% 
lub 1% wartości lokalu i obowiązywać będą do końca sierpnia 2012r. 

Zachęcamy wszystkich najemców lokali mieszkalnych do skorzystania 
z nadal istniejącej możliwości wykupienia lokalu mieszkalnego na prefe-
rencyjnych zasadach. Wnioski o wykup lokalu są do pobrania w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie lub na stronie internetowej 
www.um.zarow.pl. 

Katarzyna Banasik 

WOŚP
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Szko-

le Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie oraz Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zwracają się z prośbą 
o pomoc w organizacji XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, który odbędzie się w niedzielę 8 stycznia 2012 r. 
w Hali Sportowej GCKiS w Żarowie.

Prosimy o przekazanie darów rzeczowych lub zakup sprzętu RTV lub 
AGD, które zostaną wykorzystane podczas Finału na licytacji WOŚP. 

Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, 
czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcze-
śniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

Z góry dziękujemy Państwu za każdą przekazaną nam rzecz, którą po-
staramy się jak najlepiej wykorzystać, by pomóc chorym dzieciom.

Kontakt w sprawie darów: Szkoła Podstawowa w Żarowie, tel. 74 85 
80 482 lub Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 74 85 80 753.
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Miasteczko Świętego Mikołaja, 
z inicjatywy Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Żarowie, po raz pierw-
szy zagościło w naszym mieście 

w ubiegłym roku, zyskując już wte-
dy rzeszę miłośników. 

Na dzieci oczekujących przy-
bycia Św. Mikołaja czekało tym ra-

zem jeszcze więcej niespodzianek. 
Prezentacja psów zaprzęgowych 
rasy Siberian Husky, pokaz ognia, 
przejażdżka renifero-raktorkiem, 
grill, kiermasz ozdób Bożonaro-
dzeniowych, konkursy, zabawy 
oraz mnóstwo słodkości, gorącej 
czekolady i upominków dla dzie-
ci- wszystko to  sprawiało, iż mimo 
niesprzyjającej aury dzieci i dorośli 
bawili się doskonale. 

Zorganizowanie całej imprezy 
możliwe było dzięki pomocnikom 
Świętego Mikołaja: 

Iwonie Nieradka i Kazimie-
rzowi Kozłowskiemu – Radnym 
Żarowskiej Wspólnoty Samorzą-
dowej; Izabeli Katarzynie Mrzy-
głockiej i Monice Wielichowskiej 
– Posłankom na Sejm RP; firmom: 
YAGI Factory Poland Sp. z o.o.; 
Usługi Remontowo-Budowlane 
M2 Mariusza Juralewicza & Marka 
Mierzwy; Agnieszce Szybalskiej-
-Góra; Ewie Madera; Wojciechowi 

Mięki Studio Reklamy EFIKS; Bo-
żenie i Marianowi Bujakom Sklep  
Warzywko; Agnieszce i Januszowi 
Buchowskim Sklep ALEX; Monice 
Gałęzowskiej-Bielak; Spółdzielni 
Socjalnej „Raz,  Dwa Trzy”; Jacko-
wi Marczyńskiemu; Norbertowi 
Gałązka oraz Romanowi Domań-
skiemu

za co serdecznie dziękujemy – 
wierząc, że płomień dobroci nadal 
rozpalał będzie Państwa serca ku 
niesieniu pomocy potrzebującym. 

Organizatorami tegoroczne-
go Miasteczka Świętego Mikołaja 
byli: Młodzieżowa Rada Miejska 
w Żarowie, Żarowska Wspólnota 
Samorządowa, Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żarowie, Placówka 
Wsparcia Dziennego „Cztery Pory 
Roku” w Żarowie oraz Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Ża-
rowie. 

Krystian Chęciek

W Obornikach
Udział w projekcie rozpoczął 

się od wyjazdu w dniach 7-9 paź-
dziernika do Obornik Śląskich na 
trzydniowe warsztaty integracyjne, 
w których wzięły udział młodzie-
żowe rady z Dolnego Śląska. 

Pierwszego dnia, po oficjal-
nym przywitaniu gości, odbyły 
się „małe targi”, w trakcie których 
każda młodzieżowa rada prezen-
towała swoje osiągnięcia oraz spo-
sób, w jaki funkcjonuje w swojej 
gminie. 

Drugi dzień odbył się pod 
hasłem „na sportowo”, w trakcie 
którego gospodarze zorganizowali 
turniej siatkówki, w którym mło-
dzież z Żarowa zmierzyła się z ró-
wieśnikami Wińska pokonując ich 
bezproblemowo. 

Pierwszy dzień warsztatów 
zakończyła dyskoteka, która była 

okazją do relaksu i zacieśnienia no-
wych znajomości. 

Drugi dzień przeznaczony był 
na warsztaty poświęcone dwóm 
tematom: „Jak zostać radnym, jak 
czytać budżet gminy” oraz „Co to 
jest i jak działa demokracja”. 

W Żarowie
Drugim etapem projektu były 

warsztaty tematyczne organizowa-
ne już osobno dla każdej z gmin. 
Przedstawiciele stowarzyszenia 
Semper Avanti po raz pierwszy 
zagościli w Żarowie 10 listopada 
2011r. prowadząc warsztaty dla 
młodych radnych na temat: „Kon-
sultacje Społeczne”. 

W trakcie warsztatów mło-
dzieżowi radni dowiedzieli się, co 
to są konsultacje społeczne, jak je 
przeprowadzać oraz jaką rolę może 
odegrać w tym zakresie młodzieżo-
wa rada miejska. Na zakończenie 

warsztatów młodzi radni dostali 
pracę domową: przeprowadzić – na 
wniosek przewodniczącego rady 
miejskiej – konsultację społeczną 
w Żarowie na temat aktualnych 
problemów i potrzeb młodzieży. 

W trakcie drugiej wizyty zor-
ganizowano konferencję, którą po-
prowadzono metodą open space. 
Ponieważ tematyka debaty zależa-
ła od młodzieży, to rozmawiano: 
o tym, jakie zespoły muzyczne po-
winno zaprosić się na Dni Żarowa, 
o bibliotece multimedialnej oraz 
budowie skateparku. 

W konferencji oprócz młodzie-
ży wzięli udział przedstawiciele do-
rosłych władz samorządowych, 
a wypracowane wspólnie projekty 
już są w trakcie realizacji lub cze-
kają na realizację, bo przecież nie 
przyspieszymy Dni Żarowa, na 
które tym razem przyjadą zespoły 
wybrane przez młodzież. 

Ankieta
W tydzień po konferencji radni 

przystąpili do odrobienia zadania 
domowego i stanęli na wysokości za-
dania. Przewodniczący MRM przy-
gotował ankietę na temat skateparku 
w Żarowie. Zwołał sesję, na której 
rozdał radnym ankiety i już w ponie-
działek i wtorek (5-6 grudnia) radni 
przeprowadzili łącznie 541 ankiet 
w Szkole Podstawowej im. Jana Brze-
chwy, w Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II i w Zespole Szkół im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Żarowie. 

88% ankietowanych uważa że 
skatepark w Żarowie jest dobrym 

pomysłem, a tylko 12% jest prze-
ciwnego zdania (zaznaczali w an-
kiecie, że jest to kiepski pomysł lub 
w ogóle niepotrzebny). Do co-
dziennego korzystania ze skate-
parku zadeklarowało się 29% an-
kietowanych, 35% ankietowanych 
do korzystania przynajmniej raz 
w tygodniu, 12% do korzystania 
raz w miesiącu, natomiast 24% do 
korzystania rzadziej niż raz w mie-
siącu bądź wcale. 

Najpopularniejszym sprzętem, 
jaki byłby używany na skateparku 
będzie rower i rolki, niewiele mniej 
popularna będzie deskorolka. 

Podsumowanie
Projekt 9 grudnia zakończyło 

spotkanie podsumowujące prze-
prowadzoną konsultację społecz-
ną. W trakcie spotkania prowadzą-
ca warsztaty Anna Skocz, wspólnie 
z młodzieżowymi radnymi, pod-
sumowała cały projekt, omawia-
jąc szczegółowo wykonaną pracę. 
Zaprosiła również młodzieżowych 
radnych z Żarowa na Konferencję 
cały projekt „Rozwój mechani-
zmów partycypacji i rzecznictwa 
interesów młodzieży na Dolnym 
Śląsku”, która odbędzie się 16 
grudnia we Wrocławiu w jednej 
z sali Urzędu Marszałkowskiego. 
W trakcie konferencji zostanie 
również rozstrzygnięty konkurs 
na najlepiej funkcjonującą Mło-
dzieżową Radę Miejską na Dolnym 
Śląsku. Trzymajmy kciuki za MRM 
Żarów.

bmx

dokończenie ze strony 1.

Miasteczko św. Mikołaja

dokończenie ze strony 1.

Nabierają doświadczenia

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania dla Burmistrza Miasta Żarów – Lesz-

ka Michalaka i Zastępcy Burmistrza – Grzegorza Osieckiego oraz 
pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie, którzy przyczynili 
się do wykonania chodnika w Łażanach, tak długo oczekiwanego 
przez mieszkańców wsi, a także za serdeczną współpracę z kołem 
gospodyń wsi Łażany. 

Radna Maria Tomaszewska, Radna Kamila Madej, Sołtys Da-
nuta Gadzina, Przewodnicząca Koła Gospodyń Ewa Policht oraz 
mieszkańcy wsi. 
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– Panie Burmistrzu, jak dłu-
go przejazd tymi ulicami będzie 
utrapieniem?

– Leszek Michalak – Trudno nie 
przyznać racji właścicielom działek, 
że skarżą się na fatalny stan drogi 
dojazdowej. Podejmujemy działa-
nia, aby ten stan rzeczy zmienić. 
W ostatnim czasie prowadzone były 
prace na ul. Świerkowej w Żarowie, 
które miały na celu wybudowanie 
nowej nawierzchni drogi z niesortu 
piaskowego, przy działkach, które 
wystawione są do sprzedaży. Podob-
ne prace, mające na celu utworzenie 
utwardzonej nawierzchni drogi pro-
wadzone są na ul. Henryka Poboż-
nego w Żarowie. W przyszłym roku 
w tej samej technologii będziemy 
chcieli wykonać nawierzchnię na ul. 
Jodłowej, Henryka Brodatego, Mo-
drzewiowej, Ks. Jadwigi i Jesionowej 
w Żarowie.

– Na razie niesort, a kiedy 
droga z prawdziwego zdarzenia?

– Leszek Michalak – Mamy 
wiele zapóźnień w tej dziedzinie, ale 
muszę podkreślić to, że od zeszłego 
roku sukcesywnie budujemy nowe 
nawierzchnie tam, gdzie już ukoń-
czono budowy i mieszkają ludzie. 

Nie są to jeszcze spektakularne suk-
cesy, ale podjęliśmy wyzwanie i nie 
wycofamy się z tych prac. Będziemy 
je kontynuowali również w przy-
szłych latach. W przypadku nowych 
ulic, to asfaltową nawierzchnię 

otrzymają dopiero po zakończeniu 
wszystkich prac budowlanych, aby 
nie zepsuły jej maszyny budowlane 
i wykonawcy instalacji.

– Więcej szczęścia mają 
mieszkańcy z terenu wsi naszej 
gminy. Dlaczego?

– Leszek Michalak – To nieza-
przeczalny fakt, ale nie ma w tym 
nic tajemniczego. Miniony rok był 
bardzo owocny w inwestycje dro-
gowe na terenach wiejskim. 31 
listopada zakończyła się budowa 

nowych dróg na terenach wiejskich 
naszej Gminy. Nowe drogi powstały 
w miejscowościach: Imbramowice 
(ulica Stawowa i Krótka) oraz Sie-
dlimowice, które zostały wykonane 
z masy asfaltowej. Powstało też 

wiele nawierzchni 
dzięki wysypaniu 
ich niesortem. 
Pragnę przy tej 
okazji powiedzieć, 
że budowa na-
wierzchni z nie-
sortu w całej gmi-
nie możliwa była 
dzięki okolicznym 
kopalniom z Sie-
dlimowic, Łażan 

i Gołaszyc, które nieodpłatnie 
przekazały Gminie materiał nie-
zbędny do wykonania nawierzch-
ni. W Bukowie na ulicy Ogrodo-
wej natomiast, została wykonana 
nowa nawierzchnia z frezowiny 
asfaltowej, a w Pożarzysku – przy 
olbrzymim zaangażowaniu miesz-
kańców – obok świetlicy powstała 
droga z płyt betonowych.

Jednakże nowe nawierzchnie 
asfaltowe powstały dzięki środkom 
pozyskanym z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych i Kopalni Granitu 
z Siedlimowic. Środki z Funduszu 
i pomoc kopalni pozwoliły nam na 
wykonanie inwestycji o wartości 183 
tysięcy zł przy zaangażowaniu gmin-
nych środków w wysokości 50%.

– Wydaje się jednak, że to 
wciąż za mało. Koniec roku to 
pora podsumowań, ale i planów. 
Co planuje Pan w przyszłym roku?

– Leszek Michalak – Moje pla-
ny to konsekwentne realizowanie 
programu wyborczego, z którym 
szedłem do wyborów. Budowa i re-
monty dróg były jednym z najważ-
niejszych punktów, stąd moje dzia-
łania w tym kierunku. Dzięki temu, 
że w Radzie Miejskiej większość ma 
„Żarowska Wspólnota Samorzą-
dowa”, której jestem członkiem od 
wielu lat, to przy współpracy klubu 
PSL możliwe jest bezproblemowe 
realizowanie projektów drogowych. 

W tym roku złożyliśmy kolejny 
wniosek o dofinansowanie z Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych 
do Urzędu Marszałkowskiego na 
remont odcinków dróg transportu 
rolnego w Pyszczynie, Marcino-
wiczkach, Krukowie i Gołaszycach. 
Jeżeli wnioski te otrzymają odpo-
wiednią ilość punktów, w przy-
szłym roku ruszą kolejne prace. Ale 
mamy również w planach budowę 
nowych nawierzchni na kolejnych 
ulicach na osiedlu domków jedno-
rodzinnych w Żarowie.

– Dziękuję za rozmowę.

Da się przejechać?
Kłopoty z przejazdem, a nawet przejściem mają ci, którzy niedawno kupili działki pod bu-

dowę nowych domów. Z pytaniem o to, kiedy te utrudnienia znikną, zwróciłem się do  Leszka 
Michalaka, Burmistrza Żarowa.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 
z 9 grudnia 2011 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 367 Woje-
wody Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie.

Na podstawie art. 25 ust. 3 w związku z art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 
stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
113 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości:

Zarządzenie Nr 367 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie 
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie.

Wydane na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 
176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.)

§1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żarowie w okręgu 
wyborczym Nr 3, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Norberta Gałązki, radnego 
z listy Nr 20 KWW NIEZALEŻNI, stwierdzonym uchwałą tej Rady  Nr XVI/117/2011 
z dnia 30 listopada 2011 r.

2. W okręgu wyborczym Nr 3 wybiera się 1 radnego.
§2. Datę wyborów, o których mowa w §1, wyznacza się na niedzielę 19 lutego 2012 r.
§3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych  

w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa ka-
lendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.

Konsultacje z mieszkańcami miasta 
Żarów oraz wsi Mrowiny w przed-

miocie zmiany granic miasta Żarów
I. Burmistrz Miasta Żarów informuje, iż w dniach 9-19 

stycznia 2012r. przeprowadzone zostaną konsulta-
cje z mieszkańcami miasta Żarów oraz wsi Mrowiny 
w sprawie zmiany granic miasta Żarów poprzez włą-
czenie do obszaru miasta Żarów części wsi Mrowiny.

II. Konsultacje odbędą się w formie ankiety konsultacyj-
nej, która do pobrania będzie:

1. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie
2. w Bibliotece Publicznej przy ul. Piastowskiej 10A 

w Żarowie
3. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie przy  

ul. A. Krajowej 54
4. w Szkole Podstawowej przy ul. 1 Maja w Żarowie
5. w Szkole Podstawowej w Mrowinach
6. u sołtysa wsi Mrowiny
III. Wypełnione ankiety mieszkańcy miasta Żarów oraz 

wsi Mrowiny będą mogli składać w miejscach ich 
udostępnienia, gdzie również będzie można zapoznać 
się z mapą ewidencyjną, na której zaznaczona będzie 
przyłączana część wsi Mrowiny.

IV. Wyniki konsultacji podane będą do publicznej wiado-
mości w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Cmentarz Komunalny
Informujemy mieszkańców gminy Żarów, że w okresie zi-

mowym kontenery na śmieci, będą znajdowały się obok ka-
plicy i przy bramie na nowej części Cmentarza Komunalnego 
w Żarowie.

Z uwagi na możliwości wystąpienia problemu dojazdu w zimie, kon-
tener, który znajdował się przy krzyżu na nowej części, będzie usytuowany 
przed bramą.  

Przypominany także o obowiązku utrzymania czystości i porządku 
w miejscach przez Państwa odwiedzanych, tak, by swym zachowaniem 
oraz działaniem nie zaśmiecać najbliższej okolicy.

Informujemy również, że postanowiliśmy po okresie Wszystkich 
Świętych pozostawić jedną kabinę przenośną WC, która znajduje się obok 
wejścia na nową część cmentarza.

Patryk Wojak

Dach już nie cieknie
Zakończyły się prace remontowe dachu w budynku przy ul. 

Armii Krajowej 40 w Żarowie. 

Zakres prac obejmował wymianę pokrycia dachu papowego o po-
wierzchni około 250 m2 wraz z obróbką blacharską i wymianą rynien. 
Koszt wykonania remontu wyniósł ok. 20 tysięcy złotych i w całości został 
sfinansowany ze środków funduszu remontowego ww. Wspólnoty Miesz-
kaniowej. Zrealizowanie tego zadania możliwe było m.in. dzięki wyraże-
niu zgody na remont, w formie uchwały, przez współwłaścicieli nierucho-
mości, w której znajduje się wspomniana sala kinowa. 

Za podjęciem uchwały zagłosowali wszyscy członkowie Wspólnoty, 
w tym Gmina Żarów, co jest wyrazem bardzo odpowiedzialnej postawy 
właścicieli za stan całego budynku. Znając inne, równie ważne potrzeby 
remontowe budynku serdecznie dziękujemy za podjęcie niniejszej decyzji. 

Anita Juralewicz

Samochód dla OSP Buków
9 listopada 2011 roku dla Jednostki OSP w Bukowie został 

zakupiony lekki samochód pożarniczy z przeznaczeniem na 
cele ochrony przeciwpożarowej. Jest to samochód lekki: Ive-
co Daily 4x2, rok produkcji 1991. 

Wóz jest między innymi wyposażony w następujący sprzęt: silnik 
diesla o pojemności 3758 cm – 103 KM, pięciobiegowa skrzynia biegów, 
drzwi boczne z obu stron, hak holowniczy. Dodatkowo, wóz bojowy wy-
posażony jest w pompę FP 800 l/min, napędzaną własnym paliwem oraz 
zbiornik wodny o pojemności 600 litrów.

Zakup samochodu nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie finansowe 
zakładów: Steel.s Poland Sp. z o.o. z Podstrefy Żarów WSSE Invest-Park, 
Shimizu Corporation Spółka Akcyjna, Zakładu Usług Leśno-Melioracyj-
nych Zieleni Inżynieria Środowiska i Melioracji. 

Samochód pożarniczy będzie służyć społeczności lokalnej Gminy 
Żarów przyczyniając się do zwiększenia możliwości reagowania podczas 
zagrożenia potencjalnego powodzią, ochrony przeciwpożarowej oraz za-
dań operacyjno-technicznych. Pozyskany wóz bojowy jest najmłodszym 
(rocznikowo) samochodem pożarniczym działającym na terenie Gminy 
Żarów.

Michał Domański Progi na Wyspiańskiego 
W okresie od 1 do 7 grudnia 2011 roku miały miejsce pra-

ce na ul. Stanisława Wyspiańskiego w Żarowie, których celem 
było wykonanie dwóch progów zwalniających. 

Z inicjatywą wykonania tych 
progów wyszedł radny Mariusz Bo-
rowiec. 

– Cieszę się, że Urząd kontynu-
ując przedsięwzięcie zainicjowane 
na ul. Górniczej w Żarowie jeszcze 
przed opadami śniegu wykonał pro-
gi na ul. Wyspiańskiego – powie-
dział Radny Mariusz Borowiec. 
– Wnioskowałem wykonanie tych 
prac po licznych rozmowach i kon-
sultacjach z mieszkańcami, którzy 
skarżyli się na szarżujące samocho-
dy osobowe i ciężarowe. Planujemy 

jeszcze wykonać przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Rybackiej i Wy-
spiańskiego, ale po konsultacji z Burmistrzem ustaliliśmy, że będzie ono wy-
konane wiosnę przyszłego roku.

Podobnie jak wcześniej na ul. Górniczej, progi wykonane zostały 
z kostki betonowej przez pracowników interwencyjnych zatrudnionych 
przez Urząd Miejski w Żarowie, co przyczyniło się do obniżenia całkowi-
tego kosztu prac.

Będzie bezpieczniej
Nowy plac zabaw usytuowany bliżej osiedla to efekt wybu-

dowania marketu Tesco. 

Jest wyposażony w nowe urządzenia, ale posiada jeden mankament. 
Brakuje tam oświetlenia, co szczególnie w okresie jesienno-zimowym jest 
uciążliwe dla jego użytkowników.

Dlatego w pierwszych dniach grudnia Burmistrz Żarowa spotkał się 
z przedstawicielami firmy „Partner”, która wybudowała pawilon handlowy 
„Tesco” w Żarowie. W efekcie rozmów firma „Partner” zobowiązała się 
dostarczyć cztery słupy wraz z lampami parkowymi, które zostaną zamon-
towane na nowym placu zabaw.

Wojciech Lesiak

Ogłoszenia drobne
•	 Zmiana ceny za wynajem! Do wynajęcia garaż koło gimna-

zjum w cenie 100 zł/m-c. Tel. 604 223 245
•	 Sprzedam działkę budowlaną w Mrowinach przy ul. Wojska 

Polskiego 53. Działka zabudowana jest stodołą. Tel. 661 843 977
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O wyjaśnienie zmian poprosi-
łem Lillę Gruntkowską – członka 
Zarządu Stowarzyszenia.

– Jakie to zmiany i na czym 
polegają?

– Lilla Gruntkowska – 
O potrzebie zmian przekonaliśmy 
się w trakcie ostatniej kampanii 
wyborczej do samorządów. Wte-
dy okazało się, że nasz Statut nie 
przewidział wielu sytuacji. Stąd 
też wprowadziliśmy zmiany, któ-
re mają zapobiec powstawaniu 
niejasności, szczególnie w trakcie 
formowania list wyborczych i funk-
cjonowania kół lokalnych. Chcemy 
też uatrakcyjnić formułę stowarzy-
szenia dla zainteresowanych.

W opracowaniu jest także waż-
ny dokumentu, jakim jest kodeks 
etyczno-wyborczy. Zostanie już 
niebawem przedstawiony wszyst-
kim członkom Stowarzyszenia.

– Koniec roku to czas rozli-
czeń?

– Lilla Gruntkowska – Może 
nie rozliczeń ale podsumowań 
przed dorocznym Walnym Zebra-
niem Członków Stowarzyszenia, 
które odbędzie się w lutym przy-
szłego roku, ale zanim to nastąpi, 
to planujemy w grudniu przepro-
wadzenie weryfikacji wszystkich 
kół, a w styczniu wybory władz 
w każdym kole.

– Przypomnijmy czytelni-
kom, kto zarządza Żarowską 
Wspólnotą Samorządową?

– Lilla Gruntkowska – Zgod-
nie ze statutem mamy trzyosobowy 
Zarząd koła; Ja, Leszek Michalak, 
Grzegorz Osiecki. Zarząd Powia-
towy tworzą; Wojciech Murdzek 
(Przewodniczący), Sabina Cebu-
la, Władysław Gołębiowski, Lech 
Markiewicz i ja. Przypomnę że 
stowarzyszenie w każdej gminie 
powiatu ma koła, a w tym roku ob-
chodzimy 10-lecie działalności.

– Jaki był mijający rok dla 

Wspólnoty? 
– Lilla Gruntkowska – Co 

prawda do końca roku jeszcze tro-
chę czasu pozostało, ale można 
pokusić się już o pierwsze podsu-
mowania. Ten pierwszy rok po wy-
borach, w których nasz kandydat 
został burmistrzem, a do rady jako 
bezpartyjne stowarzyszenie wpro-
wadziliśmy mocną reprezentację 
był dla nas bardzo pracowity. Pod-
jęliśmy się organizacji wielu im-
prez rekreacyjno-wypoczynkowych 
dla dzieci i młodzieży. Przypomnę 
chociażby wakacyjne wyjazdy wy-
poczynkowe do Warszawy i na 
żaglówki, wycieczki rowerowe, czy 
chociażby niedawne Miasteczko 
Świętego Mikołaja. I tu chciałabym 
bardzo serdecznie podziękować za 
współpracę Młodzieżowej Radzie 
Miejskiej, naszym partnerom i licz-
nym sponsorom. Takie inicjatywy 
pokazują jakie zapotrzebowanie 
jest wśród mieszkańców naszej 
gminy na ciekawe formy spędzania 
czasu. A to tylko część efektów na-
szej pracy. Całość będziemy chcieli 
podsumować na początku przy-
szłego roku na dorocznej konwencji 
Żarowskiej Wspólnoty Samorządo-
wej, na którą już teraz zapraszam 
wszystkich członków, sympatyków 
i zainteresowanych pracą społeczną 
mieszkańców.

– Dziękuję za rozmowę.

Oświadczenie Zygmunta Worsy,  
Starosty Powiatu Świdnickiego

W związku z wywiadami, które 
ukazały się w Gazecie Żarowskiej 
nr 25/2011, dotyczącymi zakoń-
czonej budowy drogi powiatowej 
nr 3396d oświadczam, że jako Sta-
rosta Powiatu Świdnickiego dokła-
dam wszelkich starań, aby usterki 
zgłaszane przez partnerskie samo-
rządy, w tym przez Gminę Żarów, 
były usuwane przez wykonawcę 
drogi – firmę Heilit Woerner – na 
bieżąco i zgodnie z warunkami za-
pisanymi w kontrakcie.

Budowa drogi od strony tech-
nicznej i formalno-prawnej zo-
stała zakończona, a droga posiada 
wszelkie wymagane pozwolenia 
i odbiory oraz została przekazana 
wszystkim mieszkańcom powiatu 
i okolic do eksploatacji. Zgodnie 
z zapisami kontraktu rozpoczął się 
24-miesięczny okres zgłaszania za-
strzeżeń do Wykonawcy drogi oraz 
5-letni okres gwarancji na wyko-
nawstwo i zabezpieczenia gwaran-
cyjne. Zapisy te są doskonale znane 
władzom wszystkich samorządów, 
w tym i władzom Żarowa, które 
aktywnie korzystają z prawa do 
zgłaszania zastrzeżeń.

Dotychczas Gmina Żarów 
zgłosiła kilka uwag, z których 
większość została uznana przez 
Wykonawcę drogi, jednak zasad-
ność niektórych jest przez firmę 
Heilit Woerner kwestionowana. 
Być może ten spór trzeba będzie 
rozstrzygnąć na drodze sądowej.

Wobec zarzutów, iż nie dbam 
o interesy mieszkańców Gminy, 
którą reprezentuję jako Radny 
i Starosta, pragnę podkreślić, że 
sprawując swoją funkcję zawsze 
kieruję się dobrem społeczności lo-
kalnej, a przede wszystkim miesz-
kańców Powiatu Świdnickiego 
i Gminy Żarów. 

Najlepszym tego przykładem 
jest zrozumienie dla trudnej sy-
tuacji finansowej Gminy Żarów 
i rozłożenie długów wobec Powiatu 
Świdnickiego za rok 2010 w kwo-
cie ponad pół miliona złotych na 
raty, dzięki czemu Gmina nie płaci 
karnych odsetek i może zachować 
płynność finansową. W chwili 
obecnej, gdy zobowiązania Gminy 
Żarów wobec Powiatu Świdnic-
kiego wynoszą za rok 2011 około 
1,4 mln zł, na wniosek Pana Bur-
mistrza Żarowa, Zarząd Powiatu 
przystąpi do rozmów dających 
możliwość ratalnego spłacenia na-
leżnych kwot w roku 2012, także 
bez naliczonych odsetek. Wierzę, 
że wspólnie z Władzami Żarowa – 
dla dobra Powiatu i Gminy Żarów 
– dojdziemy do porozumieniu we 
wszystkich spornych kwestiach bez 
udziału osób, zwłaszcza spoza gmi-
ny, które w tym porozumieniu chcą 
przeszkadzać, a nie pomóc.

Z wyrazami szacunku
Zygmunt Worsa,

Starosta Świdnicki

Wyegzekwować obowiązki
Panie Burmistrzu pokłosiem wywiadów z Panem i Radnym Roma-

nem Etelem, jest stanowisko Starosty w tej sprawie. Jak Pan je przyjął?
– Leszek Michalak – Pragnę raz jeszcze podkreślić, że w całej sytuacji 

zaniedbań, jakie miały miejsce w trakcie budowy drogi najważniejsze jest 
wyegzekwowanie od wykonawcy wszystkich ciążących na nim obowiązków. 
Oświadczenie Pana Starosty daje nadzieję na to, że inwestor – jakim jest 
Starostwo Świdnickie – działający w imieniu wszystkich samorządów sku-
tecznie wyegzekwuje od wykonawcy naprawę wszelkich usterek. Dzięki 
temu z czystym sumieniem będę mógł – w terminach zgodnie z przygo-
towywanym porozumieniem – przekazać Powiatowi całość zobowiązań, 
jakie ma Nasza Gmina z tytułu budowy drogi, która jak wszyscy widzą, 
była tak bardzo potrzebna.

– Dziękuję za rozmowę.

Zmiany we Wspólnocie
Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej zdecydowała 

o odnowieniu formuły Stowarzyszenia, stąd też w minionych 
tygodniach pracowano nad zmianami Statutu. 

Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Nowego 
Roku życzymy wszystkim moc naj-
serdeczniejszych życzeń, pomyślno-
ści i wszelkich łask Bożych.

Żarowska Wspólnota Samorządowa
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Wydatkowanie funduszu sołeckiego w 2011 r.
Zbliża się koniec roku, a wraz z nim zakończenie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w naszych wioskach. W tym 

miejscu warto przypomnieć, że pieniądze z funduszu sołeckiego nie są środkami zewnętrznymi lecz stanowią wyodrębnioną 
część budżetu gminy. 

W 80% wioski już wykorzysta-
ły środki przyznane im w ramach 
funduszu, a tylko nieliczne miej-
scowości mają jeszcze do wykorzy-
stania ich niewielką część. Zgodnie 
z wymogami ustawy o funduszu 
sołeckim, środki w jego ramach są 
przydzielane dla danej miejscowo-
ści według wskaźnika liczby miesz-
kańców w danej wiosce i dochodu 
na mieszkańca w naszej gminie. 
Stąd też większym miejscowościom 
przypadają większe fundusze, któ-
re pozwalają im na wykonanie 
dużych inwestycji, w mniejszych 
miejscowościach niestety sam 
fundusz sołecki nie wystarczy, aby 
sprostać wielu potrzebom w swo-
jej miejscowości. Dlatego w wielu 
przypadkach gmina wspomaga 
różne miejscowości z dodatkowych 
środków. Takie dodatkowe prace 
to choćby remont szatni na boisku 
piłkarskim w Mrowinach w 2009 r., 
w 2010 r. docieplenie dobudówki 
w świetlicy w Pożarzysku. 

Teraz chcielibyśmy przedsta-
wić inwestycje z sześciu wiosek 
oraz zakres wykonanych prac łącz-
nie z kosztami.

Pierwsza z miejscowości to Im-
bramowice, gdzie w ramach fun-
duszu sołeckiego (za kwotę 19 tys. 
zł) Gmina Żarów zakupiła nową 
wiatę przystankową, stroje dla 
koła gospodyń wiejskich, ponadto 
zmodernizowano terenu przy bo-
isku sportowym ( wykonano ławki, 
stoły biesiadne, zadaszenie sceny, 
udrożnienie rowu melioracyjnego 
obok boiska, zamontowany został 
szlaban przy wjeździe na boisko). 

Jednak gdyby nie zaangażowanie 
mieszkańców tej wioski na powyż-
sze prace należałoby przeznaczyć 

o wiele większe pieniądze, aniżeli 
przewidywał fundusz sołecki. 

Kolejną miejscowością jest 

wieś Buków. W ramach funduszu 
sołeckiego (kwota 15 tys. zł) zosta-
ła wykonana nowa nawierzchnia 
drogi przy ul. Ogrodowej z płyt be-
tonowych i frezowiny na podłożu 
betonowym, na odcinku 120 m.

We wsi Marcinowiczki, z uwagi 
na bardzo mały budżet funduszu 
sołeckiego, bo niespełna 5,5 tys zł 

udało się zakupić i zamontować 
nową wiatę przystankową oraz ta-
blice informacyjną (foto powyżej). 

Wydawałoby się, że są to małe rze-
czy, ale bardzo cieszą mieszkańców 
tej wioski.

Następną miejscowością jest 
wieś Pożarzysko. Tutaj w ramach 
środków z funduszu sołeckiego 

(10,7 tys. zł) Gmina Żarów zaku-
piła kosiarkę (foto obok) oraz wy-
posażenie do świetlicy wiejskiej 
(porcelanowa zastawa stołowa i na-
czynia kuchenne). 

W Siedlimowicach z kolei wy-
konano remont świetlicy, a kon-
kretnie wymieniono okna i wy-
konano drobne prace remontowe 
ścian. Całość funduszu sołeckiego 
dla tej miejscowości wyniósł 8,7 
tys zł.

Ostatnią miejscowością, w tej 
części podsumowania są Gołaszy-
ce. W tej miejscowości w ramach 
funduszu sołeckiego gmina za-
kupiła i zamontowała wiatę re-
kreacyjną za kwotę 7 tys. zł, która 
pełnić będzie rolę miejsca spotkań 
z mieszkańcami, ponieważ do tej 
pory miejscowość ta nie ma świe-
tlicy.

Warto zaznaczyć, że każda 
z miejscowości również w ramach 
funduszu sołeckiego przeznacza 
środki na organizację imprez cy-
klicznych tj dzień kobiet, dzień 
dziecka, czy też Mikołajki. 

Jak widać forma finansowania 
różnych przedsięwzięć na wsi, jaką 
jest fundusz sołecki pozwala na 
realizację szeregu zadań, odnoszą-
cych się do bardzo różnorodnych 
zadań. Fundusz jest impulsem do 
większej integracji mieszkańców 
danej miejscowości – mobilizuje 
do dalszych działań i stanowi zara-
zem płaszczyznę dobrych działań 
pomiędzy Gminą, a mieszkańcami 
obszarów wiejskich. 

Gabriela Nastałek 

Burmistrz Miasta Żarów  
ogłasza konsultacje społeczne, 

których przedmiotem jest projekt uchwały 
Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego Gminy Żarów na lata 2011-2015.

Konsultacje będą trwały do 19 grudnia 
2011r. Zasięg konsultacji obejmuje teren Gminy 
Żarów. Pełna treść ogłoszenia opublikowana zo-
stała w Biuletynie Informacji Publicznej: http://
bip.um.zarow.pl/index.php?id=4&zoom=21

Nowe władze PSL
W niedawnych wyborach, jakie miały miej-

sce w żarowskim kole PSL wybrano nowe wła-
dze. Przewodniczącym koła został Mieczysław 
Myrta.

dokończenie ze strony 1.

Zaduma nad rocznicą
To już 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Ta rocznica zmusza do zadu-

my i nakazuje pamiętać o tych, którzy zaznali jego „dobrodziejstw” na własnej skó-
rze: tragicznie ginąc, siedząc w więzieniach, doznając upokorzeń, szykan i cierpień. 

Właśnie tym ludziom, którzy oddali życie i zdrowie w tym ostatnim zrywie niepodległościo-
wym – bo takim był akt obywatelskiego nieposłuszeństwa jako odzew na wprowadzenie stanu wo-
jennego – we wtorkowe, zimne popołudnie, pod Pomnikiem Pamięci Narodowej, niezbyt liczna 
grupa mieszkańców Naszej Gminy oddała hołd i zmówiła modlitwę.

Uroczystość, która rozpoczęła się o godz. 17:00, poprowadził Burmistrz Leszek Michalak. W kil-
ku lecz dobitnych słowach wspomniał tych, którzy dla Ojczyzny oddali swe życie, a ks. Jakub Górski 
zmówił cząstkę różańca. Wśród osób modlących się nie zabrakło osób represjonowanych i działają-
cych w opozycji w stanie wojennym, młodzieży gimnazjalnej, zwykłych mieszkańców Przewodni-
czącego Rady oraz Radnych z klubu Żarowskiej Wspólnoty Samorządowej i PSL.

Pocieszającym jest również to, że nie zabrakło najmłodszych – to w nich nadzieja na kultywowa-
nie tradycji niepodległościowej i pamięci o tych, co polegli za Ojczyznę.
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Zastruże 
Nazwa wsi posiada słowiańskie po-

chodzenie i dosłownie oznacza położe-
nie „za strugą.” Niektórzy z historyków 
wiążą ją z grodem lub dworem obron-
nym, który już w XIII w. miał stać po dru-
giej stronie Strzegomki w Pyszczynie. 
Nazwę wiąże się też ze słowami „straż” 
i „strzeżenie.” 

Niemalże do końca XIII w. Zastruże było 
własnością książęcą, aby potem przejść we 
władanie zakonu cystersów z Krzeszowa (do 
1532r.). Mieszkańcy miejscowości należeli do 
parafii w Rusku. Po kilkakrotnej zmianie właści-
cieli Zastruże w 1675 r. ponownie trafiło w ręce 
klasztoru cystersów z Krzeszowa, którzy pozo-
stali właścicielami wsi aż do 1810 r. 

Pod koniec XVII w. powstały nowe zabu-
dowania folwarczne. Okazały dom mieszkal-

ny, obora, owczarnia i stodoła otaczały wielki 
dziedziniec, który od południowego-wschodu 
zamykał pałac. W 1699 r. ukończona została go-
rzelnia, a w 1716 r. druga stodoła – drewniana 
na kamiennej podmurówce. W pobliżu pałacu 
powstał ogród użytkowo-rekreacyjny, w pew-
nym oddaleniu od folwarku powstał młyn wod-
ny nad Strzegomką, którego budowę ukończono 
w 1698 r. Własnością klasztorną była też karcz-
ma. W trakcie wojen śląskich i napoleońskich 
dobra zastrużańskie zostały niemal kompletnie 
zniszczone. 

W 1810 r. dobra klasztoru krzeszowskie-
go zostały przejęte przez skarb państwa, który 
w ciągu dwóch lat większość z nich sprzedał 
osobom prywatnym. Miejscowość od tego czasu 
wielokrotnie zmieniała właścicieli. Ostatnim był 
Adalbert Robert hr. Keyserlingk, który mieszkał 
w pałacu do końca II wojny światowej. 

W latach 20. XX w. Zastruże zostało zelek-
tryfikowane. W 1912 r. powstała ochotnicza 
straż pożarna. Zabudowę wsi tworzyły 21-22 

budynki mieszkalne i pewna liczba gospodar-
czych. Od 1775 r. działała szkoła. 

Podczas działań wojennych w pobliżu prze-
biegała linia frontu, ale zabudowa wsi nie została 
zbytnio naruszona w trakcie działań wojennych. 
Po ogłoszeniu kapitulacji Niemiec do splądro-
wanych przez Rosjan domów powróciła część 
ewakuowanych Niemców – wysiedlono ich 
w 1946 r. Pierwsi polscy osadnicy zaczęli przy-
bywać latem 1945 r. Do 1947 r. wszystkie gospo-
darstwa rolne zostały obsadzone przez Polaków. 

Obecnie we wsi mieszka 115 osób. Funkcję 
sołtysa sprawuje Wojciech Elżbieciak. 

Mieszkańcy chętnie angażują się w różno-
rakie przedsięwzięcia: organizując różne spo-
tkania i imprezy cykliczne. We wsi funkcjonuje 
Szkoła Podstawowa prowadzona przez stowa-
rzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła.” 
Największą atrakcją turystyczną miejscowości 
są pozostałości zespołu pałacowo-folwarcznego 
wraz z Kościołem pw. Wniebowzięcia NMP. 

Gabriela Nastałek

Każdy ma pluszowego misia
Dnia 25 listopada 2011 roku z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, w Baj-

kowym Przedszkolu w Żarowie odbyła się uroczystość ku czci poczciwego, starego 
misia. 

Dzieci w tym dniu z wielką radością przy-
były do przedszkola trzymając w ramionach 
pluszowego przyjaciela, nic dziwnego więc, że 
placówka zamieniła się w „Krainę Pluszowych 
Misiów”. Były te całkiem malutkie misie, któ-
re nosimy w kieszeni czy też te wielkie, które 
trudno jest objąć. Czy wreszcie te sławne misie, 
o których mówi się wszędzie, niemal w każdej 
części świata: Kubuś Puchatek, Miś Uszatek 
i Miś Yogi. 

Tak uroczysty dzień nie mógł obejść się 
również bez wspaniałej zabawy przy muzyce. 
Przedszkolaki zaprosiły swoje misie do tańca 
w rytm piosenki „Jadą, jadą misie”, po czym 
zaprezentowały swoje zdolności, rozwiązując 
łamigłówki przygotowane przez Dorotę Górę. 

Widać było, że przedszkolna impreza przy-
niosła wiele radości najmłodszej społeczności 
placówki, ale również nauczycielom, którzy 
nie kryli swojej sympatii do tej zabawki. Takie 

uroczystości, choć przygotowywane w wąskim 
gronie, jednoczą wszystkie dzieci, nawet te 
najmłodsze, które po raz pierwszy w tym roku 
przekroczyły przedszkolny próg i nie są jeszcze 
oswojone z tak dużą publicznością. 

Spotkanie poświęcone najpopularniejszej 
przytulance 28 listopada 2011 roku zorganizo-
wali także pracownicy Biblioteki Publicznej im. 
Księdza Jana Twardowskiego w Żarowie. Dzieci 
z oddziałów zerówkowych przywitała Barbara 
Cholewa, zapraszając ich do wspólnej zabawy. 
Były najpiękniejsze bajki o misiach, wierszyki, 
piosenki oraz portrety, aby potwierdzić, że rze-
czywiście pluszowe misie to najlepsi przyjacie-
le. Dzień ten jednocześnie był również dobrą 
okazją do promocji czytelnictwa i zachęcenia 
do sięgania po radosne książki. Nic dziwnego, 
przecież: „Czy to jutro, czy to dziś wszystkim jest 
potrzebny miś!”. 

Magdalena Pawlik 

Kronika Policyjna
14 listopada 2011r. W miejscowości Im-

bramowice miało miejsce włamanie do nowo 
postawionego domku jednorodzinnego. Trwają 
czynności do ustalenia sprawców w wyżej wy-
mienionej sprawie. 

23 listopada 2011r. W godzinach wieczor-
nych miał miejsce napad rabunkowy na sklep 
w miejscowości Wierzbna, dokonany przez 
zamaskowanego mężczyznę posługującego się 
przedmiotem przypominającym broń palną. 
Jego łupem padły pieniądze w wysokości 363 zł. 
Przestępca w trakcie opuszczania sklepu został 
obezwładniony i zatrzymany przez dwóch od-
ważnych mieszkańców Wierzbnej do momentu 
przyjazdu Policji. Pistolet okazał się niespraw-
ną bronią gazową, niemniej sprawca będzie 
karany za posługiwanie się bronią palną, za co 
grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 12lat. 
Sprawca został tymczasowo aresztowany na 
okres 3 miesięcy.

28 listopada 2011r. Funkcjonariusze Komi-
sariatu Policji w Żarowie zatrzymali mieszkańca 
Żarowa, który w swoim telefonie komórkowym 
oraz komputerze przenośnym posiadał zdjęcia 
i filmy pornograficzne z udziałem dzieci poniżej 
15 roku życia. Decyzją prokuratora mężczyzna 
ten został oddany pod dozór Policji oraz dostał 
zakaz zbliżania się do szkół i przedszkoli.

5 grudnia 2011r. W Żarowie miało miejsce 
włamanie do placówki opiekuńczej. W wyniku 
podjętych czynności ustalono, że włamanie do-
konało dwóch nieletnich podopiecznych zakła-
du poprawczego w Świdnicy, którzy tego same-
go dnia zostali zatrzymani wraz ze skradzionym 
mieniem o wartości 4 tys. złotych.

Na podstawie informacji  
Komisariatu Policji w Żarowie 
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Muzyką, pędzlem i piórem malowane 
W piątek 2 grudnia odbył się II wieczór pt „Muzyką, Pędzlem i Piórem Malowane”. 

Po raz kolejny sala kawiarniana Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zgroma-
dziła komplet widzów. Sprawdził się pomysł 
„Tryptyku” – tzn. połączenia wernisażu z recy-
tacją wierszy oraz recitalem poezji śpiewanej. 

Rozstrzygnięty został także I Konkurs Po-
etycki „Gęsie Pióro”. Miłym zaskoczeniem dla 
organizatorów była obecność widzów nie tylko 

z Gminy Żarów.
Już od samego wejścia goście mogli zapo-

znać się z pracami ś.p. Wandy Surdyki, jej też 
poświęcona została część pierwsza tego wieczo-
ru. Janina Murawska opowiedziała historię ży-
ciowej pasji pani Wandy, a Jadwiga Młynarczuk 
zadedykowała jej wiersz „O matce”. 

Tego wieczoru obejrzeliśmy również „cztery 

odsłony gitary” – program przygotowany przez 
Ryszarda Fidlera wraz z jego uczniami. 

Poezję recytowali studenci żarowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Roman Janasz 
recitalem pt. „Wyjęte z szuflady” ubogacił II 
edycję „Muzyką, pędzlem i piórem malowane”. 

Zmierzch stopniował nastrój wypływający 
z ujmującej scenografii wykonanej przez Zbi-
gniewa Furtaka. 

Rozstrzygnięty został także I Konkurs Po-
etycki „Gęsie pióro” Jury w składzie: Stanisła-
wa Biernacka – Dyrektor Biblioteki Publicznej 
w Żarowie, Alicja Godek – wieloletnia nauczy-
cielka języka polskiego i Ryszard Fidler – poeta, 
kompozytor, nauczyciel gry na gitarze nagro-
dzili: Klaudię Piasecką – uczennicę Gimnazjum 
w Żarowie i Mirosława Kowalskiego z Mysło-
wic. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe 
w Świdnicy.

Prowadzącymi drugiej edycji były: Zofia 
Szymczak, Elżbieta Kulas oraz Ryszard Fidler. 

Jesteśmy pełni optymizmu na następne spo-
tkania, widać z frekwencji, że społeczność jest 
głodna atmosfery, która czaruje kawiarnię na 
długo i zatrzymuje na wspólnych rozmowach.

Pokrzepieni tak dużym zainteresowaniem 
już dzisiaj zapraszamy na III edycję „Wiosenne 
spotkanie z poezją”.

ek

Preferencje dla małych firm
Z inicjatywy Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospo-

darczych 7 grudnia 2011 r., w kawiarence Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie odbyło się spotkanie informacyjne 
na temat dostępnych środków pomocowych dla osób prowa-
dzących działalność gospodarczą. 

– Mam nadzieję, że spotkanie 
wzbogaci wiedzę naszych rodzi-

mych przedsiębiorców, co przy-
czyni się do ich rozwoju, a tym 

samym naszej Gminy – powiedział 
Burmistrz Leszek Michalak, który 
otworzył spotkanie. 

Prowadzący spotkanie: Konrad 
Jabłoński – Prezes Stowarzyszenia 
oraz Łukasz Świeczko przedstawili 
obecnym aktualną ofertę Sudeckie-
go Stowarzyszenia Inicjatyw Go-
spodarczych dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą, jak 
i pragnących ją dopiero założyć. 
Najważniejszą ofertą Stowarzysze-
nia jest fundusz pożyczkowy dla 
mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw uruchomiony ze środków 
Inicjatywy JEREMIE realizowanej 
w ramach Dolnośląskiego Fundu-
szu Powierniczego. 

– Udzielamy pożyczek na pre-
ferencyjnych warunkach, które są 
szczególnie atrakcyjne zwłaszcza 
dla tych przedsiębiorców, którzy 
nie mają dostępu do bankowych 
linii kredytowych – powiedział 

w trakcie spotkania Konrad Ja-
błoński Prezes Stowarzyszenia.

Podczas spotkania przedsta-
wione zostały szczegółowe zasady 
udzielania tego typu pożyczek, 
możliwości jej wydatkowania oraz 
zasady rozliczania. 

Warto zaznaczyć, że Inicjatywa 
JEREMIE jest projektem współ-
finansowanym przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

Na terenie Dolnego Śląska pro-
gram realizowany jest tylko przez 
czterech pośredników, w tym przez 
Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Gospodarczych w Świdnicy. 

Więcej informacji o progra-
mie można odnaleźć na stronie 
internetowej Stowarzyszenia: 
www.ssig.pl.

HDK podsumowuje
Zarząd Klubu Honorowych Dawców 

Krwi informuje, że w mikołajkowej ak-
cji oddawania krwi 6 grudnia 2011 roku 
wzięło udział 46 osób i pozyskano 20,7 
litrów tego bezcennego płynu. 

Wszystkim dawcom składamy serdecz-

ne podziękowania za udział w akcji i już teraz 
zapraszamy w przyszłym roku na kolejne ta-
kie przedsięwzięcia. Jednocześnie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców naszej gminy na na-
stępną najbliższą akcję w dniu Świętego Walen-
tego 14 lutego 2012 roku. 

W mijającym roku 2011 przeprowadzono 
siedem akcji poboru krwi, pozyskano 155,5 li-
trów życiodajnego płynu, a udział w nich wzięło 
346 osób. 

Wszystkim krwiodawcom oraz ludziom 
dobrej woli Zarząd Żarowskiego Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi życzy Zdrowych i Spo-
kojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśli-
wego Nowego Roku.

Przy okazji przypominamy członkom klu-
bu o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 16 
grudnia 2011 roku o godz. 16:00 w Zespole 
Szkół przy ul. Zamkowej 10, sala nr 1. Serdecz-
nie zapraszamy. 
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Siatkarze bez zwycięstwa
Dwoma porażkami zakończyły się ostatnie spotkania ża-

rowskich siatkarzy w Powiatowej Lidze TKKF. 

1 grudnia na własnym parkie-
cie TKKF Chemik Żarów podej-
mował Bad Boys Strzegom. Dzięki 
dobrej obronie TKKF na początku 
pierwszego seta odskakuje rywa-
lowi na kilka punktów. Szczelny 
blok, kończenie pierwszych piłek 
pozwala podwyższać przewagę. 
Ostatecznie żarowianie wygrali 
bardzo wyraźnie, nie dając choć na 
chwilę dojść do słowa przeciwniko-
wi (25:17).

Drugi set rozpoczął się od 
zdecydowanego prowadzenia go-
ści (7:12). Przy własnej zagrywce 
udaje się zniwelować cztery oczka 
i doprowadzić do stanu 11:12. Od 
tego momentu na parkiecie domi-
nowali Bad Boys, którzy wygrali 
drugą partię 17:25.

W trzecim secie gra TKKF się 
rozsypała. Mnóstwo własnych błę-
dów sprawiło, iż przyjezdni bez 
większych problemów wygrywają 
14:25.

Do korzystnego wyniku w ca-
łym meczu potrzebne było zwycię-
stwo w czwartym secie. Przewaga 
gości utrzymywała się do 23 punk-
tu. W tej części gry TKKF odrabia 
aż sześć oczek i doprowadza do 
remisu. Dwa decydujące ciosy na 
wagę zwycięstwa w meczu zadaje 
Bad Boys. TKKF Chemik Żarów 
– Bad Boys Strzegom 1:3 (25:17, 
17:25, 14:25, 23:24).

Dzień później LKS Chemik Ża-
rów w meczu wyjazdowym zmie-
rzył się z ubiegłorocznym zwycięz-
cą ligi Oldboys Strzegom. Kończe-
nie kluczowych piłek w ataku daje 
LKS czteropunktową przewagę 
(13:17). Oldboysi odrobili straty 
wychodząc na prowadzenie 19:17 
i o czas zmuszony był poprosić 
LKS. Przerwa korzystnie wpłynęła 
na naszych siatkarzy, którzy wygra-
li partię 23:25. 

Wymiana cios za cios w drugim 
secie trwała do 23 punktu. W koń-
cówce zimniejszą krew zachowali 
gospodarze wygrywając 25:23.

Skuteczne kontrataki rywali 
zniechęcały LKS do walki w trze-
ciej partii, którą ostatecznie prze-
grywamy 25:18.

LKS osiąga miażdżącą prze-
wagę w czwartym secie (9:16), by 
szybko ją stracić. Blokada nastąpiła 
na 19 punkcie. Gospodarze odra-
biają straty i doprowadzają do re-
misu po 20. Potrójne bloki zatrzy-
mują ataki Oldboys, dzięki czemu 
zwyciężamy 23:25.

Niezwykle zacięty tie-break 
sprawił, iż losy zwycięstwa ważyły 
się do końca. Ostatecznie minimal-
nie lepsi okazali się Olboysi wygry-
wając 15:13. Sensacja była blisko. 
Cenny punkt wrócił do Żarowa. 
Oldboys Strzegom – LKS Chemik 
Żarów 3:2 (23:25, 25:23, 25:18, 
23:25, 15:13).

7 grudnia TKKF przegrał na 
wyjeździe 3:2 z Mechanikiem 
Świdnica. W tie-breaku zwycięstwo 
było na wyciągnięcie ręki. Chemik 
w końcówce stracił kilkupunktowe 
prowadzenie, by ostatecznie zejść 
z parkietu pokonanym. Tego sa-
mego dnia swój mecz wyjazdowy 
z Dialogiem Świebodzice przegrał 
również LKS Chemik Żarów 3:1. 

LKS Chemik Żarów: Jacek 
Kądziołka, Łukasz Jadach, Grze-
gorz Hałaczkiewicz, Michał Żyła, 
Grzegorz Niczyporuk, Krzysztof 
Kądziołka, Krzysztof Górka, Rado-
sław Wojnowski.

TKKF Chemik Żarów: Jacek 
Kruk, Władysław Charęża, Marek 
Zemankiewicz, Stanisław Dobro-
wolski, Wiesław Młodożeniec, Ma-
riusz Kozakow, Dorian Kowalczyk, 
Bartłomiej Solarz.

media

Goniec liderem
Goniec I Żarów po pięciu rundach prowadzi w wałbrzyskiej 

IV lidze Okręgowej Szachistów. Na czwartym miejscu znajduje 
się Goniec II Żarów. 

W ostatnich spotkaniach 
pierwsza drużyna Gońca poko-
nała Gambit II Świdnica. Swoje 
pojedynki wygrali: Marek Szmyd, 
Czesław Stec, Zbigniew Zieliński, 
Damian Daniel. Remis zanotowała 
Jowita Dranka. 

Goniec II Żarów minimalnie 
gorszy w pojedynku z pierwszym 
zespołem Gambit Świdnica. Pulę 
punktów zgarnęli: Przemysław 
Borowski, Dawid Mozol. Wyż-
szość rywali musieli uznać: Michał 
Bieszczad, Mirosław Cygan, Joan-
na Markiewicz.

4 grudnia reprezentanci Gońca 
Żarów wzięli udział w XVI Miko-

łajkowym Turnieju Szachowym 
w Jaworzynie Śląskiej. Wśród 
żarowskich szachistów najwyżej 
w kat. Open sklasyfikowany został 
Zbigniew Zieliński – 6 miejsce. 
Swoje kategorie wiekowe zwycięży-
li: Przemysław Borowski (8 miejsce 
Open) Jakub Dołharz oraz Dawid 
Mozol. Drugi wśród 12-latków był 
Hubert Zaremba. W tej samej ka-
tegorii Michał Dołharz był szósty. 
Trzecia lokata w kat. do lat 10 dla 
Karoliny Marczyńskiej. Pozostałe 
miejsca szachistów Gońca Żarów 
w kat. Open: 11. Mirosław Cygan, 
43. Piotr Kaszyński.

media

Kto przygarnie psy?
Apelujemy do ludzi dobrego serca o przygarnięcie pie-

sków, które nie mają swojego domu i prawdziwego opiekuna. 
Psy są bardzo przyjacielskie, zadbane, a także w bardzo do-
brej kondycji fizycznej.

Dla przyjacielskich czworonogów poszukiwany jest ciepły dom, 
a przede wszystkim odpowiedzialni, zdecydowani i kochający ludzie, któ-
rzy zapewnią psiakom rzetelną opiekę. 

W razie zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem tel. 74-85-
80-591 wew. 367 lub 603-740-464.

Pomóżmy czworonogom, one z pewnością odwdzięczą się stuprocen-
tową miłością i bezgranicznym przywiązaniem. 

Michał Domański
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Galacticos samotnym liderem
Po 4 kolejkach samotnym liderem I ligi Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup z kompletem zwycięstw została drużyna 

Galacticos Osiek. 

Najmłodsi piłkarze na parkiecie
W ostatnim czasie najmłodsi piłkarze gminy Żarów ze Szkółki Piłkarskiej, dzia-

łającej przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie wzięli udział w dwóch 
turniejach piłki halowej.

Mikołajkowy Turniej Żaków
3 grudnia w hali OSiR w Strzegomiu odbył 

się Mikołajkowy Turniej Żaków, rocznik 2003 
i młodsi.

Wyniki (dwóch drużyn Szkółki Piłkarskiej 
Żarów):

Gryf I Świdnica – SP I Żarów 4:1 (Marzec)
SP II Żarów – Gryf II 0:4
AKS I Strzegom – SP I Żarów 0:3 (Marzec 

2, Pilski)
Gryf I Świdnica – SP II Żarów 7:0 
SP I Żarów – SP II Żarów 7:0 (Pilski 3, Ma-

rzec 2, Stopa, Pawlik)
AKS I Strzegom – SP II Żarów 1:0
SP I Żarów  – AKS II Strzegom II 3:0 (Ma-

rzec 2, Dominik)
SP II Żarów – AKS II Strzegom 1:0
Gryf II Świdnica SP I Żarów 0:2 (Pilski, Do-

minik)  
Pierwszy zespół Szkółki Piłkarskiej zajął 

drugie miejsce, natomiast druga drużyna skla-
syfikowana została na szóstej pozycji.

Szkółka Piłkarska I Żarów: Filip Kamiński, 

Michał Pawlik, Szymon Dominik, Bartłomiej 
Stopa, Oliwer Pławecki, Maksymilian Mięki, 
Dawid Marzec, Szymon Pilski, Antoni Ciupiń-
ski.

Szkółka Piłkarska II Żarów: Fabian Petelski, 
Wiktor Nowak, Wiktor Łuczak, Oliwer Hanc, 
Kacper Moryl, Eryk Sus, Michał Wójcikowski, 
Michał Maksanty.

Mikołajkowy Turniej Dzieci
11 grudnia w hali GCKiS w Żarowie roze-

grano Mikołajkowy Turniej Dzieci w Halowej 
Piłce Nożnej, rocznik 2002 i młodsi.

Żarowski turniej nie posiadał klasyfikacji 
miejsc, ponieważ w tej kategorii wiekowej liczy 
się przede wszystkim dobra zabawa. Zwycięzca-
mi są wszyscy, którzy chcieli aktywnie spędzić 
wolny czas z rówieśnikami. Turniej otworzył 
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak. Z rąk 
Sekretarz Gminy Żarów Sylwii Pawlik wszyst-
kie drużyny otrzymały jednakowe puchary oraz 
medale.

Wyniki (dwóch drużyn Szkółki Piłkarskiej 
Żarów):

Victoria Świebodzice - SP I Żarów 0:5 (Bo-
żek 2, Lisiecki, Firuta, Włudyka)

SP II Żarów – Victoria Świebodzice 1:2 (Ma-
rzec)

SP I Żarów – Polonia Świdnica 4:0 (Bożek, 
Janaszek, Firuta, Lisiecki)

SP I Żarów – SP II Żarów 1:2 (SP II Żarów: 
Marzec, Dominik SP I Żarów: Bożek)

SP II Żarów – Polonia Świdnica 0:5 (Domi-
nik 3, Marzec 2) 

Szkółka Piłkarska I Żarów: Julita Firuta, Ja-
kub Dulemba, Aleksander Lisiecki, Aleksander 
Bożek, Hubert Zaremba, Maciej Pasternak, Ka-
rol Włudyka, Jan Ziobro, Oliwer Hanc, Wiktor 
Nowak, Michał Wójcikowski, Kacper Moryl, 
Szymon Janaszek, Eryk Sus, Fabian Petelski.

Szkółka Piłkarska II Żarów: Filip Kamiń-
ski, Szymon Dominik, Dawid Marzec, Szymon 
Pilski, Bartłomiej Stopa, Michał Pawlik, Maksy-
milian Mięki, Wiktor Łuczak, Oliwer Pławecki, 
Antoni Ciupiński, Magdalena Razik.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ża-
rowie jako organizator pragnie serdeczne po-
dziękować Radnemu Rady Miejskiej w Żarowie 
Kazimierzowi Kozłowskiemu za ufundowanie 
słodkiego poczęstunku dla zawodników turnie-
ju.

Trenerami drużyn są: Krzysztof Dutkiewicz 
i Adam Ciupiński.

media

Piłkarze z Osieka mają pięciopunktową 
przewagę nad KKZ Zaskoczonymi Żarów oraz 
Czarni Lotos. W ostatnich dwóch spotkaniach 
Galacticos pokonał 6:2 ubiegłorocznego zwy-
cięzcę ligi Wektor Świdnica oraz drugą ekipę 
poprzedniego sezonu Cannabis 2:1.

Największą niespodziankę 3 kolejki sprawił 
beniaminek I ligi PCO Oldboys, pokonując fa-
woryzowanych KKZ Zaskoczonych Żarów 4:3. 
Bramkę na wagę trzech pkt. w końcówce spo-
tkania zdobył Radosław Wojnowski. Niezwykle 
wyrównany poziom I ligi sprawia, iż nikt nie 
może czuć się pewnym faworytem.

W II lidze na czele z 10 pkt. FC Method Men 
oraz U18 Żarów. Dotychczasowego lidera U18 
Żarów zdetronizował w meczu na szczycie 4 
kolejki Zryw Łażany, remisując 5:5. Tuż za ple-

cami pierwszej dwójki: Zryw Łażany, FC Wczo-
rajsi, Mam Talent. Celne trafienie w końcówce 
spotkania Wiesława Zdunika, dało Mam Talent 
cenną wygraną 5:4 nad Drink Team Świdnica. 

W I lidze w klasyfikacji najlepszych strzel-
ców z dorobkiem 14 bramek prowadzi Michał 
Sudoł – Galacticos Osiek. Wśród drugoligow-
ców na czele Mateusz Kołodziej – 12 bramek, 
reprezentujący U18 Żarów.

Najlepsi zawodnicy, bramkarze trzeciej ko-
lejki Electrolux Cup (3.12.2011r.):

II Liga Electrolux Cup
bramkarz – Mateusz Wojnowski (FC Me-

thod Men), zawodnik – Marcin Kądziołka 
(Zryw Łażany)

I Liga Electrolux Cup
bramkarz – Jakub Iwanicki (Galacticos 

Osiek), zawodnik – Radosław Wojnowski (PCO 
Oldboys)

4 kolejka Electrolux Cup (10.12.2011r.)
II Liga Electrolux Cup
bramkarz – Mateusz Wojnowski (FC Me-

thod Men), zawodnik – Mateusz Kołodziej (U18 
Żarów)

I Liga Electrolux Cup
bramkarz – Paweł Pojasek (Czarni Lotos), 

zawodnik – Damian Tymcik (Wektor Świdnica)
Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawod-

ników I Ligi Electrolux Cup ufundował Tomasz 
Mojsa, właściciel firmy JAKO w Świdnicy.

Organizatorem jest Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie.
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