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XV Miejsko-Gminny Przegląd
Zespołów Kolędniczych

Dzień Babci i Dziadka
w Bajkowym Przedszkolu

15 stycznia o godz. 15:00, na sali widowiskowo-sportowej
przy ul. Armii Krajowej 60 odbył się XV już Przegląd Zespołów
Kolędniczych, którego organizatorem było Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie.

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są wśród nich takie dwa, kiedy każdemu robi się
cieplej na sercu. To dzień 21 i 22 stycznia, który obchodzony
jest jako Dzień Babci i Dziadka.

dokończenie na stronie 6.

dokończenie na stronie 7.

Aktywne ferie
w gminie Żarów
Ferie to taki czas, na który uczniowie szkół czekają z wielką
niecierpliwością. Nie tylko ze względu na zimowe szaleństwo,
ale także atrakcje edukacyjne i kulturalne zorganizowane
przez placówki z naszej gminy.

dokończenie na stronie 5.

Podsumowali rok
W piątek 20 stycznia w remizie OSP w Imbramowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumowujące rok 2011.

dokończenie na stronie 9.
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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 2003r. Nr 80, poz. 717
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.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) w związku z art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku –Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 1071 z 2000r. ze zmianami) podaje
się do publicznej wiadomości, że Burmistrz Miasta Żarów na żądanie strony wydał postanowienie znak: NiGP.6220.1.2012 z dnia 16 stycznia 2012r.
wyjaśniające treść uzasadnienia do decyzji Burmistrza Miasta Żarów Nr
5/2008, znak: GK.7624-5/DŚ/08 z dnia 21 maja 2008r. umarzającej postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.:
„Tarnawka – odbudowa koryta potoku gmina Żarów i Mietków w km
4+000-9+000” w obrębie wsi Imbramowice działki nr 461, 467, 468, obrębie wsi Buków działki nr 338 i 238, gmina Żarów oraz w obrębie wsi
Dzikowa działka nr 102, gmina Mietków.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pok. 20, tel. 74 85 80 409 wew. 361 w godzinach 8:00-15:30.

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 Zarządzenie Nr 08/2012
z dnia 12.01.2012r. oraz przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste w oparciu o Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 17.01.2012r.

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 użytkowanie wieczyste w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta
Żarów Nr 02/2012 z dnia 03.01.2012r.

Gmina Żarów w liczbach
Ogółem mieszkańców: 12.688 (stali i czasowi),
w tym:
miasto Żarów: 6.990
W okresie od 23.11.2011 r. do 20.01.2012 r.
I.

Urodziło się 18 dzieci.

II. 14 par zawarło związek małżeński.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zmarły następujące osoby (ogółem 20):
Stawiarski Zdzisław
lat 78
Tawkin Stanisława
lat 82
Fafuła Emil		
lat 71
Mochalska Genowefa
lat 83
Strugała Aniela		
lat 83
Wołkowicz Henryk
lat 86
Dwornik Helena
lat 80
Ulaszewski Edmund
lat 96
Włosiński Zbigniew
lat 60
Szczerbińska Regina
lat 91
Matczuk Marcin
lat 29
Malinowski Henryk
lat 86
Rolka Danuta		
lat 61
Mazur Jan		
lat 74
Rolka Tadeusz		
lat 65
Król Jan		
lat 77
Motyka Feliks		
lat 83
Topór Marian		
lat 78
Grzeszczak Zygmunt
lat 62
Kurczyński Jan		
lat 67
USC

Informacja Miejskiej Komisji
Wyborczej w Żarowie

z dnia 20 stycznia 2012 roku o siedzibie, trybie i czasie
pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie do dnia 19 lutego 2012 roku.
Na podstawie art. 17 ust 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998
roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 4 ust.2 pkt 4 Regulaminów terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M.P. Nr 61, poz.642) podaję do publicznej wiadomości:
I. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie Urząd
Miejski w Żarowie przy ul. Zamkowej 2 – Sala narad, II
piętro telefon kontaktowy 74 85 80 591 wew.353
II. Dyżury Komisji: Komisja dyżuruje w swojej siedzibie
w dniach i godzinach :
• 23.01.2012 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
• 26.01.2012 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
• 30.01.2012 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
• 02.02.2012 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
• 06.02.2012 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
• 10.02.2012 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
• 13.02.2012 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
• 17.02.2012 r. w godzinach od 14:30 do 15:30
• 19.02.2012 r. w godzinach od 08:00 do zakończenia prac.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
Mariola Zawisza
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Bezpłatne konsultacje
specjalistów
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji terapeuty uzależnień, psychologa oraz radcy prawnego.
Po wcześniejszym umówieniu się w siedzibie OPS, przy ul. Armii Krajowej 54, pokój nr 3 bądź pod numerem telefonu 74 857 03 09.

Dyżury specjalistów:
•

terapeuta uzależnień – poniedziałek w godz. 8:30 – 11:30 – wstępna
diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc osobom
współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych,
• psycholog – środa w godz. 13:30 – 15:30 (dwie środy w miesiącu) –
udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji psychologicznych, wstępna diagnoza, terapia krótkoterminowa, interwencja kryzysowa, praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
• radca prawny – piątek w godz. 16:00 – 18:00 (trzy piątki w miesiącu) – świadczenie poradnictwa oraz konsultacji indywidualnych
w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Radca prawny
w ramach konsultacji nie pisze pism procesowych ani nie reprezentuje
stron przed sądami i organami administracji publicznej.
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problemy, potrzebujesz pomocy
psychologa, terapeuty uzależnień, radcy prawnego – przyjdź!
Marta Plizga
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Zwrot podatku akcyzowego
Uwaga producenci rolni – w roku 2012 zmieniają się terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego oraz
wypłata pieniędzy.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej
napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:
w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1
września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub
ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha
użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
do 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym
terminie
do 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim
terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Bliższych informacji udziela Teresa
Drąg z Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Teresa Drąg

Plan Odnowy dla Bukowa
17 stycznia 2012 roku w Bukowie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego jednomyślną decyzją Zebrania Wiejskiego Sołectwa Buków przyjęto Plan Odnowy Miejscowości.
Buków jest kolejną miejscowością (po Imbramowicach, Krukowie
i Mrowinach), dla której opracowany został powyższy dokument.
Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który wytycza główne
kierunki rozwoju miejscowości na najbliższe siedem lat i stanowi m.in.
postawę do ubiegania się o przyznanie środków w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plany Odnowy Miejscowości będą opracowywane sukcesywnie dla kolejnych miejscowości. Jednocześnie trzeba
zaznaczyć, że każdy Plan przed uchwaleniem jest konsultowany z mieszkańcami danej miejscowości, którzy wnoszą weń swoje pomysły, uwagi
i zastrzeżenia.
Gabriela Nastałek

Zimowe utrzymanie dróg
W związku z pojawiającymi się opadami śniegu informujemy, że wszelkie uwagi i zgłoszenia odnośnie utrzymania
zimowego dróg należy zgłaszać pod poniższymi numerami
telefonów:
W sprawie dróg powiatowych przebiegających przez naszą gminę
można zgłaszać pod specjalny numer telefonu 74 622 29 20 wew. 25. Dyżury trwają przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, a każda rozmowa
jest automatycznie nagrywana.
Wszelkie uwagi i zgłoszenia odnośnie utrzymania zimowego dróg
gminnych należy zgłaszać do: Tomasza Kuski z ZUK Żarów – nr tel. 694
427 415 lub Wojciecha Lesiaka z Urzędu Miejskiego w Żarowie – nr tel. 74
85 80 591 wew. 305.

XVIII Sesja Rady Miejskiej
25 stycznia 2012 roku, o godz 10:00 w sali narad Urzędu
Miejskiego w Żarowie odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej
w Żarowie

Porządek obrad
I.
II.
III.
1)

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
wyrażenia opinii w sprawie zmian granic miasta Żarów oraz przyjęcia wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miasta Żarów oraz sołectwa Mrowiny,
2) wyrażenia zgody na poszerzenie terenu Podstrefy Żarów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”,
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina
Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kalno, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XI/58/2011
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2011r.).
4) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Buków,
5) zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Kruków,
6) wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości
w drodze darowizny lokalu mieszkalnego.
IV. Przedstawienie sprawozdania z działalności stałych komisji Rady
Miejskiej w Żarowie za 2011 rok.
V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.
VI. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
VII. Przyjęcie protokołu Nr XVII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 29 grudnia 2011 roku.
VIII. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.
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Wynajem świetlic wiejskich
Informujemy, że z dniem 22 grudnia 2011 r. wszedł w życie regulamin określający zasady, tryb i opłaty korzystania ze
świetlic wiejskich na terenie Gminy Żarów.
Informujemy, że świetlice wiejskie mogą być odpłatnie wynajmowane
m. in. na: uroczystości rodzinne, tj. wesela, chrzciny, komunie, przyjęcia
urodzinowe, a także na kursy komercyjne.
Osoby zainteresowane wynajmem świetlic proszone są o kontakt
z opiekunami świetlic wiejskich bądź z Urzędem Miejskim w Żarowie
(Referat Oświaty, Funduszy Zewnętrznych i Promocji – pokój nr 8) tel. 74
85 80 591 wew. 342.
W przypadku wynajmu świetlicy na przyjęcie weselne najem następuje na dni od czwartku do poniedziałku następnego tygodnia włącznie.
Wynajem nie odbywa się w świetlicach, w których przeprowadzany
jest remont.
Poniżej przedstawiamy aktualny cennik opłat za wynajem świetlic
wiejskich za jeden dzień kalendarzowy – podane opłaty są cenami brutto
z wliczonym 23% podatkiem VAT.
• Buków
153,75 zł
• Pożarzysko
184,50 zł
• Imbramowice 246,00 zł
• Mrowiny
123,00 zł
• Zastruże
61,50 zł
• Kalno		
92,25 zł
• Wierzbna
246,00 zł
• Łażany
184,50 zł
• Mikoszowa
92,25 zł
• Przyłęgów
123,00 zł
• Mielęcin
123,00 zł
• Siedlimowice 92,25 zł
Korzystający z obiektów oprócz opłat za wynajem wpłacają zaliczkę
na media w kwocie 246 zł – rozliczenie zaliczki następuje po zakończeniu umowy i zdaniu lokalu – zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym
świetlicy, w którym spisywane jest zużycie mediów.
Osoby chcące wynająć świetlicę wiejską podpisują stosowną umowę
oraz wpłacają zaliczkę na media i opłatę za wynajem w kasie Urzędu Miejskiego.
Różnica w rozliczeniu zaliczki może zostać wypłacona najemcy po naprawie ewentualnych szkód powstałych z winy najemcy.
Gabriela Nastałek

Ferie Zimowe 2012
w Bibliotece Publicznej w Żarowie
25.01.2012 r. środa
Wykonywanie zwierzątek z kolorowego papieru.
Gry planszowe i komputerowe.
Zabawy ruchowe.
26.01.2012 r. czwartek
• Walentynkowe życzenia do narysowania i wymyślenia.
• Wideoteka Młodego człowieka – oglądanie filmu (do wyboru).
• Kalambury.
27.01.2012 r. piątek
• Pożegnanie ferii 2012 r. – dzień wesołych zabaw.
• Wybór najsympatyczniejszej osoby – „Ferii zimowych 2012”.
• Zapraszamy dzieci do Biblioteki Publicznej w Żarowie – Oddział dla
Dzieci, przez cały okres ferii od poniedziałku do piątku, w godz. od
10:00 do 14:00.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy biblioteki pod nr tel. 74
85 70 596.
•
•
•

Zapraszamy!

Wizyta Senatora Kiliana
w Żarowie
We wtorek, 17 stycznia 2012 roku w Urzędzie Miejskim Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak spotkał się z senatorem
Wiesławem Kilianem.
Korzystając z okazji Burmistrz Michalak pogratulował senatorowi
uzyskania mandatu senatorskiego, jednocześnie deklarując gotowość
szerokiej współpracy dla dobra naszego regionu.
Podczas spotkania senator podkreślił wolę wspólpracy, jak również
inicjowania wspólnych przedsięwzięć służących naszym mieszkańcom.
W trakcie rozmów o perpektywach rozwoju naszej gminy, Pan Senator
zwrócił uwagę na pozytywne walory gminy Żarów oraz zadeklarował
poparcie i pomoc dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dyskutowano również o bieżących problemach gminy, omawiano relizowane
inwestycje, najbliższe plany działania oraz kwestię pozyskania środków
zewnętrznych.
Przypomnijmy, że senator Wiesław Kilian zaszczycił nas swoją obecnością podczas dożynek gminnych, które odbyły się we wrześniu 2011
roku we wsi Imbramowice. Wówczas wraz z parlamentarzystami: Izabelą Katarzyną Mrzygłocką, Moniką Wielichowską, Anna Zalewską oraz
Markiem Dyduchem był jednym ze sponsorów dodatkowych nagród dla
wszyskich miejscowości, biorących udział w tej uroczystości.
Burmistrz Leszek Michalak życzył senatorowi siły i wytrwałości
w realizacji postawionych zadań, owocnego udziału w pracach Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej oraz wielu powodów do osobistej satysfakcji ze
swych dokonań dla dobra kraju i wszystkich Polaków.
Liczymy na szeroką współpracę, jak również pomoc w pozyskaniu
środków, dzięki którym będzie można realizować nowe inwestycje.
Magdalena Pawlik

Akrobatyka sportowa
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

Zapisy na 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).
Informacje w GCKiS, ul. Piastowska 10A, tel. 74-85-80-753 (w godz.
8:00-16:00).

Więcej informacji: gmina.zarow.pl oraz kronika.um.zarow.pl
dokończenie ze strony 1.
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Aktywne ferie w gminie Żarów

Co prawda, w tym roku uczestnicy zimowego wypoczynku nie mogli liczyć na zabawy po
białym puchu (choć w pierwszym tygodniu ferii
sypnęło trochę śniegiem), mimo to jednak zajęć
o różnorodnej tematyce w naszej gminie było
pod dostatkiem.
W tym roku zarówno Gminne Centrum
Kultury i Sportu, jak i Biblioteka Publiczna,
a także świetlice środowiskowe i placówka
wsparcia dziennego „Cztery Pory Roku” zorganizowały dla dzieci i młodzieży różne bloki animacyjne, aby dostarczyć im dużo wrażeń i pozytywnych emocji związanych z efektywnym wypoczynkiem i bardzo urozmaiconą formą zajęć.
Na zajęcia uczęszczały dzieci i młodzież,
którzy w gronie przyjaciół spędzali wolny czas.
W pierwszym tygodniu zimowych ferii w dniach
16-20 stycznia 2012r. w Bibliotece Publicznej
im. Ks. Jana Twardowskiego prowadzone były
zajęcia animacyjne: gry, konkursy, zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania oraz poczucie własnej wartości. Były
również zabawy z chustą animacyjną, układanie
puzzli oraz oglądanie bajek i filmów w ramach

Wideoteki Młodego Człowieka. W drugim tygodniu ferii, zgodnie z zaplanowanym wcze-

śniej harmonogramem w żarowskiej Bibliotece

odbywać się będą nie tylko zajęcia plastyczne,
ale również wszelkiego rodzaju turnieje m.in.
Turniej wiedzy ogólnej „Jeden z dziesięciu” oraz
Turniej gier stolikowych. Zwieńczeniem zimowego odpoczynku w bibliotece będą walentynkowe życzenia do narysowania i wymyślenia
oraz wybór najsympatyczniejszej osoby „Ferii
zimowych 2012”.
Zgodnie z zaplanowanym kalendarzem imprez – ferie 2012 – w świetlicach środowiskowych na terenie naszej gminy były nie mniej
atrakcyjne. Świetlica „Dziupla Kanarka” zapewniła ciekawe spędzenie wolnego czasu w ramach
zajęć ruchowych (aerobik i zajęcia taneczne),
plastycznych i muzycznych (dyskoteka oraz
poznawanie kultur różnych państw w oparciu
o muzykę). Na zakończenie zimowych ferii
uczestnicy zajęć w Mrowinach będą mieli również okazję wykonać makietę pn. „Dom moich
marzeń”.
Opiekunowie świetlic środowiskowych
w Wierzbnej oraz Łażanach przygotowali równie ciekawe zajęcia. Były nie tylko standardowe
zajęcia plastyczne, sportowe oraz rekreacyjne,
mające na celu promowanie aktywnego stylu

życia, ale również zajęcia profilaktyczne, w ramach których odbyły się warsztaty pn. „Dlaczego warto prowadzić zdrowy tryb życia, wolny
od używek?”. Ponadto, na świetlicy w Wierzbnej odbył się konkurs karaoke, w którym dzieci
miały możliwość zaprezentowania wokalnych
talentów. Głównym celem organizacji takich
zajęć jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej aktywnych form spędzania czasu
wolnego i zdrowego stylu życia. Najważniejsze
jednak wydaje się to, że organizacja wypoczynku dla dzieci podczas ferii, pozwala dorosłym
przekazać podopiecznym czytelne i klarowne
informacje na temat zagrożeń pojawiających się
w życiu.
Przed dziećmi został jeszcze jeden tydzień ferii i mamy nadzieję, że zostanie on spożytkowany
na podobnych, a może i lepszych rozrywkach.
Magdalena Pawlik
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XV Miejsko-Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych

Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonała Sylwia Pawlik – Sekretarz Gminy Żarów wraz z Martą
Makuch – Kierownikiem Oddziału
„Kasa Wspólnota” w Żarowie i Tadeuszem Pudlikiem – Przewodniczącym Rady Miejskiej w Żarowie.
Tegoroczny Przegląd miał
charakter konkursowy, do którego przystąpiło ok. 200 osób w 6
zespołach kolędniczych z Żarowa,
Imbramowic i Mrowin. Do oceny
prezentowanych przedstawień jasełkowych, organizator Przeglądu
Zespołów Kolędniczych powołał
JURY w składzie: Przewodniczący
Jury – Tomasz Sochacki – Dyrektor
Studia Artystycznego „Katharsis”
w Świdnicy, członek – Mirosława
Druzd – nauczyciel Państwowej
Szkoły Muzycznej im. Ludomira
Różyckiego w Świdnicy, członek –
Stanisława Biernacka – Dyrektor
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardow-

skiego w Żarowie.
Zanim jednak zaczęła się część
konkursowa, na scenie pojawiły się
dzieci z Kalna pod opieką Ewy Wołek – Przewodniczącej Rady Sołeckiej w Kalnie. 16-osobowy zespół
taneczny składający się z dzieci
w wieku od 5-10 lat zaprezentował
„Świąteczne tańce”, które wprowadziły wszystkich (widownie wypełniona po brzegi) w Bożonarodzeniowy nastrój.
Część konkursową rozpoczęły
dzieci z grupy teatralnej o nazwie
„Teatr Tygrysków” z Bajkowego
Przedszkola w Żarowie, które do
występu przygotowały: Mariola Król i Jolanta Nowak. Kolejne
przedstawienie pt. „Witamy Boże
Dziecię” przygotowały, pod bacznym okiem Iwony Nieradki i Renaty Węglarz, dzieci z klas II „c”
i „d” ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Żarowie. Również dzieci z klasy II „a” i b” tejże

szkoły, pod kierownictwem: Teresy Bartoszewicz-Malec i Małgorzaty Mikosz-Salwowskiej, wystąpiły w przedstawieniu pt. „Jest
taki dzień”. Kolejna grupa dzieci,
która wystąpiła na deskach żarowskiej sceny to uczniowie klas

ści, kreacji, znajomości Biblii oraz
umiejętności uczestników Przeglądu. Wszystkie występy nagradzane
były przez liczną widownię gromkimi brawami.
W czasie, kiedy Jury udało się
na naradę, na scenie pojawił się

od I do VI Szkoły Podstawowej
w Imbramowicach przygotowane
przez: Agnieszkę Zdunik, Renatę
Kanior, Agnieszkę Stencel i Adriannę Krawczyszyn. Jako kolejny
zespół kolędniczy wystąpiły dzieci

tradycyjnie Zespół Śpiewaczy „Żarowianie” umilając swym występem czas oczekiwania na werdykt
Jurorów.
Jury po wnikliwym przesłuchaniu i analizie prezentacji 6 ze-

ze Szkoły Podstawowej im. Anny
Jenke w Mrowinach. 26-osobową
grupę uczniów przygotowały: Katarzyna Buczma, Bernadetta Lesiak
i Magdalena Komisarczyk. Ostatni
konkursowy występ to „Świąteczne
Kolędowanie” dzieci z Placówki
wsparcia dziennego „Cztery Pory
Roku” przy Żarowskim Stowarzyszeniu „Edukacja”. Dzieci zaśpiewały piękne kolędy przy akompaniamencie ich opiekunki Bernadetty Lesiak.
Przez ok. 3 godziny można było
zobaczyć, za sprawą występujących
dzieci całą gamę barw, osobowo-

społów kolędniczych postanowiło
przyznać następujące miejsca i nagrody:
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie
klasy II „a” i „b”
II miejsce – Bajkowe Przedszkole w Żarowie
I miejsce – Szkoła Podstawowa
w Imbramowicach
Fundatorem nagród pieniężnych oraz słodyczy było Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz „Kasa Wspólnota” Oddział w Żarowie.
Elżbieta Kulas

Więcej informacji: gmina.zarow.pl oraz kronika.um.zarow.pl
dokończenie ze strony 1.

Dzień Babci i Dziadka
w Bajkowym Przedszkolu
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Ważne
dla rolników!
Niedługo zaczynają się wiosenne
prace w polu.
Rolnicy powinny sprawdzić czy mają aktualny atest na opryskiwacz. Jeżeli nie, to mogą
zgłosić potrzebę przeglądu technicznego na
opryskiwacz u sołtysów wsi do 15 lutego 2012
roku.
Urszula Ganczarek

Hojne serca

Szczególny dzień, w którym
wnuczki i wnukowie mogą wyrazić wdzięczność wszystkim
swoim Babciom i Dziadkom za
trud, poświęcenie i pomoc w ich
wychowaniu.

ubrane przedszkolaki zaprezentowały inscenizacje, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i pięknie tańczyły. Swoim
występem chciały podziękować babciom i dziadkom za

W Bajkowym Przedszkolu w Żarowie uroczystości
z okazji święta Babci i Dziadka odbyły się w dniach 12 i 13
stycznia 2012 roku. Uroczyście

troskliwą opiekę, poświęcony
czas i wielką czułość. Na powitanie wszystkim babciom
i dziadkom zaprezentowała się
grupa Krasnali, przedstawiając

swoją wersję jasełek, w których przedszkolaki wcieliły się
w postacie z bajek.
Wspaniała
inscenizacja
i wspaniale przygotowane do
swoich ról przedszkolaki. Sympatycznym punktem uroczystości był również wspólny taniec
babć i dziadków z wnukami.
Po części artystycznej
dzieci obdarowały zaproszonych gości ręcznie wykonanymi upominkami, składając
babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia. Spotkanie wywołało wiele ciepłych
emocji wśród zgromadzonych
gości. Był uśmiech, radość, jak
również ukradkiem ocierana
łza wzruszenia i duma w oku.
To niezwykle cenne spotkanie nasączone wartościowym
przekazem niosącym z sobą
wzmacnianie więzi rodzinnych i budzenie szacunku do
osób ze starszego pokolenia.
Magdalena Pawlik

Uczniowie gimnazjum, 10 i 11 grudnia 2011 roku, w Żarowie wraz z nauczycielami religii , pod egidą Caritas
Polska, zorganizowali zbiórkę żywności
od klientów robiących zakupy w dwóch
żarowskich marketach. Efektem zbiórki
było około 300 kg produktów spożywczych.
Zapakowaliśmy 46 paczek, które powędrowały do potrzebujących.
Wychowanie młodzieży trzeba realizować
także czynem , nie tylko słowem. To była lekcja,
gdzie nagrodą i oceną była uśmiechnięta twarz
obdarowanego.
Młodzież zaangażowana w akcję poczuła atmosferę świąt Bożego Narodzenia i ważne ich
przesłanie – podziel się sobą, jak białym opłatkiem, bądź dobrym człowiekiem i miej odwagę
czynić więcej, nawet wtedy gdy nikt od ciebie
tego nie wymaga.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom. Na Żarowian zawsze można liczyć.
Helena Słowik

Prosimy o 1%
Szanowni Państwo! Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” zwraca się
z uprzejmą prośbą o przekazanie 1%
podatku dochodowego za rok 2011r. na
naszą działalność statutową.
Jako Stowarzyszenie działamy od 2004 roku,
a naszym najważniejszym zadaniem statutowym jest opieka nad dziećmi. Od 2005 roku corocznie organizujemy wypoczynek letni dla 250
dzieci, a od 2011 prowadzimy codzienną świetlicę wsparcia dziennego dla 25 dzieci.
Bardzo zależy Nam na kontynuowaniu naszej pracy. Bardzo liczymy na wsparcie. Każda
kwota jest dla nas ważna i w całości będzie przeznaczona na dzieci z naszej gminy.
Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” Nr
KRS 0000213774 Do Wpisania Na Pit.
Dziękujemy za życzliwość.
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Zebranie sprawozdawcze PZW
15 stycznia 2012 r. odbyło się w siedzibie koła PZW w Żarowie roczne zebranie
sprawozdawcze.

W zebraniu oprócz zarządu żarowskiego
uczestniczyli przedstawiciele zarządu okręgowego PZW, burmistrz Leszek Michalak, z-ca
Burmistrza Grzegorz Osiecki oraz ponad 30

koła za dotychczasowe osiągnięcia, a wśród nich
wyróżnił: Bartosza Rasiewicza, który zdobył mistrzostwo okręgu w kategorii juniorów i reprezentował nasz okręg na zawodach ogólnopol-

kę w Gazecie Żarowskiej, gdzie będzie mogło
umieszczać szereg informacji ze swojej działalności. Poinformował również, że w chwili obecnej jest rozstrzygany przetarg w Dolnośląskim
Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu na uregulowanie przepływu potoku
Tarnawka na lata 2012-2013. Regulacja powyższa będzie prowadzona na odcinku od Bukowa
do Imbramowic i powinna w końcu uregulować
kwestie przedostawania się wód potoku do stawu w Imbramowicach.
Bardzo ważnym osiągnięciem koła w Żarowie jest istniejąca od lat szkółka wędkarska
prowadzona z ogromnym zaangażowaniem
przez pana Ryszarda Wróbla. To właśnie wielu
młodych wędkarzy pierwsze szlify brało pod
jego okiem i inne okoliczne koła wędkarskie
z zazdrością patrzą na jego osiągnięcia.
Życzymy wszystkim wędkarzom żarowskiego koła udanych połowów oraz samych wielu
wygranych w zawodach wędkarskich w 2012r.
/GO/

Wypełniając PIT –
pamiętaj o nas!
Stowarzyszenie „Nasze Dzieci-Wspólna
Szkoła” w Zastrużu (KRS 0000161988) posiada
status organizacji pożytku publicznego i uprawnione jest do odpisu 1% podatku od osób fizycznych na rzecz realizacji zadań statutowych.
Pieniądze uzyskane od darczyńców przeznaczone zostaną na organizację wypoczynku
letniego naszych wychowanków, uczniów Szkoły Podstawowej w Zastrużu. Dziękujemy
Z pozdrowieniami Zarząd stowarzyszenia

Z życia żarowskich
kombatantów
członków żarowskiego koła.
Prezes koła Jarosław Wachowiak pokrótce
przedstawił nam sprawozdanie za 2011r. W sprawozdaniu podkreślił fakt, że członkowie koła
uczestniczyli w sprzątaniu terenów wokół stawów w Żarowie, Kalnie i Imbramowicach, które
zawsze są prowadzone na wiosnę danego roku,
a dzięki którym tereny wokół łowisk są zadbane.
Ważnym elementem działalności żarowskiego koła są zawody wędkarskie o mistrzostwo
koła żarowskiego w dwóch stylach połowu: spławikowym i spinningowym. Warto zaznaczyć,
że nasi członkowie uczestniczą również w zawodach okręgowych, a nawet krajowych, gdzie
zajmują czołowe miejsca. Jedną z takich osób jest
Jakub Rychlik, kapitan sportowy koła w Żarowie,
który od wielu lat wygrywa w ogólnokrajowych
zawodach Grand Prix. I właśnie dzięki swoim
wynikom na zebraniu został przez zarząd okręgowy uhonorowany srebrną odznaką.
Prezes koła pochwalił młodzież i juniorów

skich w Oświęcimiu oraz w kategorii młodzieży
U22 Radosława Bartosińskiego, który zdobył
v-ce mistrzostwo Okręgu Wałbrzych.
W trakcie zebrania przedstawiono informację o zarybieniach stawów należących do
koła w Żarowie. W 2011r udało się zarybić
stawy karpiem oraz narybkiem sandacza. Ilość
zarybień karpiem mogła być większa, jednak
wskutek choroby, jaka wynikła w hodowlach
karpia, niestety nie udało się pozyskać większej
ilości narybku.
Zarząd gorąco podziękował władzom miasta
za dotychczasową współpracę z kołem. Właśnie
dzięki funduszom z gminy udało się umocnić
część nabrzeża od ul. Wyspiańskiego łupkiem
granitowym, przycięto topole oraz wykonano
akcje sprzątania terenu stawu w Żarowie.
Po wystąpieniu prezesa głos zabrał Burmistrz Leszek Michalak, który gratulował
związkowi dotychczasowych osiągnięć oraz
zaproponował, aby koło miało swoją rubry-

20 grudnia 2011 roku odbyło się
ostatnie posiedzenie Zarządu Koła,
które połączone zostało ze spotkaniem
opłatkowym.
Aktywnie uczestniczyli w nim członkowie
Koła Kombatanckiego oraz zaproszone osoby: Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak
i Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pudlik.
Koło kombatanckie na koniec grudnia 2011
roku liczyło ogółem 106 członków zrzeszonych,
w tym: 28 członków zwyczajnych i 78 członków
podopiecznych.
Z okazji Nowego 2012 roku Zarząd Koła
wszystkim członkom żarowskiej Organizacji
Kombatanckiej składa najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzący czas przyniesie każdemu z Państwa jak najwięcej satysfakcji z wykorzystanych szans i dobrze przeżytych dni.
Wacław Rzeczycki
Prezes Koła Kombatantów w Żarowie

Więcej informacji: gmina.zarow.pl oraz kronika.um.zarow.pl
dokończenie ze strony 1.

Podsumowali rok

Tym samym rozpoczął się cykl zebrań w gminnych jednostkach OSP,
a jest ich na terenie naszej gminy siedem. W zebraniu uczestniczyli: Z-ca
Burmistrza Grzegorz Osiecki, Komendant Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej Tomasz Szuszwalak, Komendant Miejsko-Gminnego Związku
OSP Ireneusz Zadylak, Inspektor ds. wojskowości, obrony cywilnej, pożarnictwa i porządku publicznego Urzędu Miejskiego w Żarowie Michał
Domański oraz strażacy jednostki z Imbramowic.
Prezes Krzysztof Michnowicz omówił zadania, ilość wyjazdów jakie
jednostka wykonała w ubiegłym roku. Podkreślił również, że dzięki dofinansowaniu przez Gminę Żarów przeprowadzono dla imbramowickich
strażaków kurs szeregowców oraz ratowników medycznych.
W minionym roku zakupiono specjalistyczny sprzęt dla jednostki, co
było możliwe dzięki finansowaniu: z budżetu gminy, Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego, w którym jednostka z Imbramowic uczestniczy
oraz sponsorów. Prezes Krzysztof Michnowicz gorąco podziękował sponsorom za wsparcie, bo jednostka pozyskała w ten sposób ponad 9 tys zł.
Prezes podkreślił również to, że głównym celem jednostki jest pozyskanie
nowszego samochodu bojowego, gdyż obecny Jelcz pochodzi z lat 70-tych.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Osiecki poinformował, że prowadzone
są rozmowy w których uczestniczą: Burmistrz, Komendant PSP w Świdnicy i Prezes OSP w Imbramowicach, i które powinny doprowadzić do
wymiany samochodu w tym roku.
Na zakończenie posiedzenia przedstawiono cele, jakie druchowie OSP
w Imbramowicach przyjęli na rok bieżący.
/go/
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Akcja „Zbadaj wzrok”
zakończona
Ponad siedemdziesiąt osób wzięło udział w bezpłatnych
badaniach wzroku, które odbyły się 9 stycznia 2012 roku w Żarowskiej Izbie Historycznej.
Badania przeprowadzili wykwalifikowani optometrzy z firmy Opotybell z Wrocławia, a cała akcja odbyła się dzięki inicjatywie Urzędu Miejskiego w Żarowie, choć w rejestracji pacjentów zaangażowany był również Ośrodek Pomocy Społecznej.
Na konsultacje przyszli młodzi, jak i starsi mieszkańcy gminy Żarów,
jednak wszyscy uczestnicy podkreślali zgodnie, że taka forma badań jest
jak najbardziej zasadna i atrakcyjna. Zwłaszcza dlatego, że mogą w nich
uczestniczyć wszystkie osoby bez względu na wiek, a przede wszystkim
odbywają się one zupełnie za darmo.
W ofercie firmy z Wrocławia było nie tylko bezpłatne badanie wzroku,
ale także możliwość zakupu okularów do pracy przy komputerze, okularów korygujących, jak i dobór szkieł i opraw okularowych, po promocyjnej cenie.
Mamy nadzieję, że wszystkim chętnym mieszkańcom naszej gminy
udało się skorzystać z tych badań, tym bardziej, że dostęp do okulisty
w dzisiejszych czasach jest mocno utrudniony i trudno jest się dowiedzieć
w jakim stopniu nasza wada wzroku rzeczywiście oscyluje.
Magdalena Pawlik

Giganto-bałwan ulepiony
Pomimo topniejącego w zawrotnym tempie śniegu, miło nam zawiadomić, że dzieci z Łażan 19 stycznia 2012 roku pod
czujnym okiem Katarzyny Kondratowicz oraz Anny Ochman zdążyły pobawić się białym puchem i ulepić giganto-bałwana oraz
uroczą rodzinkę śniegowych bałwanków.
tym razem cieszyć się zimą w nieco
inny sposób. O terminie wyjazdu
powiadomimy zwycięzców.
Warto również dodać, że nasz
konkurs wzbudził zainteresowanie
wielu ekip. Wśród chętnych były
dzieci z Siedlimowic, Mrowin,
Kalna, Wierzbnej i Żarowa. Zachęcamy Wszystkich do śledzenia naszych stron internetowych, kto wie
może Pani Zima sypnie śniegiem
i ponownie reaktywujemy konkurs
na bałwana – giganta.
I jeszcze jedna najistotniejsza
informacja konkursowa. Autorami dzieła tj. giganto-bałwana we
wsi Łażany byli: Frydlewicz Bartek, Mróz Arek, Ochman Konrad,
Ochman Kacper, Ochman Lidia,
Przybyłowicz Agnieszka, Przybyłowicz Małgorzata, Więckowiak
Krzysztof, Kulczycka Karolina,
Kulczycki Wojciech, Mazur Aleksandra, Wojak Karol, Wojak Kamil, Wojak Marek, Wojak Daniel,
Trzeba przyznać, że pomysł bardzo pomysłowe dzieci.
cięzcom konkursu pomysłowości Jarkowska Aleksandra, Siedlecki
na baławana z irokezem na głowie
Organizatorzy konkursu, tj. oraz determinacji w pogonii za śnie- Damian. Brawo!
Anita Denes-Ziemkiewicz
zamiast czapki z garnka, który jest Ośrodek Pomocy Społecznej, Mło- giem. Jednocześnie miło nam zawiaMarta Plizga
kibicem piłki nożnej jest dowodem dzieżowa Rada Miejska oraz Urząd domić, że autorzy śniegowego dzieła
na to, że w naszej gminie mieszkają Miejski w Żarowie gratulują zwy- w nagrodę wyjadą na lodowisko, aby
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Ferie w świetlicach środowiskowych
Dla dzieci z terenu Gminy Żarów, które nie mają możliwości wyjazdu podczas
ferii zimowych na zimowiska lub w inne miejsca, opiekunowie świetlic środowiskowych przygotowali atrakcyjną ofertę spędzenia czasu wolnego.
Każdy dzień będzie obfitował w zupełnie w oparciu o muzykę, dyskoteka). Zadaniem
nowe zabawy i niespodzianki, a każde z dzie- świetlicy jest przede wszystkim realizowanie
ci uczestniczących w zajęciach będzie mogło zajęć, mających na celu integrację grupy. Dlarozwijać swoje zainteresowania, bowiem za- tego też opiekun świetlicy oferuje gry i zabawy
jęcia organizowane będą tak, aby każdy mógł integracyjne obejmujące wspólne spędzenie
znaleźć dla siebie coś odpowiedniego. Ponad- czasu wolnego podczas zajęć plastycznych, techto, w ramach codziennych zajęć świetlicowych nicznych oraz relaksacyjnych. Wychowankowie
przeprowadzone zostaną pogadanki na temat świetlicy będą mieli możliwość wykonania mabezpieczeństwa podczas ferii, ze szczególnym kiety pt. „Dom moich marzeń”.
uwzględnieniem tematów związanych z bezDla dzieci, które nie mają możliwości wyjazpieczną zabawą, kontaktów ze znajomymi oraz du podczas ferii, opiekun świetlicy „Chochliki”
w Wierzbnej oraz „Chatka Puchatka” w Łażaz bezpieczeństwem ruchu drogowego.
Program ferii świetlicy „Dziupla Kanarka” nach przygotował atrakcyjną ofertę spędzenia
w Mrowinach zapewnia ciekawe spędzenie cza- czasu wolnego. Wychowawczyni świetlic proposu wolnego w ramach zajęć ruchowych (aerobik nuje dzieciom zajęcia sportowe oraz rekreacyjdla dzieci, zajęcia taneczne), plastycznych i mu- ne, mające na celu promowanie aktywnego stylu
zycznych (poznawanie kultur różnych państw życia. Ponadto, w ramach działań świetlicowych

przeprowadzane są gry i zabawy integracyjne,
zajęcia muzyczne, plastyczne i kulinarne. Ponadto, w ramach zajęć profilaktycznych odbędą
się warsztaty pn. „Dlaczego warto prowadzić
zdrowy tryb życia, wolny od używek?” Dzieci
uczęszczające na świetlicę w Wierzbnej będą
miały możliwość zaprezentowania swoich talentów wokalnych podczas konkursu karaoke.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby do
spędzenia czasu wolnego w świetlicach środowiskowych z terenu Gminy Żarów. Świetlice
w okresie ferii otwarte są:
Świetlica środowiskowa w Wierzbnej :
17.01.2012, 23.01.2012, 24.01.2012 r. w godz.
10.00-14.00
Świetlica środowiskowa w Łażanach:
18-20.01.2012 r., 25-27.01.2012 r. w godz.
10.00-14.00
Świetlica środowiskowa w Mrowinach
16.01.2012 r. – 20.01.2012 r. w godz. 9.00 –
15.00
Marta Plizga
OPS Żarów

Sylwester i kolędowanie w Kalnie
Nowy Rok część mieszkańców Kalna postanowiła przywitać wspaniałym balem na świetlicy wiejskiej, zorganizowanym
przez Radę Sołecką.
wypytywani przez władcę o Dzieciątko Jezus.
A gdy do domu wpadają głośny Diabeł i straszna Śmierć, którzy przychodzą po ciało i duszę
Heroda wszędzie po kątach domu chowają się
przerażone dzieciaki. Jest wesoło, miło z dreszczykiem emocji. Kolędnicy składają gospodarzom życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym
Roku. Życzenia te mają zapewnić urodzaj, zdrowie i obfite plony. Wizyty Kolędników są wielką atrakcją dla mieszkańców Kalna i ich gości,
sprawiają wielką radość dzieciom, a i starszym
ludziom łza zakręci się w oku .
Gratulując i dziękując chłopcom z Kalna
żywimy nadzieję, że tradycja zawsze będzie dla
nich najważniejsza.
Ewa Wołek

Ogłoszenia drobne

Stoły uginały się od przeróżnych potraw,
a gorące dania przygotowane przez kalnowskie
kucharki smakowały wyśmienicie.
DJ Michał zaproponował taki repertuar,
przy którym doskonale bawili się i starsi i młodsi. Wybiła północ, strzeliły szampany, na niebie
rozbłysnęły sztuczne ognie. Mieszkańcy Kalna zgromadzili się pod świetlicą życząc sobie
wszystkiego co najlepsze. W tym radosnym nastroju pożegnaliśmy Stary, a uroczyście powitaliśmy Nowy Rok.
Huczny Sylwester wprowadził wszystkich
w radosny karnawałowy nastrój. Przedłużeniem
świątecznej radości było kolędowanie z gwiazdą. Ten popularny niegdyś zwyczaj bożonarodzeniowy, należy dziś do rzadkości. Nasze

piękne tradycje zostały wyparte przez telewizję,
świecidełka, błyskotki i komputer, który zapełnia każdą chwilę dzieciom i młodzieży. Coraz
częściej do naszych drzwi pukają pseudokolędnicy – dzieci, które ledwo znają jedną zwrotkę
kolędy i proszą o pieniądze. Czy naprawdę ten
piękny dawny zwyczaj kolędowania odszedł już
w zapomnienie? Kalno udowadnia, że jednak
nie wszędzie.
W Kalnie od lat starsza młodzież dba o tradycje do dziś dnia. Kolędnicy odziani w piękne
stroje, ujmują wszystkich wspaniałym repertuarem i grą aktorską na wysokim poziomie.
Chodzą od domu do domu, wszędzie chętnie
przyjmowani, przedstawiając sceny z dworu
Króla Heroda, gdzie Żyd, Turek i Marszałek są

•
Sprzedam luksusowe mieszkanie
w Żarowie na Osiedlu Piastów, I p., 70
m2., duża piwnica. Cena 215 000 zł. Tel.
604 223 245
•
Sprzedam parter domu w Imbramowicach (140 m2) na działce 800 m2,
do remontu. Cena 159 000 zł (do negocjacji). Tel. 662 146 425, 600 280 734

Wszystkim dziękuję za
reakcję, a znalazcy pieska
– Pani Sylwii, jej rodzinie
i koleżankom po stokroć.
Właściciele

Więcej informacji: gmina.zarow.pl oraz kronika.um.zarow.pl
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Półmetek ferii w GCKiS
Pierwszy tydzień ferii minął „jak jeden dzień”, ale dzieci uczęszczające na zajęcia do Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie, nie martwią się tym, że jeden tydzień laby już minął, gdyż przed nimi jeszcze jeden, który będzie obfitował w kolejne
artystyczne wyzwania.
fotograficzne „Staw Miejski w Kadrze” oraz wycieczkę do Żarowskiej Izby
Historycznej.
Zgodnie z zaobserwowanymi potrzebami dzieci postanowiliśmy dokonać pewnych zmian w programie Zimowych Ferii na kolejny tydzień
(23-26 stycznia)
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. 10.00 – zajęcia plastyczne – aniołki z masy solnej
godz. 11.15 – turniej w piłkarzyki
W ubiegłym tygodniu żarowscy milusińscy spróbowali swoich sił
w pracowni plastycznej. Poznali tam technikę odlewania gipsu, obróbki
gipsowych figurek oraz zajmowali się techniką ich zdobienia i konserwacji. Amatorzy papiero-plastyki i origami natomiast samodzielnie wykonywali obrazy ze smokami w roli głównej oraz przygotowali, oczywiście
z kolorowego papieru i bibuły, bukiety kwiatów dla swoich Dziadków.
Nieco starszym dzieciom, a także młodzieży zaproponowaliśmy plenery

25.01.2012 środa
godz. 10.00 – zajęcia plastyczne – techniki plastyczne – kolaż
godz. 10.00 – fotograficzne plenery cd. (obróbka zdjęć)
godz. 11.15 – turniej halowej piłki nożnej (14-16 lat)
26.01.2012 czwartek
godz. 10.00 – zajęcia plastyczne – proste techniki malarskie
Warsztaty plastyczne każdorazowo trwają 3 godziny.
Elżbieta Kulas

Sportowe ferie w GCKiS

Spóźniony Mikołaj

Pierwszy tydzień zimowych ferii za nami. Dla uczestników
zajęć sportowych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie był to czas bardzo aktywny.

29 grudnia 2011 r. do Siedlimowic zawitał nieco spóźniony
z powodu braku śniegu – św. Mikołaj. W towarzystwie dwóch
śnieżynek osobiście odwiedził w domu każde dziecko.
Dzieci otrzymały paczki pełne słodkości. Odwiedziny były udane
i sprawiły dzieciom wiele radości.
Sołtys wraz z Radą Sołecką serdecznie dziękują Marcie Śliwa, Danucie Kubanek, Agnieszce Denes, Józefowi Krawczyszyn – oraz właścicielom
sklepu spożywczego Elżbiecie i Zygmuntowi Kortom za okazaną pomoc
oraz szczere zaangażowanie w przeprowadzoną akcję.
Beata Śliwa
Sołtys wsi Siedlimowice

W pierwszym dniu rywalizowali tenisiści stołowi. Wśród
trzecioklasistów szkół podstawowych zwyciężył Maciej Pasternak.
W kategorii dziewcząt najlepsza
okazała się Weronika Więckowiak.
Po zaciętym boju kategorię klas
szóstych wygrał Kacper Niezgoda,
który okazał się minimalnie lepszy
od drugiego Rafała Mirka oraz brązowego medalisty Błażeja Rutkowskiego. Finał gimnazjalistów dla
Kamila Skolimowskiego. Na kolejnych miejscach znaleźli się Piotr
Pieczonka oraz Łukasz Jaros.
Umiejętność
strategicznego
planowania poszerzali uczestnicy
turnieju warcab 100-polowych.
Najlepszym strategiem okazał się
Dawid Mozol. Wśród dziewcząt
zwyciężyła Karolina Marczyńska.

Turniej unihokeja zgromadził
trzy drużyny. Najlepszą okazała się
ekipa z Manhatanu, w skład której
weszli: Bartosz Niezgoda, Arkadiusz Staszak, Tomasz Gadzina,
Kacper Niezgoda.
Turniej szachowy w kategorii
Open wygrał Dawid Mozol wyprzedzając Wiktora Zarembę oraz
Tomasza Pasternaka. Wśród juniorów młodszych najlepszy okazał
się Jakub Dołharz. Tytuł najlepszej
juniorki przypadł Natalii Dominik.
Wszyscy chętni mają okazję
poznać tajniki piłki ręcznej biorąc
udział w treningach szczypiornistów.
Sportowe zajęcia odbywają
się w duchu fair play, a uczestnicy
mają dużo radości ze spędzania
wolnego czasu wśród rówieśników.
media

Ferie w Mrowinach
„Spanie w szkole” – ta akcja cieszy się nieprawdopodobną
popularnością wśród najmłodszych.
Nigdy dzieci tak chętnie nie idą, nie biegną wręcz do szkoły, jak
wtedy, gdy wiedzą, że będą w niej spać. Z tej feryjnej zabawy skorzystali
uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach
w pierwszym tygodniu tegorocznych ferii zimowych.
Pod opieką nauczycieli: Bernadetty Lesiak i Małgorzaty Zięby grupa
20 dzieci przeżyła ogromną frajdę. Nikt nie mógł się doczekać tej przezabawnej akcji. W programie nocnych przygód znalazły się bardzo wesołe wspólne zabawy integracyjne, wycieczka w najbardziej tajemnicze
zakamarki szkoły i wspólna kolacja i śniadanie. Były tańce przy muzyce,
oglądanie nocnego seansu „Magiczne drzewo” na dużym ekranie, zabawa
plastyczna „Spotkanie z mandalami” i oczywiście nocna bitwa na poduchy. Radości i śmiechu było co niemiara, dla wszystkich, a po całej imprezie zostały fantastyczne zdjęcia, na których umieszczone zostały radosne
twarze wszystkich dzieci..
Bernadetta Lesiak
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Czarny Lotos liderem Electrolux Cup
Na fali wznoszącej znajdują się piłkarze Czarny Lotos występujący w Żarowskiej
Lidze Futsalu Electrolux Cup.

Remis oraz dwa zwycięstwa w ostatnich
trzech kolejkach pozwalają młodym, żarowskim zawodnikom zajmować fotel lidera I Ligi
Electrolux Cup. Z kwitkiem oddelegowani zostali: zeszłoroczny mistrz ligi Wektor Świdnica
(3:1) oraz beniaminek, Carvalet Sypko Delta
Jaroszów (9:5). Jedynym zespołem, który zdołał wyrwać trzy punkty „czarnym koszulą”, była
drużyna KKZ Zaskoczeni Żarów (remis 2:2).
Kunszt bramkarski we wszystkich spotkaniach
pokazuje bramkarz Czarnych Lotos Paweł Pojasek. Siłę zespołu stanowi zgranie drużyny oraz
bardzo duże umiejętności techniczne wszystkich zawodników. Najbardziej nieobliczalni
w polu rywala są Mariusz Baziak, Daniel Dąbrowski, Krystian Dopieralski, Damian Uszczyk
oraz Piotr Kaśków.
Największy ligowy awans zanotowali zawodnicy Cannabis. Z czwartej pozycji wylądowali
na fotelu wicelidera rozgrywek. Cannabis jako
jedyny zespół w ostatnich trzech kolejkach zanotował komplet zwycięstw. Z boiska schodzili
pokonani: Carvalet Sypko Delta Jaroszów (5:3),
KKZ Zaskoczeni Żarów (3:2) oraz Wierzbianka
Wierzbna (7:2). Dużo dobrej pracy w zespole
wykonuje pozyskany Adam Łagiewka. Bramkostrzelny duet Czernicki – Miętkiewicz w ostatnich dwóch spotkaniach zdobył aż 9 bramek.
Trzy punkty do lidera traci trzecia drużyna
I Ligi KKZ Zaskoczeni Żarów. Na czwartym
miejscu ze stratą sześciu oczek znajduje się
Wektor Świdnica. Świdniczanie rozegrali jedno
spotkanie mniej od swoich rywali.
Wielką niewiadomą rozgrywek jest PCO
Oldboys. Piłkarze potrafią wygrać z faworyzowanym Wektorem Świdnica 4:2, by w meczu kolejnym przegrać z zamykającym tabelę Wierzbianką Wierzbną aż 6:1. Piłkarze z Wierzbnej
w meczu z PCO zainkasowali pierwsze ligowe
punkty. Wszystko wskazuje na to, iż o ligowy
byt do końca walczyć będą PCO Oldboys oraz
Carvalet Sypko Delta Jaroszów.
Siedmiopunktowa przewaga nad drugim
Zrywem Łażany pozwala FC Method Men (na

zdjęciu) powoli patrzeć w stronę tytułu mistrzowskiego II Ligi Electrolux Cup. W ostatnich trzech kolejkach FC Method Men strzelił
19 goli tracąc zaledwie 3 bramki! Pięć zespołów
ma szansę na końcowe podium. Stawkę drugoligowców zamyka PKS Złoty Kłos.
Do końca rozgrywek pozostały cztery kolejki
Najlepsi zawodnicy, bramkarze ostatnich 3
kolejek

8 kolejka (14.01.2012)
II Liga Electrolux Cup
bramkarz – Piotr Bęc (Drink Team Świdnica), zawodnik – Paweł Hanc (Mam Talent)
I Liga Electrolux Cup
bramkarz – Paweł Pojasek (Czarny Lotos),
zawodnik – Adam Sołtysiak (PCO Oldboys)
9 kolejki (21.01.2012)
II Liga Electrolux Cup
bramkarz – Edward Razik (Nocny Team),
zawodnik – Krystian Bierzyński (Drink Team)
I Liga Electrolux Cup
bramkarz – Paweł Pojasek (Czarny Lotos), zawodnik – Piotr Legiejew (Wierzbianka
Wierzbna)

Zjednoczeni
wznowili treningi
Dwie seniorskie drużyny Zjednoczonych Żarów rozpoczęły przygotowania
do rundy wiosennej.
Zawodnicy Sebastiana Błaszczyka występujący na co dzień w wałbrzyskiej klasie okręgowej oraz A-klasowcy Piotra Kozibrody trenują
w hali sportowej GCKiS w Żarowie.
W planie jest rozegranie przynajmniej kilku spotkań kontrolnych. Najbliższy wewnętrzny
mecz Zjednoczeni I Żarów (kl. O) – Zjednoczeni II Żarów (kl. A) rozegrany zostanie 29 stycznia o godz. 10: 00 na sztucznym boisku OSiR
w Świdnicy.
Z pierwszą drużyną trenuje nowy nabytek,
Łukasz Wawrzyniak. 27 letni pomocnik występował m. in. w IV ligowym Górniku/Zagłębie
Wałbrzych. Grę w wałbrzyskim klubie przerwała kontuzja kolana. Po wznowieniu treningów
zawodnik zakotwiczył w GKS Gryfów Śląski,
który w tym czasie grał w jeleniogórskiej klasie
okręgowej. Kolejnymi klubami piłkarza były
kluby wałbrzyskiej kl. A: Włókniarz Głuszyca
oraz Sudety Dziećmorowice. Nowemu zawodnikowi życzymy dużo radosnych chwil w żarowskim klubie. Szczegółowy plan sparingów przed
rundą wiosenną podamy w następnym wydaniu
Gazety Żarowskiej.
media

10 kolejki (22.01.2012)
II Liga Electrolux Cup
bramkarz – Tomasz Pater (FC Wczorajsi),
zawodnik – Paweł Budny (FC Method Men)
I Liga Electrolux Cup
bramkarz – Maciej Włudyka (Cannabis),
zawodnik – Tomasz Rudnik (KKZ Zaskoczeni
Żarów)
Sponsorem głównym rozgrywek jest firma
Electrolux z siedzibą zakładu w Żarowie. Fundatorem nagród dla najlepszych zawodników
kolejki I Ligi jest Tomasz Mojsa – firma JAKO
w Świdnicy. Organizator: Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie.
media

