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XX Finał WOŚP w Żarowie
Początek roku jak zwykle już od dwudziestu lat zaczyna
się pozytywnie, bo od radosnego zjednoczenia wszystkich
Polaków.
Licytacja w GCKiS

dokończenie na stronie 4.

Diecezjalne kolędowanie
Klimat świąteczno-noworoczny wciąż jeszcze trwa. Przekonać się można było o tym w sobotę 7 stycznia 2012 roku
w żarowskim gimnazjum im. Jana Pawła II.

Kolędowanie w auli Gimnazjum
dokończenie na stronie 2.

Szanowny Pan
Tadeusz Reruch
Radny Rady Miejskiej w Żarowie
Wiedziony lekturą Pana artykułu pt. „A jednak można”
w grudniowym Biuletynie „Razem dla Żarowa”, postanowiłem
napisać kilka słów wyjaśnienia
w sprawie progów spowalniających na ul. Górniczej.
To „miłe” i „budujące”, że my
mieszkańcy mamy wsparcie Pana
jako Radnego, który przy darmowej kawie potrafi złożyć kolejną
interpelację na sesji Rady Miejskiej. Niestety, jak sam Pan wspomniał, nie przyniosło to efektu.
Jednak progi spowalniające na
Górniczej pojawiły się. Jak to się
stało? Bardzo prosto i bez żadnej
interpelacji.
Problem progów na Górniczej istniał
od kilku
lat. Nigdy
jednak nie
było wiadomo do
końca ilu
mieszkańców jest
za progami, a ilu
przeciw. W październiku 2010r.
jako mieszkańcy Górniczej, zostaliśmy zaproszeni na spotkanie
z p. Grzegorzem Osieckim - Zastępcą Burmistrza. Notabene,
na tym spotkaniu nie było Pana
jako Radnego „bardzo zainteresowanego tematem”. W dyskusji
wzięło udział wielu mieszkańców
Górniczej. Niestety frekwencja
nie była 100% i nadal kwestia
„za i przeciw” nie mogła być rozstrzygnięta. Zadałem wtedy p.
Osieckiemu pytanie. „Jeżeli większość mieszkańców będzie za progami, to czy gmina je wybuduje?”
Odpowiedź była krótka - „tak”.
Zaproponowałem, że sporządzę
listę mieszkańców i przejdę od

drzwi do drzwi, aby każdy miał
możliwość wypowiedzenia się,
a po zakończeniu przedłożę uzyskane dane w Urzędzie Miejskim,
by można było rozpocząć pracę.
W głosowaniu tym 30 osób było
za, 5 przeciw, a 7 nie głosowało.
Następnym krokiem było pismo
informujące mieszkańców o wyznaczeniu miejsca dla progów.
Jako mieszkańcy (kilka osób) odbyliśmy dwa spotkania z pracownikami Urzędu na ul. Górniczej.
Później był już projekt i czekaliśmy na akceptację Urzędu Powiatowego.
Rok po spotkaniu mieszkańców z p. Osieckim, progi na Górniczej pojawiły się. Bez interpelacji, bez
kawy, tylko dzięki
współp r a c y
mieszkańców
między
s o b ą ,
a następnie z pracownikami Urzędu Miejskiego
w Żarowie. Współpraca - to dobre słowo, które obrazuje to, co
stało się na ul. Górniczej.
Następnym razem, jak zechce
się Pan podpisać pod pracą innych, to proszę zrobić coś więcej
niż tylko składać kolejną interpelację. Stare przysłowie mówi
„Sukces ma wielu ojców...”
Jako, że rozpoczęliśmy nowy
rok, życzę Panu wielu możliwości
do współpracy, tej przynoszącej
pozytywne efekty. Takie jak na
Górniczej.

„Sukces ma wielu ojców...”

Z wyrazami szacunku
Arkadiusz Zdunik
Mieszkaniec ul. Górniczej
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Diecezjalne kolędowanie

Uczniowie ze szkół z terenu Diecezji Świdnickiej brali udział w III
Diecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych, które w tym roku odbyło
się w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie.
Zanim jednak na dobre rozpoczęło się kolędowanie, w żarowskim
Kościele – Ksiądz Biskup Ignacy Dec – odprawił mszę świętą, w której
podczas wygłoszonej homilii podkreślał, jak ważny wkład mają kolędnicy
misyjni w ewangelizację świata, angażując się w niesienie pomocy swoim
rówieśnikom z krajów misyjnych.

Barwny korowód kolędników przeszedł ulicami miasta
Wspólne kolędowanie, jasełka, konkursy na stroje kolędnicze, gwiazdę i skarbonkę – to wszystko można było podziwiać i wspólnie przeżywać podczas uroczystego spotkania z misjonarzami. Choć to nie
Gazeta Żarowska
gmina Żarów występowała w roli
ISSN 1243-4552
organizatora spotkania, było ono
Wydawca i Redakcja:
przygotowane bardzo dobrze. Nad
Biblioteka Publiczna Miasta
wszelkim porządkiem, chronologią
i Gminy Żarów
występów i dobrą atmosferą czuim. ks. Jana Twardowskiego
wali nie tylko duszpasterze z naszej
58-130 Żarów, ul. Piastowska 10,
parafii, ale także siostry zakonne,
www.biblioteka.zarow.pl
księża z innej parafii i niezawodna
biblioteka@um.zarow.pl
– jak zawsze – dyrektor gimnazjum
w Żarowie Helena Słowik, która
DTP: Studio DTP JB
zadbała również o posiłek dla młowww.buchowski.com.pl
dych kolędników.
biuro@buchowski.com.pl
Podczas spotkania podziwiać
Druk: DGE grupa
można było dziecięce wykonawww.drukarnia24online.pl
nie jasełek o tematyce misyjnej,
biuro@drukarniacyfrowa.net
wspólne kolędowanie, a przy okaWszelkie sprawy związazji dzieci miały okazję nie tylko
ne z przyjmowaniem reklam
do poznania swoich rówieśników,
i ogłoszeń prowadzi Wydawca
ale również obejrzenia prezentacji
Gazety Żarowskiej.
multimedialnej o historii misjonarzy. O szczegółowym przebieWszelkie prawa zastrzeżone (łącznie z tłumaczeniem na
gu spotkania opowiedziała naszej
języki obce). Żaden fragment
redakcji siostra Barbara Zdunek,
nie może być: wykorzystany
z którym zapoznać się można
w jakiejkolwiek formie: fotow Kronice Filmowej Gminy Żarów,
kopii, mikrofilmu czy innych
do której serdecznie zapraszamy.
reprodukcji ani przekładany
Po modlitwie i uroczystym
na język mechaniczny lub pibłogosławieństwie, kolędnicy posemny, bez zgody wydawcy.
wrócili do swoich parafii z radością
Redakcja zastrzega sobie
w sercu z czynionego dobra i zdolprawo do robienia skrótów
ności do ofiar dla potrzebujących
i nie publikowania w całości
rówieśników z krajów misyjnych.
tekstów i materiałów nie zaMagdalena Pawlik
mawianych.

Kino w prezencie
Wyjazd 28 grudnia 2011r. do kina w Wałbrzychu był pięknym podsumowaniem obchodów Żarowskiego Święta Profilaktyki.
Dzieci z niecierpliwością czekają na seans

W wyjeździe do kina uczestniczyły dzieci z terenu całej gminy, w tym
podopieczni świetlic środowiskowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Gminy Żarów – w sumie około 150 osób.
Organizatorami Żarowskiego Święta Profilaktyki, na które złożyło się
wiele imprez i wyjazdów. Profilaktycznie święto w naszej gminie trwało od
czerwca 2011 roku.. byli: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, Żarowska Wspólnota Samorządowa oraz Młodzieżowa Rada Miejska w Żarowie.
Krystian Chęciek

Nowe szatnie w Zastrużu
Z końcem 2011 roku sportowcy z Zastruża doczekali się
swojej własnej szatni sportowej. Gmina Żarów zakupiła na ten
cel dwa specjalne kontenery, które przeznaczone będą właśnie
dla dzieci i młodzieży uprawiających dyscypliny sportowe.

Mają wymiary 6x2,4m, a w każdym z nich znajduje się WC z natryskiem i instalacją elektryczną.
Inwestycja kosztowała 26.568 zł i w całości są to środki pochodzące
z budżetu gminy Żarów. Na zakup kontenerów w tegorocznym budżecie
zabezpieczona była kwota w wysokości 28 tysięcy, tym bardziej cieszy
więc, że udało się przeznaczyć te środki finansowe na szczytny cel. Wykonawcą kontenera jest firma Dominex Dominik Miczko z Lubania.
Trzeci mniejszy kontener za 1432 zł został zakupiony od mieszkańca
Zastruża za bardzo małe pieniądze. Będzie służył jako zaplecze i szatnia
dla sędziów sportowych.
Wszystkie kontenery stoją już na boisku w Zastrużu i czekają na aktywnych i zapalonych sportowców. Mamy nadzieję, że dzieciaki z Zastruża
ucieszy nowy zakup i będzie im służył przez długie lata.
Magdalena Pawlik

Więcej informacji: gmina.zarow.pl oraz kronika.um.zarow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie okręgu wyborczego, jego granic, numeru i liczby radnych
w nim wybieranych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie , zarządzonych na dzień 19 lutego 2012 roku.
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.), stosownie do Zarządzenia Nr 367 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.12.2011 r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie,
podaję do publicznej wiadomości informację:
Nr
Granice okręgu wyborczego
okręgu
Miasto Żarów – ulice: Hutnicza,
Kopernika, Kwiatowa, Mickie3
wicza, Plac Wolności, Puszkina,
Słowackiego

Liczba radnych
wybieranych w okręgu
1

3

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

z dnia 28 grudnia 2011 r.
o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie, zarządzonych na dzień 19
lutego 2012 r.
Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz.1547 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że miejscami wyznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych są: słupy ogłoszeniowe na terenie
miasta, którymi administruje Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie przy ul. Piastowskiej 10 (nr tel. 74 85 80 753)
Miasto
Lp. Lokalizacja słupa
Ilość
1.
zbieg ul. A. Krajowej – Sikorskiego
1 słup
2.
zbieg ulic A. Krajowej – Dworcowej
1 słup

Uwaga!

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie: Urząd Miejski w Żarowie,
ul. Zamkowa 2.
Burmistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak

W sprawie umieszczenia plakatów komitetów wyborczych na słupach
ogłoszeniowych na terenie miasta należy uprzednio skontaktować się
z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie przy ul. Piastowskiej
10 (tel. 74 85 80 753)
Burmistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak

Świadczenia:
z tytułu urodzenia dziecka

Świadczenie pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2012r. zmiana w zasadach przyznawania
świadczeń z tytułu urodzenia dziecka.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 września 2010
r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej
do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawania pod tą opieką (Dz.U. Nr 183, Poz. 1234) OPS
w Żarowie informuje, że od 01.01.2012 r. podstawę do ustalenia prawa
do uzyskania jednorazowej zapomogi oraz dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu urodzenia się dziecka stanowić będzie zaświadczenie potwierdzające fakt objęcia kobiety opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia
ciąży.
Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane kobiecie w ciąży co
najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

Wyniki konkursu
realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie placówki wsparcia
dziennego na terenie miasta Żarów

Burmistrz Miasta Żarów informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert z dnia 5 grudnia 2011 roku realizację zadania publicznego pod
nazwą: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów” placówkę będzie prowadziło Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja”,
które otrzymało dotację w wysokości 60.000 zł.
Konkurs ogłoszono na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536 z późn.
zm.) oraz w związku z Uchwałą nr XV/99/2011 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do
marca 2012 roku.
W związku z uchwałą z dnia 27 grudnia 2011 roku przyjętą przez Radę
Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 roku informujemy, że niektóre osoby tj. matka, ojciec
lub opiekun faktyczny dziecka mający w styczniu, lutym lub marcu 2012
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.
992 z późniejszymi zmianami), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie udzielana na wniosek w/w osób.
Osoby inne niż wyżej wymienione otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
W związku z powyższym w/w osoby muszą złożyć wniosek do organu
realizującego wypłatę świadczenia o przyznanie pomocy w terminie do 31
stycznia 2012 roku. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc
styczeń, luty lub marzec przyznane zostanie po 31 stycznia bieżącego roku
wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia,
w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ustalonych terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
Monika Włodarczyk

•
•

Ogłoszenia drobne

Sprzedam luksusowe mieszkanie w Żarowie na Osiedlu Piastów, 3 pokoje, I p., 70 m2. Cena 198.000 zł. Tel. 604-223-245.
Do wynajęcia garaż koło gimnazjum w cenie 90 zł/m-c. Tel.
604-223-245.
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XX Finał WOŚP w Żarowie

Zacięta walka piłkarzy

Licytuje Mariola Król
8 stycznia 2012 roku zagrała
– już po raz dwudziesty – Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Były koncerty, liczne aukcje, licytacje i jak zwykle cudowna zabawa.
A wszystko po to, by pomóc chorym dzieciom.

W niedzielę od rannych godzin
wolontariusze pojawiali na ulicach,
by zbierać datki od mieszkańców
naszej gminy i wesprzeć akcję
Wielkiej Orkiestry. Kwestująca
grupa dzieci i młodzieży spotkała
się z wielką życzliwością i hojno-

Mariola Król występująca w roli
profesjonalnego licytatora.
Szereg kulturalnych i sportowych imprez w tym dniu zorganizowało Gminne Centrum Kultury
Dzieci z pasją malowały portrety

i Sportu w Żarowie. Były rozgrywki
sportowe, występy zespołów muzycznych, licytacje gadżetów orkiestrowych, przejazdy samochodami
rajdowymi oraz psim zaprzęgiem
Haskie jak zwykle wzbudzały ciekawość dzieci
W naszej gminie jubileuszowy
XX finał WOŚP zorganizowany został wspólnie przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie,

nie samorządowcy i Młodzieżowa
Rada Miejska zaakcentowali swój
wkład na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy rozgrywając mecz siatkówki i koszykówki.

Kawiarnia zamieniła się w pracownię plastyczną

ścią ze strony mieszkańców, o czym
świadczyły pełne pieniędzy, orkiestrowe puszki. Świątecznie i gwarno było tego dnia także w Bajko-

Ela Kulas wyczarowała piękne malunki na twarzy
Bajkowe Przedszkole, Młodzieżową Radą Miejską oraz sztab WOŚP
przy Szkole Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Żarowie.

W sportowy nastrój wprowadzili
publiczność nasi lokalni sportowcy, najpierw odbył się blok sportowy z UKS Harcek Żarów i świetna
rywalizacja sportowców. A następ-

wym Przedszkolu, gdzie odbyła się
licytacja piernikowych serc i aniołów bożonarodzeniowych. I jak
zawsze na miejscu obecna pani

i traktorkiem Spółdzielni Socjalnej
„Raz Dwa Trzy”. Swoje popisy wokalne zaprezentowały następujące
zespoły: The Art of Darkness, Żarowianie, chór Senioryci, Eimles, Żarowska Orkiestra Dęta, JTBs i Assumpta. Również taniec tego dnia
odgrywał istotną rolę. W świąteczny nastrój orkiestrowy zgromadzoną widownię wprowadziły taneczne zespoły: Pierwszy Kroczek z Żarowa oraz zespół taneczny z Kalna.

W drużynie Młodzieżowej Rady
zagrali nasi reprezentanci młodych
radnych, a w drużynie przeciwnej
widzieliśmy – Burmistrza Miasta Żarów Leszka Michalaka, jego
Zastępcę Grzegorza Osieckiego,
Mariusza Borowca, Mieczysława
Myrtę, Norberta Gałązkę i innych
samorządowców. Mnóstwo imprez
i mnóstwo osób zaangażowanych
w przygotowanie imprezy. W tym
dniu pomagały nie tylko dzieci

Więcej informacji: gmina.zarow.pl oraz kronika.um.zarow.pl
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Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia
w trakcie ferii zimowych

Krystyna Michalak opowiadała o dzieciach,
które uzyskały pomoc dzięki WOSP
i młodzież, do akcji włączyli się
również włodarze naszej gminy,
przedstawiciele Wspólnoty Samorządowej, przedstawiciele PSL-u,
radni Rady Miejskiej, nauczyciele,
sportowcy, liczni sponsorzy oraz
mieszkańcy naszej gminy.
Korzystając z okazji, obecna
w GCKiS doktor Krystyna Michalak opowiedziała zgromadzonym
uczestnikom, jak ważną rolę spełnia sprzęt, który pozyskany jest
dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Tradycyjnie punktem kulminacyjnym wielkiego grania było
Światełko do nieba. Kilkuminutowy pokaz sztucznych ogni, ognisty

taniec w wykonaniu tancerzy z zespołu „Gorgona” oraz jubileuszowy
tort zakończył Wielką Orkiestrę
w gminie Żarów.
Dzięki ogromnej hojności
mieszkańców naszej gminy udało
się zebrać 15 tysięcy 21 złotych i 51
groszy. Dziękujemy za okazanie
Wielkiego Serca i liczymy na Was
za rok.
W tym roku pieniądze zostały
przeznaczone na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków i pomp
insulinowych dla kobiet ciężarnych
z cukrzycą.
Magdalena Pawlik

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gm. Żarów
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 71
z późniejszymi zmianami), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XV/101/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów, zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 stycznia
2012r. do 13 lutego 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul.
Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 luty 2012 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Żarowie o godz. 14:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 27 lutego 2012 r.

Miejsce: Hala sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A
16.01.2012 poniedziałek
godz. 11:15 – turniej w tenisa stołowego
17.01.2012 wtorek
godz. 10:00 – zajęcia plastyczne, zabawy z gipsem – odlewnictwo,
wzornictwo
godz. 11:15 – turniej warcabów 100-polowych
18.01.2012 środa
godz. 10:00 – fotograficzne plenery
godz. 11:15 – turniej w unihokeja
19.01.2012 czwartek
godz. 10:00 – warsztaty gitarowe dla początkujących
godz. 11:15 – turniej szachowy
godz. 11:30 – wycieczka do Żarowskiej Izby Historycznej (zbiórka
w GCKiS)
20.01.2012 piątek
godz. 10:00 – warsztaty plastyczne, papierowy świat – papieroplastyka,
origami, i in.
godz. 11:00 – turniej halowej piłki nożnej do lat 13
23.01.2012 poniedziałek
godz. 10:00 – warsztaty plastyczne, zabawy z gipsem – odlewnictwo,
wzornictwo
godz. 11:15 – turniej gry w chińczyka
24.01.2012 wtorek
godz. 11:15 – turniej w piłkarzyki
25.01.2012 środa
godz. 10:00 – fotograficzne plenery cd. (prezentacja multimedialna)
godz. 11:15 – turniej halowej piłki nożnej (14-16 lat)
26.01.2012 czwartek
godz. 10:00 – warsztaty gitarowe dla początkujących
godz. 10:00 – zajęcia plastyczne – proste techniki malarskie
Ponadto, w każdy wtorek i czwartek w godz. 11-13 treningi piłki ręcznej dla wszystkich chętnych.
W trakcie trwania ferii Szkółka Piłkarska GCKiS będzie miała treningi
od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 – 11:10.

Zapraszamy

Taniec towarzyski
dla dorosłych
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie prowadzi zapisy na zajęcia tańca towarzyskiego dla dorosłych.
Zajęcia będą odbywać się w każdy piątek od godz. 18:00 (Sala widowiskowo-sportowa, ul. A. Krajowej 60).
Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest uczestnictwo minimum 5 par.
Informacje w GCKiS, ul. Piastowska 10A, tel. 74-85-80-753 (w godz.
8:00 – 16:00).
Zajęcia z akrobatyki sportowej dla najmłodszych
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie prowadzi nabór na zajęcia sekcji akrobatyki sportowej dla najmłodszych, które rozpoczną się
od 1 lutego 2012 r.
Zajęcia prowadzone będą dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.
Ćwiczenia z akrobatyki dla najmłodszych uczą nie tylko gimnastyki
i rozciągania, ale przede wszystkim podnoszą ogólną sprawność fizyczną
i ruchową dzieci.
Serdecznie zapraszamy na zajęcia.
Informacje w GCKiS, ul. Piastowska 10A, tel. 74-85-80-753 (w godz.
8:00 – 16:00), e-mail: sport@centrum.zarow.pl
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Ostatnia Sesja w 2011r.
W czwartkowe przedpołudnie 29 grudnia 2011 roku odbyła
się sesja Rady Miejskiej w Żarowie.
Jako że było to ostatnie spotkanie radnych w 2011 roku, był
czas na podzielenie się refleksjami,
złożenie noworocznych życzeń,
a także podziękowań za współpracę w mijającym roku. Jednakże
zanim do tak miłych akcentów doszło, polemizowano i dyskutowano
nad przyszłorocznym projektem
budżetu.
Najważniejszą uchwałą, jaką
zajmowali się Radni, podczas
obrad była uchwała budżetowa.
Jednakże zanim to nastąpiło, to
najpierw omówiono uchwały finansowe dotyczące zmiany oraz
przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Żarów, wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2011 rok. Wszelkie
aspekty związane z tymi uchwałami wyczerpująco omówiła Skarbnik Renata Dawlewicz.
W trakcie omawiania projektu
budżetu Burmistrz Leszek Michalak wyjaśniał radnym, że zaproponowane dochody gminy na przyszły rok są jak najbardziej realne
i możliwe do zrealizowania. Podkreślał również, że sporym utrudnieniem i największym wydatkiem
jest udział gminy Żarów w finansowaniu wspólnej powiatowej inwestycji – budowy obwodnicy. Do
tej pory spłaciliśmy już 2 mln zł.
Kolejne kwoty będą sukcesywnie
wpłacane w nowym roku. Jednak
to właśnie ten wydatek blokuje
realizację w roku 2012 wielu ważnych dla mieszkańców projektów
i inwestycji, ale równocześnie ta
droga będzie stanowiła dla gminy
bardzo ważny element dalszego
rozwoju. To efekt przemyślanych
decyzji i konsekwentnego działania
władz gminy, które już niebawem
przyniosą wymierne efekty finansowe. Leszek Michalak stwierdził
również, że nie wolno siedzieć z założonymi rękami i czekać na przełom, który bez wytężonej pracy
nigdy nie nastąpi. – „Wiadomo, że
wszyscy chcieliby, aby w budżecie
znalazło się wiele inwestycji, a każdy z nas pragnąłby żyć w gminie
bogatej i pięknej. Jako Burmistrz
tego miasta i tej gminy mogę śmiało powiedzieć, że nikt w Żarowie
nie gasi światła na odchodne, bo
nie ma żadnych poważnych zagrożeń. W realnym kilkuletnim czasie
gmina Żarów sobie poradzi. Takie
są nasze realia”.
Wiceprzewodnicząca
Rady

Miejskiej Urszula Ganczarek powiedziała, że uchwalanie budżetu
nie na tym polega, żeby tylko kry-

tykować, a na tym żeby pracować.
Stwierdziła również, że dzięki aktywności władz gminy zagrożenia
zostały zażegnane. Oznajmiła, że
nie można wszystkiego pozamykać
czy zlikwidować po to tylko, aby
spłacić stare zadłużenie, do czego
sprowadza się działanie opozycji.
Dodała, że należy pochwalić władze Gminy Żarów za to, że potrafią
dbać o interesy wszystkich mieszkańców i starają się o to, aby pieniędzy na wszystko wystarczyło.
Najważniejsze, że budżet jest realny i zrównoważony.
Po gorącej dyskusji radni
przyjęli budżet gminy Żarów na
2012 rok w wersji zaproponowanej przez Burmistrza. Uchwalili go
dziesięcioma głosami „za” (Klub
Wspólnoty Samorządowej, Klub
PSL, Maria Tomaszewska), dwoma
„przeciw” (Halina Lewandowska,
Robert Kaśków) oraz przy dwóch
„wstrzymujących się” (Tadeusz Reruch, Mariusz Bryła).
Po skończonym głosowaniu
Burmistrz Leszek Michalak podziękował wszystkim radnym, bez
wyjątku, za zachowanie zdrowego
rozsądku, motywację i dostrzeżenie problemów, bo to również niezwykle ważna umiejętność.
Ponadto, radni podejmowali
także kilka innych uchwał, najpierw te, które dotyczyły przyjęcia
Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Żarów
na 2012 rok oraz Ochrony Zdrowia
Psychicznego gminy Żarów na lata
2011-2015. Następnie uchwalono
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwa-

nia i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Wierzbna gmina Żarów
oraz nadania nazwy ulicy we wsi
Mrowiny 14 głosami „za” zosta-

ły przyjęte. Przyjęto również plan
pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Żarowie na 2012 rok,
który przedstawiła Przewodnicząca tej komisji radna Iwona Nieradka, jak i protokół pokontrolny ko-

misji, która kontrolowała wynajem
sal gminnych (wiejskich).
Burmistrz Leszek Michalak poinformował radnych o jeszcze jednym projekcie uchwały, który nie
wszedł do porządku obrad. Projekt
dotyczył wyrażenia zgody na poszerzenie terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Żarów, który dyskutowany
będzie podczas sesji styczniowej.
Z uwagi na wpływające wnioski
od inwestorów zainteresowanych
terenami obrębu wsi Mrowiny oraz
miasta Żarów warto – jak podkreślał Burmistrz – podjąć taką
uchwałę. To nie tylko możliwość
udzielenia pomocy inwestorom,
ale także wpływy do naszego budżetu. Mamy nadzieję, że dzięki
tym staraniom burmistrza zwiększy się ilość zakładów na strefie,
a tym samym ilość miejsc pracy
i ważne dodatkowe wpływy do budżetu gminy.
Sesję standardowo zakończyło
sprawozdanie z pracy Burmistrza
oraz interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Eko-sukces SP w Żarowie
W grudniu 2011 r. Junior Media (program edukacyjny Gazety Wrocławskiej) ogłosił ogólnopolski Eko-Junior konkurs,
którego celem jest uświadomienie młodych uczniów o potrzebie i możliwości selektywnej zbiórki odpadów.
Na adres organizatora zostały przesłane fotorelacje i opis działań.
W styczniu zostały ogłoszone wyniki i Szkoła Podstawowa w Żarowie
znalazła się w gronie 10 najlepszych fotorelacji (w konkursie brało udział
ponad 100 fotorelacji). Nagrodą w konkursie jest urządzenie wielofunkcyjne o wartości 1000 zł.
Elżbieta Suchorabska

Więcej informacji: gmina.zarow.pl oraz kronika.um.zarow.pl

Mieczysław Myrta szefem koła PSL
O nowym zarządzie, nowych założeniach programu, podsumowaniu rocznej
współpracy koalicyjnej i planach na przyszłość rozmawiamy z nowym Przewodniczącym Klubu PSL Mieczysławem Myrtą.
– Panie Przewodniczący wybrano Pana
jednogłośnie na Prezesa Gminnego Koła PSL.
Kto jeszcze reprezentować będzie PSL?
– M.M. – 11 grudnia 2011 roku miał miejsce
zjazd delegatów oraz sympatyków PSL, na którym przeprowadzono wybory i wybrano nowy
zarząd. Mojej osobie przypadła funkcja Prezesa
Gminnego Koła PSL, Zastępcą został Leszek Kosek, Sekretarzem zaś Jan Mazur. Pozostali członkowie to: Stanisław Wachowiak, Kamila Madej,
Agnieszka Mazur, Artur Bernatowicz oraz Andrzej Mach. Jestem dumny z tego, że będę mógł
kroczyć na czele i podejmować decyzje jako
działacz tej partii, choć zarazem to ogromne
wyzwanie. Jednak mam nadzieję, że uda mi się
sprostać wszystkim zadaniom i zrealizować cele,
które sobie założyliśmy. W tym miejscu chciałbym podziękować za wieloletni wkład pracy na
rzecz PSL i to co zostało zrealizowane w ostatnim czasie panu Stanisławowi Wachowiakowi.
Osobiście dla mnie jest to wzór samorządowca,
człowiek o wysokiej kulturze osobistej i politycznej, powszechnie szanowany w środowisku.
– Czy PSL zmodyfikował priorytety, jakie
postawił sobie na początku nowej kadencji?
– M.M. – Trzeba mieć na uwadze, że funkcjonowanie w samorządzie to wielka odpowiedzialność za los naszych bliskich i środowiska,
w którym żyjemy. W dalszym ciągu uważamy
i również takie jest moje zdanie, że naszym
głównym celem jest dążenie do rozwoju naszej
gminy. Wizja i strategia rozwoju naszej gminy
nie może także zależeć od układów politycznych,
dlatego cieszę się, że będę miał zaszczyt pracować z młodymi, wykształconymi ludźmi, a zarazem doświadczonymi samorządowcami, którzy
chcą mieć czynny wpływ na to, co się wokół nas
wszystkich dzieje. Uważam, że w najważniejszych celach powinniśmy wznosić się ponad
polityczne podziały i myśleć kategoriami dobra
wspólnego całej żarowskiej i gminnej społeczności. Swoje osobiste urazy czy animozje odrzucać
na dalszy plan.
– Jak wyglądała roczna współpraca koalicyjna?
– M.M. – Dla mnie najważniejszy jest dialog
ze społeczeństwem, który przez rok funkcjonowania koalicji istniał i mam nadzieję, że przez
kolejne lata również nic w tym temacie się nie
zmieni. Startując w wyborach samorządowych,
członkowie komitetu wyborczego PSL zastanawiali się, kto da nam gwarancję rozwiązania
problemów i pomoże zaistnieć na arenie politycznej. Gwarancją był i jest nadal obecny Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak. Jest to
człowiek, który zna problemy naszej gminy, nie
mający jadu w ustach, doświadczony, a jednocześnie potrafiący znaleźć konsensus w różnych
kwestiach i to właśnie on był dla PSL-u gwarancją stabilności politycznej, bo nie chcieliśmy żadnych eksperymentów, a trzeba mieć na uwadze,
że zarządzanie gminą to wielka odpowiedzial-

ność. Przed przystąpieniem do koalicji zostało zawarte porozumienie w celu jak najlepszej
i najefektywniejszej współpracy Rady Miejskiej
w Żarowie. Ponadto, przed obradami każdej
sesji spotykamy się na zebraniach koalicyjnych,
każdy projekt uchwały jest starannie dyskutowany, omawiany, zgłaszamy również swoje pomysły i różne uwagi, ponieważ chcemy mieć realny
wpływ na to, co się dzieje w naszej gminie (np.
wysokość podatków, zaciąganie kredytów i inne
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niejsze, noworoczne życzenia. Życzę wszystkim
pomyślności, sukcesów, zrealizowanych marzeń
i udanych przedsięwzięć.
Naszej małej Ojczyźnie życzę, by pomyślnie
rozwijała się, pokonując z sukcesem wszelkie
trudności. By niezmiennie cieszyła się szacunkiem i uznaniem społeczności. Chciałbym, by
gmina Żarów nadal pozostała wzorem dobrze
rozwijającej się gminy, pełnej ciekawych atrakcji
i wydarzeń, by umacniało się przekonanie, że...
tu warto żyć!
– Dziękuję za rozmowę
Magdalena Pawlik

Włamanie
i zniszczenia
Brak słów do opisania aktów wandalizmu, jakie miały miejsce w ostatnich
dniach grudnia starego roku i na początku stycznia nowego roku.

ważne kwestie). I jestem z tego powodu bardzo
zadowolony, dyskusja przecież jest bardzo potrzebna i wypracowanie wspólnego porozumienia. Tak jest, dlatego mogę śmiało powiedzieć,
że ową roczną współpracę koalicyjną oceniam
pozytywnie. Widać mądrą i pożyteczną pracę,
która ma na celu dobro naszych mieszkańców.
Szkoda tylko, że często podczas obrad sesji Rady
Miejskiej osobiste animozje niektórych radnych
przedkładają się nad dobro ogólne,
– Jak ocenia Pan miniony 2011 rok?
– M.M. – Mogę powiedzieć, że dobrze.
Najważniejsze problemy, które się pojawiają są
rozwiązywane. Widać aktywność władz Żarowa, którzy starają się, aby trudności były rozwiązywane, chociaż te niezbędne. Widać nowe
inwestycje, dobrze odbierany jest także fundusz
sołecki, masa kulturalnych i sportowych imprez,
rozbudowa naszej podstrefy Żarów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, aktywność
Młodzieżowej Rady Miejskiej, spotkania z sołtysami, strażakami i innymi organizacjami życia
społecznego. Te przedsięwzięcia mówią same
za siebie, są nowe pomysły i nowe wyzwania,
które rzucają się w oczy. I tak należy funkcjonować w samorządzie – mieć pomysły i skuteczne
rozwiązanie problemu, a nie narzekać i biadolić, bo ja oceniam ludzi za ich skuteczność,
a nie jak mówią czy piszą. Na koniec wszystkim
mieszkańcom naszej gminy składam najserdecz-

Pod koniec grudnia 2011r. petardami
zniszczono nawierzchnię trawiastą na Orliku, a w nocy z 4 na 5 stycznia 2012r. nieznani
sprawcy włamali się i zniszczyli część świeżo
wyremontowanego za ponad 200 tys zł łącznika,
który miał być niebawem oddany do użytkowania po odbiorach budowlanych.
Nie można nazwać tego aktu inaczej jak
wandalizm i brakiem rozsądku, jednak kto ze
złodziei go ma? Dokonano również kradzieży
mienia znajdującego się na terenie budowy, ale
dla dobra śledztwa, które prowadzi Komisariat
Policji w Żarowie nie możemy ujawniać szczegółów. W odpowiednim czasie podamy je do
publicznej wiadomości.
Włamanie i zniszczenia stawiają pod znakiem zapytania możliwość terminowego przeprowadzenia odbiorów technicznych i oddanie
do użytku części łączącej gimnazjum z halą
sportową. To spowoduje, że gimnazjaliści na zajęcia wychowania fizycznego na hali sportowej
będą musieli nadal przechodzić przez zewnętrzny łącznik.
W związku z takimi aktami Burmistrz Leszek Michalak postanowił podjąć rozmowy
z firmami zajmującymi się instalacją specjalnych kamer monitorujących, dzięki którym
możliwe będzie ograniczenie aktów wandalizmu i kradzieży w obszarze hali sportowej, Orlika i części basenowej.
Jednocześnie Burmistrz zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich mieszkańców o czujność i zwrócenie uwagi na obiekty publiczne,
które służą na co dzień mieszkańcom gminy
Żarów. Nie pozwólmy, aby w przyszłości dochodziło do takich zniszczeń mienia należącego do
wszystkich mieszkańców Gminy.
Magdalena Pawlik
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Znamy liderów po pierwszej
rundzie Electrolux Cup
Wektor Świdnica oraz FC Method Men zostali po pierwszej
rundzie liderami Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup.
Wierzbianka Wierzbna

Przegląd szachowy
W dniach 28-30 grudnia kilku zawodników klubu szachowego Goniec Żarów brało udział w Turnieju Noworocznym
w MDK Śródmieście Wrocław.
W grupie A najlepszy wynik zanotował Damian Daniel, który zajął 9
miejsce, 26 był Mirosław Cygan, a 27 Dawid Mozol.
W grupie B występowali: Wiktor Zaremba – 14 miejsce, Jakub Dołharz – 17 miejsce, Hubert Zaremba – 28 miejsce. Jakub Dołharz zdobył
normę na III kat. szachową.
Jowita Dranka wzięła udział w XXII Międzynarodowym Festiwalu
Szachowym Cracovia’2011, który rozegrany został w dniach 27 grudnia
– 4 stycznia w Krakowie.
Jowita grająca w grupie C zanotowała bardzo dobry wynik. W gronie
60 osób zajęła wysokie 14 miejsce, natomiast wśród kobiet była najlepsza
w swojej grupie!
media

Zjednoczeni przywitali Nowy
Rok na boisku
W 7 kolejce rozegranej 7 stycznia w hali sportowej GCKiS w Żarowie
dotychczasowy lider I Ligi Electrolux Cup, Wektor Świdnica z wielkim
trudem pokonał Wierzbiankę Wierzbna (na zdjęciu) 2:1. Zamykająca ligową tabelę Wierzbianka występująca bez swojego etatowego bramkarza
oraz z małą ilością zawodników rezerwowych stawiła ciężki opór rywalowi. Cenne trzy punkty pozwalają świdniczanom wciąż zajmować fotel lidera. Bezpośredni kontakt z ubiegłorocznym zwycięzcą rozgrywek utrzymują KKZ Zaskoczeni Żarów oraz Czarny Lotos. Obie drużyny posiadają
jednopunktową stratę. Młodzi żarowscy piłkarze występujący w Czarnym
Lotosie pokonali swoich rówieśników ze Świdnicy, zespół Cannabis 4:1.
Przegrani tracą już pięć punktów do lidera. Na sukces żarowskiej młodzieży złożyła się bardzo dobra predyspozycja całej drużyny. Wyróżniającymi się zawodnikami byli bramkarz Paweł Pojasek, który znakomitymi
interwencjami kilkukrotnie zatrzymywał rywali oraz strzelec dwóch bramek Damian Uszczyk. Pojasek oraz Uszczyk zostali wybrani najlepszymi
zawodnikami 7 kolejki I Ligi Electrolux Cup. Skromne prowadzenie do
przerwy 2:1 KKZ Zaskoczonych Żarów zamieniło się w zdecydowaną wygraną 7:2 nad Carvalet Sypko Delta Jaroszów.
W II Lidze Electrolux Cup FC Method Men pokonał dotychczasowego lidera Zryw Łażany 4:2. Remis do przerwy 2:2 zapowiadał emocje
do samego końca. Lepsza organizacja gry w obronie oraz błyskawiczne
kontry pozwalają FC Method Men wygrać i pozostać nowym liderem II
Ligi Electrolux Cup. W pozostałych spotkaniach zwycięzcy pokonywali
swoich rywali zaledwie jedną bramką! Wynikiem 3:2 zakończył się pojedynek Mam Talent z PKS Złoty Kłos. Tym samym Mam Talent wraca do
gry o końcowy triumf w lidze. W bezpośrednim pojedynku żarowskiej
młodzieży FC Wczorajsi okazali się lepsi od swoich kolegów z U18 Żarów zwyciężając 3:2. Jedno bramkową stratę po przerwie odrobili piłkarze
Drink Team Świdnica, pokonując Nocny Team 2:1.
Tytuł najlepszego zawodnika 7 kolejki II Ligi Electrolu Cup przypadł
Wojciechowi Furmankiewiczowi (FC Method Men). Najlepszym bramkarzem wybrano Piotra Bęca z Drink Team Świdnica.
Niezwykle wyrównany poziom obu lig sprawia, iż losy zwycięstwa,
awansów i spadków rozstrzygać się będą do samego końca rozgrywek.
Najlepszym strzelcem I Ligi Electrolux Cup jest Marcin Buryło (Carvalet Sypko Delta Jaroszów). Wśród drugoligowców prowadzi Mateusz
Kołodziej z U18 Żarów.
Sponsorem głównym rozgrywek jest Electrolux z siedzibą fabryki
w Żarowie. Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników kolejki I Ligi
ufundował Tomasz Mojsa – firma JAKO w Świdnicy.
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1 stycznia mocnym, sportowym akcentem piłkarze KS
Zjednoczeni Żarów o godz. 13:30 na boisku Orlik w Żarowie
przywitali Nowy Rok.
Udział w spotkaniu wzięli byli i obecni piłkarze żarowskiego klubu
wspierani przez liczną grupę kibiców.
Pierwszą bramkę w Nowym Roku strzelił Patryk Chrapek. Mecz był
okazją do wspólnego spotkania oraz snucia piłkarskich planów.
Cały czas prowadzone są rozmowy z przyszłymi potencjalnymi zawodnikami. Nowi piłkarze mieliby wesprzeć pierwszy zespół. Nie obejdzie się też bez strat. Na celowniku kilku poważnych klubów jest Michał
Skrypak. Póki co, nie doszło do końcowych transakcji.
Było to pierwsze tego typu spotkanie noworoczne. Wszystkim piłkarzom, władzom oraz sympatykom KS Zjednoczeni Żarów, życzymy
wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
media

Pilates Fitness

Sala widowiskowo-sportowa GCKiS w Żarowie
ul. Armii Krajowej 60a
Poniedziałek – 20:15 Fitness (step)
Wtorek – 17:45 Pilates
Środa – 20:15 Fitness (step)
Czwartek – 17:45 Pilates
Informacje: tel. 797 589 089

Serdecznie zapraszamy!

