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To był rok 
aktywności

Kalendarium 
sportowe

Jaki to był rok dla gminy Żarów i samorządu? 
Podsumowania w rozmowie z Agnieszką Gryc 
dokonuje burmistrz Żarowa Leszek Michalak.

Na ważny temat Sport

Miasto opanowali 
Mikołajowie

3 6 8
Żarów zamienił się na jeden dzień w 
Miasteczko Świętego Mikołaja.

Gmina

Do siego roku!

W telegraficznym skrócie przedstawiamy 
wybrane imprezy oraz osiągnięcia naszych 
sportowców.

Koniec roku to czas podsumowań. Jaki był ten mijający rok dla 
mieszkańców, samorządu oraz gminy Żarów? Oddajemy w Państwa ręce 

ostatni, podsumowujący rok, numer Gazety Żarowskiej. 

stycznia

Następny 
numer16
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Ogłoszenia drobne
Sprzedam działkę budowlaną Mrowiny 57 arów + media. Ce-

na do uzgodnienia. Tel. 512 215 917

Sprzedam działkę z zabudowaniami w Mrowinach 8 arów. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 512 215 917

Sprzedam działki budowlane w Łażanach (od 10 do 14 arów). 
Tel. 695 687 307

Zamienię mieszkanie własnościowe 30 m2 w Żarowie po ka-
pitalnym remoncie na większe do remontu. Tel. 665 446 949

Sprzedam mieszkanie w Żarowie 41 m2, 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, bezczynszowe, niskie koszty utrzymania, 

piec gazowy dwufunkcyjny. Cena 119 tys. zł. Tel. 601 950 191

Sprzedam lub zamienię mieszkanie w Żarowie na parterze 
ok. 40 m2 na mieszkanie w Świdnicy

 do I p. To jest duży pokój, kuchnia, łazienka i balkon. Cena 
115 tys. zł. Tel. 792 611 602

Więcej 

informacji 

znajdziesz na

 
www. um.zarow.pl

Żarowska podstrefa większa
R ząd RP wydał zgodę na poszerzenie żarowskiej podstrefy Wałbrzyskiej Spe -

cjalnej Strefy Ekonomicznej „ Invest Park ”.

Dotychczas żarowska pod-
strefa wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej zajmo-
wała obszar 90,48 ha. Teraz 
powiększy się o nowe działki, 
łącznie zajmujące 30,9911 ha. 
Starania o powiększenia pod-
strefy żarowskie władze czy-
niły od ponad roku. W lutym 

2012 roku wniosek o posze-
rzenie podstrefy został zło-
żony do rządu. We wtorek, 
4 grudnia rząd wydał decy-
zję o jej powiększeniu. – To 
bardzo ważna wiadomość dla 
nas. Żarów po kilku latach 
znów pojawia się w ofer-
cie Wałbrzyskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej „Invest 
Park”. To nowe oferty dla no-
wych inwestorów, ale także 
tych, którzy już u nas inwe-
stują, ale chcą rozbudowywać 
swoje zakłady. A w przyszło-
ści nowe miejsca pracy dla 
naszych mieszkańców – mó-
wi burmistrz Żarowa Leszek 

Michalak. Tereny, które od 
czwartego grudnia 2012 roku 
zostały  włączone do żarow-
skiej podstrefy ekonomicznej 
obejmują cztery kompleksy. 
W ich skład wchodzi teren 
o powierzchni 24,7179 ha w 
obrębie Mrowin, pochodzą-
cych od osób fizycznych, te-
ren o powierzchni 1,0063 ha 
w obrębie Łażan pochodzący 
od gminy Żarów, teren o po-
wierzchni 1,9501 ha w obrębie 
Żarowa również pochodzący 
od gminy Żarów oraz teren 
o powierzchni 3,3168 ha w 
obrębie Żarowa pochodzący 
od Polskiej Ceramiki Ognio-
trwałej S.A. Po poszerzeniu 
powierzchnia żarowskiej pod-
strefy Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej wyniesie 
121.4711 ha. 

Agnieszka Gryc

Właścicielu, pamiętaj o 
odśnieżaniu

O bfite opady śniegu utrudniają życie nie tylko kierowcom, ale także pieszym . 
Przypominamy właścicielom nieruchomości, że to do nich należy obowiązek 

odśnieżaniach chodników przylegających do ich posesji .

Oczyszczenie chodni-
ka, posypywanie materiała-
mi uszorstniającymi, a także 
usuwanie pokrywy śnieżnej 
i sopli lodu zalegających na 
dachach domów to obowiązek 
każdego właściciela posesji.  - 
Przypominamy, iż obowiąz-
kiem właścicieli jest przede 

wszystkim: oczyszczanie 
chodnika ze śniegu i lodu oraz 
jego posypywanie materiałami 
uszorstniającymi, usuwanie z 
terenu chodnika nagromadzo-
nego śniegu w miejsce nie-
utrudniające ruchu pieszych 
i pojazdów. W sytuacji, gdy 
występuje połączony ciąg pie-

szo-jezdny właściciel ma obo-
wiązek uszorstniania jezdni  
do połowy. Natomiast pod-
czas obfitych opadów śniegu 
może zwrócić się do gminy z 
prośbą o pomoc w jej odśnie-
żeniu- co gmina Żarów czyni 
już od kilku lat – informuje 
Krystian Chęciek z Refera-

tu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. Pa-
miętajmy, że za nieprzestrze-
ganie przepisów grożą kary. 
Ustawowo taki mandat może 
wynieść od 100 do 500 zło-
tych, a jego nieprzyjęcie skut-
kować przekazaniem sprawy 
do sądu.

POLSKI  ŻYWY  
KARP

sprzedaż 21 grud-
nia (piątek)

po godz. 10:00
plac Gminnej 
Spółdzielni

ul. Armii Krajowej 
32

SMACZNY
TANI 

DIETETYCZNY

Trwa akcja 
zima

W t y m  rok u  z a  z i mowe  ut rz y m a n ie 
d róg  n a  te re n ie  g m i ny  Ż a rów  o d-

powiada wyłoniona w drodze przetargu 
firma RAKER Marcina Borgosza .

Urzędzie Miejskim w Żarowie, Referat inwestycji i dróg, 
tel.74 8580 591 wew. 334 w dniach: poniedziałek, środa, 
czwartek, piątek w godzinach 7.30-15.30 oraz we wtorek od 
8.00-16.00 lub firmie „RAKER” Marcin Borgosz tel.723 506 
558 po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Żarowie, Służ-
ba Drogowa Powiatu Świdnickiego, dyżurny dyspozytor akcji 
zima – tel. 74 66 22 920 wew. 25.

Ag

Przyjdź do pracy
O s o by  d ł u got r wa le  b e z ro b ot ne ,  b e z 

prawa do zasiłku, po pięćdziesiątym 
rok u ż ycia i  z a reje st rowa ne w św id n i-
ckim Powiatowym Urzędzie Pracy mogą 
liczyć na zatrudnienie

„Aktywny powrót” to pro-
jekt, który realizowany jest 
przez Urząd Pracy w Świdni-
cy w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. W 
jego ramach zatrudnienie mo-
gą znaleźć osoby bezrobot-
ne bez prawa do zasiłku, w 
wieku 50-64 lat, zamieszka-
łe na wsi, niepełnosprawne, 
kobiety samotnie wychowu-
jące co najmniej jedno dzie-
cko do 18 roku życia, osoby 
posiadające specyficzne kwa-
lifikacje zawodowe, na które 
co najmniej od roku brakuje 
ofert pracy, absolwenci oraz 
osoby w wieku 15-24 lata. 
- Każda osoba, która zosta-
nie zatrudniona przez Urząd 
Miejski w Żarowie musi figu-
rować w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Świdnicy. I to 
jest wymóg konieczny. Po-
nadto uczestnicy projektu 
„Aktywny powrót” otrzy-
mają kompleksowe wspar-
cie w postaci poradnictwa 
zawodowego oraz pośred-
nictwa pracy, poradnictwa 
psychologicznego, psycho-

społecznego, prowadzącego 
do integracji społecznej i za-
wodowej oraz sześciomie-
sięcznego stażu – informuje 
Katarzyna Michalczyk-Zie-
lińska z Urzędu Miejskiego w 
Żarowie. I dodaje – Za okres 
uczestnictwa w stażu przy-
sługiwać będzie stypendium 
za pełny miesiąc. Co więcej, 
osoby zatrudnione w ramach 
tego projektu zostaną objęte 
ubezpieczeniem społecznym 
i zdrowotnym. Szczególnie 
liczymy na zatrudnienie pra-
cowników gospodarczych. 

Wnioski o organizacje sta-
ży przyjmowane są na bieżą-
co w świdnickim Urzędzie 
Pracy. Sześciomiesięczny 
staż, który odbywać się bę-
dzie w ramach projektu „Ak-
tywny powrót” przewiduje 
aktywizację osób bezrobot-
nych oraz gwarantuje dal-
sze zatrudnienie na okres co 
najmniej trzech miesięcy w 
pełnym wymiarze pracy. Sta-
że rozpoczną się od stycznia 
2013 roku. 

Magdalena Pawlik  
SPROSTOWANIE

W numerze 21 Gazety Żarowskiej w artykule pt. „ Podatek 
rolny w dół” zamieszczona została nieprawdziwa informacja. 

Komisja ds. Rolnictwa Rady Miejskiej w Żarowie nie opiniowa-
ła pozytywnie projektu uchwały. Komisja nie wydała żadnej 

opinii w tej sprawie.

Parafia pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w Mrowinachz składa po-

dziękowanie Fundacji Polska Miedź 
za dofinansowanie w wysokości 40 
tysięcy złotych remontu dachu koś-

cioła w Zastrużu .
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To był rok aktywności społecznej
J aki to był rok dla gminy Żarów i samorządu? Podsumowania w rozmowie z Agniesz-

ką Gryc dokonuje burmistrz Żarowa Leszek Michalak.
Grudzień to czas podsu-

mowań. Jaki był mijający, 
2012 rok dla gminy Żarów i 
samorządu?

- W sposób naturalny pod-
czas rozmowy o funkcjono-
waniu samorządu następuje 
odniesienie do finansowego 
funkcjonowania gminy. Czę-
sto pada też stwierdzenie, że to 
był trudny rok. I faktycznie ten 
rok łatwy nie był. Ale niewąt-
pliwie był to rok spokojnego 
i bezpiecznego funkcjono-
wania wszystkich jednostek 
gminnych, rok wielu inicja-
tyw i zadań realizowanych 
z wykorzystaniem środków 
zewnętrznych. I wreszcie, 
co cieszy niezmiernie, był to 
rok niezwykłej aktywności 
społecznej w zakresie pracy 
z dziećmi, młodzieżą, jak i 
osobami dojrzałymi, rok funk-
cjonowania organizacji po-

zarządowych i społecznych. 
Takiego roku jeszcze nie było.  

Na uwagę zasługuje jed-
nak fakt, że w pierwszym 
półroczu w budżecie gminy 
odnotowano znaczny wzrost 
po stronie dochodów. To 
najwyższy poziom uzyskany 
od kilku lat. Takie informa-
cje cieszą. 

- Cieszą i to bardzo. Ale na-
leży pamiętać, że w kwestii 
finansowej ten rok miał dwie 
odsłony. Bardzo cieszą wyni-
ki , o których pani wspomina. 
To potwierdzenie skuteczno-
ści  dobrego kierunku reorga-
nizacji naszej pracy. Niestety, 
w drugim półroczu, podobnie 
jak samorządy w całym kraju, 
odczuliśmy polski, europejski 

i światowy kryzys. Złożyły 
się na to przede wszystkim 
pieniądze odebrane nam i po-
zostałym samorządom przez 
ministra finansów zmniejsze-
nie udziałów w podatku od 
osób fizycznych oraz zmniej-

szenia subwencji oświatowej, 
praktycznie zerowe docho-
dy z podatku dochodowego 
od osób prawnych, co poka-
zuje brak ekspansji finanso-
wej firm, spadek wydobycia 
kruszyw, a wręcz zamknięcie 

jednej z kopalń i praktyczne 
całkowity zastój w obrocie 
nieruchomościami. Skutkiem 
tego w II półroczu gmina uzy-
skała dochody na poziomie II 
półrocza ubiegłego roku. Ale 
to wszystko są czynniki nie-
zależne od gminy. 

Mijający, 2012 rok to dla 
gminy Żarów rok wielu waż-
nych inwestycji i pozyska-
nych środków zewnętrznych. 

- To rok wielu inwestycji 
zrealizowanych przy udziale 
środków zewnętrznych oraz 
naszych własnych środków. 
Wszystko zawdzięczamy su-
marycznie wypracowanemu 
budżetowi gminy. Z jednej 
strony bowiem mieliśmy w 
miarę płynną obsługę zobo-

wiązań, z drugiej strony to był 
rok największej liczby inwe-
stycji drogowych, czyli tych 
bezpośrednio służących na-
szym mieszkańcom. Mówiąc 
o inwestycjach w naszej gmi-
nie nie można też pominąć in-
westycji przeprowadzonych 
w tym roku w żarowskich 
zakładach. Wiele z kluczo-
wych inwestycji, na które uda-
ło nam się pozyskać środki 
unijne swoją kontynuację bę-
dzie miało w kolejnych latach. 
Mówię tu o modernizacji ża-
rowskiego targowiska, przebu-
dowie świetlicy w Krukowie 
czy rewitalizacji budynków 
wspólnot mieszkaniowych i 
remontach nawierzchni ulic 
i chodników. Skala tegorocz-
nych osiągnięć pozwala nam 
optymistycznie patrzeć w nad-
chodzący 2013 rok.

NA WAŻNY TEMAT

O tym, co ważne w 2012 roku

K oniec roku skłania do refleksji i  podsumowań . Jaki był rok 2012dla gminy Ża-
rów? Specjalnie dla Czytelników Gazety Żarowskiej mijający rok podsumo -

wują radni Rady Miejskiej Żarowa, sołtysi oraz dyrektorzy jednostek podległych

Mariusz Borowiec 
radny Rady Miejskiej

- Mija kolejny rok samorządowej 
działalności gminy Żarów. Był to 
trudny rok i przyniósł wiele wy-
zwań. Jednak rozsądne gospoda-
rowanie zasobami finansowymi 
sprawia, że jesteśmy zdolni do 
przeznaczania coraz znaczniejszych 
kwot na inwestycje. Realizacja wy-
znaczonych zadań w moim okręgu 
wyborczym była możliwa dzięki 
bardzo dobrej współpracy z burmi-
strzem Żarowa, za co dziękuję w 
imieniu swoim oraz mieszkańców. 
Przed nami, jak zawsze na począt-
ku roku wiele planów i wspólnych 
zadań. Jestem przekonany, że w 
niedalekiej przyszłości uda nam 
się osiągnąć rezultaty, które zostaną 
jeszcze bardziej docenione.

Kamila Madej 
radna Rady Miejskiej

- To był bardzo aktywny rok. 
Przyniósł naszym mieszkańcom 
wiele inwestycji: remonty nie-
których dróg m.in. Mikoszowej, 

Krukowa, Pyszczyna, Gołaszyc i 
Marcinowiczek, budowę chodni-
ków na terenach kilku wsi, mo-
dernizacę instalacji i nagłośnienia 
w cmentarnej kapliczce w Żarowie 
oraz wyłożenie kostką betonową 
kilku alejek na cmentarzu. War-
to zaznaczyć, że wiele z inwesty-
cji rozpoczęto, ale ich kontynuacja 
planowana jest w kolejnym roku. 
Jak choćby niezwykle ważne dla 
mieszkańców remonty budynków 
w ramach programu rewitalizacji 
miasta. Na rozpoczęcie czeka także 
remont świetlicy wiejskiej w Kru-
kowie oraz wiele innych zaczętych 
bądź zaplanowanych inwestycji.  
Wszystko to świadczy o aktyw-
nym działaniu władz Żarowa dla 
dobra mieszkańców oraz zaradno-
ści naszych urzędników w pozy-
skiwaniu funduszy zewnętrznych i 
wykorzystywaniu ich na potrzebne 
i przemyślane zadania. Widać no-
we inwestycje  w  naszych wsiach, 
mądrze wykorzystywany fundusz 
sołecki  na modernizację i wypo-
sażenie świetlic, wiaty przystanko-
we oraz integrację mieszkańców i 
ich zaangażowanie w rozwój tere-
nów wiejskich. Rok 2012 był rów-
nież rokiem aktywnych spotkań z 
mieszkańcami, sołtysami, stowa-
rzyszeniami, strażakami i innymi 
organizacjami. Był to rok cieka-
wych atrakcji i wydarzeń sporto-
wych i kulturalnych. Dziękuję za 
współpracę w mijającym 2012 r. 
władzom gminy i za to, że potrafią 
i chcą działać dla dobra mieszkań-
ców całej gminy. 

Ryszard Pawlik 
sołtys Pyszczyna

- Pierwszą kadencję pełnię funk-
cję sołtysa w Pyszczynie. Cieszę 
się, że jestem sołtysem, zwłaszcza, 
gdy widzę efekty. A tych w tym 
mijającym właśnie roku z pewnoś-
cią nie brakowało. W Pyszczynie 

mieszkańcy korzystają z nowych 
chodników, nowej drogi, a od nie-
dawna mamy również nową wiatę 
przystankową. Moim zdaniem każ-
dy sołtys powinien być dostępny 
dla wszystkich mieszkańców. Ale 
czy tak jest, należałoby zapytać już 
samych mieszkańców. Ubolewam 
czasami nad brakiem zaangażowa-
nia mieszkańców Pyszczyna, choć 
przyznam, że kilkukrotnie potrafi-
li mnie zaskoczyć. . Dobrą współ-
pracę odnotowaliśmy w tym roku 
także z Kołem Gospodyń Wiej-
skich. Mam nadzieję, że przyszły 
rok pod tym względem będzie rów-
nie owocny. 

Łukasz Brańka 
sołtys Pożarzyska

- Sołtysem w Pożarzysku jestem 
dopiero pierwszą kadencję. I mogę 
powiedzieć, że odpowiada mi ta ro-

la. Lubię kontakt z ludźmi, a przede 

wszystkim lubię pomagać. Na py-
tanie, jaki był rok 2012 odpowiem, 
że na dobrym. W Pożarzysku udało 
się zrealizować długo wyczekiwaną 
inwestycją. Z pomocą burmistrza i 
pracowników Urzędu Miejskiego w 
Żarowie pozyskaliśmy środki finan-
sowe, które przeznaczone zostały na 
wyremontowanie dachu kościoła w 
Pożarzysku. W tym roku, jednostka 
druhów Ochotniczych Straży Po-
żarnych z Pożarzyska otrzymała 
także nowy wóz strażacki, wyko-
naliśmy  również płytę na boisku. 
Mam nadzieję, że 2013 rok będzie 
równie owocny dla mieszkańców 
naszej miejscowości.  

 Helena Słowik, 
dyrektor gimnazjum im. Ja-

na Pawła II 
- Rok 2012  to czas spokojnej i 

twórczej pracy w naszej szkole i w 
całej gminie. Każdy uczeń i przed-
szkolak w gminie Żarów wie, że 
był to Rok Korczakowski. O Janu-
szu Korczaku dzieci pisały, recy-
towały, oglądały filmy, malowały 
plakaty, brały udział w licznych 
imprezach i konkursach okolicz-

nościowych. Spotkaliśmy się z 
Rzecznikiem Praw Dziecka Mar-
kiem Michalakiem na specjalnym 
wykładzie dla gimnazjalistów. W 
tym roku stu dwudziestu uczniów 
naszego gimnazjum wzięło udział 
w unijnym projekcie „Kreatyw-
na Szkoła”. Dzięki niemu gimna-
zjaliści korzystają z dodatkowych 
zajęć lekcyjnych. W czasie waka-
cji organizowaliśmy półkolonie 
dla dzieci i młodzieży – ta forma 
wypoczynku sprawdza się już od 
ośmiu lat. Jeździmy na wycieczki 
zagraniczne i krajowe, przyjmu-
jemy młodzież z miasta partner-
skiego Lohmar w Niemczech w 
ramach wymiany młodzieży i nasi 
uczniowie również jadą tam na ca-
ły tydzień. Ale nasze najważniejsze 
zadanie w szkole – uczenie i wy-
chowywanie młodzieży – realizu-
jemy systematycznie i codziennie 
przez 10 miesięcy w roku. To na-
sza praca i nasze powołanie. Ro-
bimy to skutecznie, profesjonalnie 
i z zachwytem, że kolejne roczniki 
dzieci idą w świat przygotowane do 
dalszej nauki i życia. Wymagamy 
od siebie nawet wówczas, kiedy 
inni od nas nie wymagają – tego 
uczył nas Jan Paweł II i tego my 
uczymy kolejne pokolenia mło-
dych żarowian.

Anita Denes-Ziemkiewicz 
kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej
- Mijający rok zapamiętam ja-

ko dobry, ponieważ nie zabrakło 
jakości w codziennych, podejmo-
wanych na rzecz mieszkańców 

interwencjach, prowadzonych 
postępowaniach oraz udzielanym 
poradnictwie. Był to również rok 
systemowy. Kolejna bowiem grupa 

„WIP-ów” w ramach projektu sy-
stemowego podniosła swoje kwa-
lifikacje zawodowe i zwiększyła 
umiejętności interpersonalne. Rok 
2012 był także rokiem kreatywnym, 
w ramach partnerstwa „Żarowskie 
Inicjatywy” podejmowaliśmy sze-
reg zadań w związku z Europej-
skim Rokiem Aktywności Osób 
Starszych i Solidarności Między-
pokoleniowej. Był to rok wrażli-
wy, ponieważ krzewiąc ideę pracy 
wolontarystycznej nieustannie mo-
żemy liczyć na wolontariuszy o 
wielkich sercach, pracujących na 
rzecz dzieci. Wreszcie był rokiem 
intensywnym i projektowym. W 
mijającym właśnie roku realizowa-
liśmy nie tylko projekt systemowy, 
ale również projekt asystentury w 
rodzinie. Koordynowaliśmy także 
programy lokalne w przedmiocie 
profilaktyki. I wreszcie był to rok 
wypełniony dobrocią ludzi, którzy 
niestrudzenie nas wspierają, za co w 
imieniu Zespołu Ośrodka Pomocy 
Społecznej z całego serca dziękuję.

    
Zebrała Agnieszka Gryc
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Ach, co to był 
za rok

4 mln  159 tys. 268 zł 04 gr. – to kwota, jaka w 2012 roku trafiła do gminy Żarów, jednostek jej podległych oraz instytucji współ-
pracujących. Wszystkie pochodzą ze środków zewnętrznych, a dzięki nim w gminie Żarów udało się wykonać wiele inwestycji, 

zadań oraz dokonać zakupów. Zobacz, ile pieniędzy pozyskała w tym roku gmina Żarów oraz jednostki jej podległe i instytucje 
współpracujące ze środków unijnych i innych dotacji oraz na co zostały one przeznaczone. Każde z zadań zostało zrealizowane 
przy udziale środków z budżetu gminy Żarów.

INWESTYCJE
Ponad dwa miliony złotych 

gmina pozyskała w tym roku 
na realizację wielu nowych 
inwestycji na terenie gmi-
ny Żarów. Pieniądze zostały 
przeznaczone na poprawę infra-

struktury oraz zapewnienie bez-
pieczeństwa mieszkańcom gminy. 
Łączna kwota dotacji wyniosła 
3.335.885,58 złotych. Pieniądze 
zostały przeznaczone na:

- Cztery nowe drogi dojazdo-
we do gruntów rolnych powstały 
w Krukowie, Pyszczynie, Marci-
nowiczkach, Mikoszowej i Goła-
szycach. Pieniądze na ten cel w 
kwocie 272.000 złotych gmina 
pozyskała z Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Dolnoślą-
skiego. 

- W Żarowie powstanie skate-
park. Póki co są to jeszcze plany, 

ale gmina już pozyskała na ten 
cel środki: 10.000 złotych z Za-
kładu Wykonawstwa Sieci Ener-
getycznych Rzeszów Sp. z o.o.

- Mieszkańcy Łażan, Pysz-
czyna i Imbramowic mogą bez-
piecznie poruszać się po swoich 

miejscowościach dzięki porozu-
mieniu zawartemu przez gmi-
nę Żarów ze Służbą Drogową 
Powiatu Świdnickiego. Dzięki 
temu gmina otrzymała 55.000 
złotych na zakup materiałów bu-
dowlanych do budowy nowych 
chodników. Zadanie wykonali 
pracownicy interwencyjni Urzędu 
Miejskiego w Żarowie

- Żarowscy milusińscy mogą 
bezpiecznie korzystać z żarow-

skiego placu zabaw przy ulicy 
Władysława Łokietka. Dzięki 
współpracy gminy ze Spółdziel-
nią Mieszkaniową w Świebodzi-

cach plac został ogrodzony. Na 
ten cel gmina pozyskała 25.000 
złotych ze Spółdzielni Mieszka-
niowej. Gmina zapewniła wy-
konanie zadania. 

- Nowe place zabaw dla 
dzieci w Imbramowicach, 

Bukowie i Żarowie powstały 
dzięki środkom unijnym po-
zyskanym w ramach Małych 
Projektów z Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Na ten 
cel gmina pozyskała 17.430 
złotych.

- W nowe krzesła i sto-
ły wyposażono w tym roku 
świetlicę wiejską w Wierz-
bnej. Na ten cel gmina Ża-
rów pozyskała 4.977 złotych 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go w ramach programu „Od-
nowa dolnośląskiej wsi”.

- Centrum Żarowa zmie-
ni swoje oblicze prawdopo-
dobnie jeszcze w 2013 roku. 
Dzięki staraniom gminy 
Żarów pozyskano 510.448 
złotych na realizację kluczo-
wej inwestycji – Moderni-
zacji Targowiska przy ulicy 
Dworcowej. Środki unijne 
na ten cel pochodzą z Urzę-
du Marszałkowskiego i zo-
stały pozyskane w ramach 
działania „Podstawowe usłu-

gi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” w zakresie budowy, 
przebudowy, remontu lub wy-
posażenia targowisk stałych, 
objętego  Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. 

- Mieszkańcy Krukowa 
mają w tym roku powody do 
zadowolenia. Długo wycze-
kiwany przez nich remont 
świetlicy wiejskiej rozpo-
cznie się na początku 2013 
roku. Jedna z kluczowych in-
westycji nie byłaby możliwa 
bez środków zewnętrznych. 

Gmina Żarów, ze środków 
unijnych, na ten cel pozyska-
ła w 2012 roku 328.580,00 
złotych. Pieniądze zostały 
pozyskane poprzez Lokalną 
Grupę Działania „Szlakiem 
Działania” w ramach działa-

nia 413: Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju dla operacji, 
które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i rozwój 
wsi” z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013”.

- Na zwalczanie śliskości 

na ulicy Adama Mickiewi-
cza, Bolesława Chrobrego i 
Wiejskiej w Żarowie gmina 
pozyskała 15.000 w ramach 
porozumienia ze Służbą Dro-
gową Powiatu Świdnickiego. 

- Telewizor i zestaw nagłoś-

nieniowy trafiły w tym roku 
do świetlicy wiejskiej w Bu-
kowie. Pieniądze na zakup 
sprzętu w kwocie 2.816,49 
złotych pochodzą ze środków 
unijnych w ramach Małych 
Projektów z Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

- Na zakup kostki i obrze-
ży betonowych na wykonanie 
alejek na cmentarzu komu-
nalnym w Żarowie gmina 
pozyskała 14.490 złotych ze 
środków unijnych w ramach 
Małych Projektów z Urzę-
du Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
Szesnaście wspólnot miesz-
kaniowych oraz jeden budy-
nek gminny przejdą remonty 
w ramach rewitalizacji miasta. 
Środki na ten cel w niebaga-
telnej kwocie 829.109,21 zło-
tych gmina Żarów pozyskała z 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.

- Dwa lokale mieszkalne 
w Mrowinach przeszły grun-
towny remont dzięki dotacji 
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z Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Środki w wysoko-
ści 240.000 złotych zostały 
przekazane w porozumieniu 
na mocy, którego gmina Ża-
rów przejęła od agencji  lo-
kale.

OŚWIATA
Niespełna pół miliona zło-

tych natomiast gmina po-
zyskała na realizację zadań 
oświatowych. Dokładnie 
427.490,83 zł pochodzących 
ze środków zewnętrznych zo-
stały przeznaczone m.in. na 
dodatkowe zajęcia dydaktycz-
ne, zakup sprzętu komputero-
wego, czy wyposażenie sal 
dydaktycznych. Dzięki temu 
żarowscy uczniowie mają lep-
sze warunki do zgłębiania taj-
ników wiedzy:

- Nowoczesna Pracownia 
Multimedialna służy ucz-
niom Szkoły Podstawowej w 
Imbramowicach dzięki dota-
cji pozyskanej w ramach pro-
jektu „Dolnośląska e-szkoła” 
współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków 
EFRR w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnoślą-
skiego. Na ten cel pozyskano 
68.249,83 złotych. 

- Na dodatkowe zajęcia, po-
moce dydaktyczne, wyposa-
żenie sal w meble i sprzęt 
komputerowy Szkoła Podsta-
wowa w Mrowinach otrzyma-
ła 30.000 złotych z projektu 
„Indywidualizacja procesu na-
uczania i wychowania”

- Na dodatkowe zajęcia po-
zalekcyjne, materiały do pracy 
na zajęciach, laptop i rzutnik 
multimedialny w ramach pro-
jektu „Kreatywna szkoła” do 
Szkoły Podstawowej w Mro-
winach trafiło 40.973 złotych

- Żarowska młodzież gim-
nazjalna mogła w tym roku 
wziąć udział w międzynaro-
dowych wymianach młodzie-
ży z miast partnerskich gminy 
Żarów dzięki 9.489 złotych 
dotacji z Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży

- Uczniowie wszystkich 

szkół podstawowych z tere-
nu gminy Żarów uczestniczyli 
w dodatkowych zajęciach wy-
równujących szanse eduka-
cyjne dzięki dotacji w kwocie 
66.825 złotych  pozyskanych 
w ramach projektu systemo-
wego „Nasze dzieci”.

- Na wynagrodzenia na-
uczycieli, materiały dydak-
tyczne, catering dla uczniów 
oraz transport w ramach pro-
jektu „Akademia Rozwoju” 
realizowanego przez gminę 
Żarów we współpracy z Firmą 
Szkoleniowo-Doradczą An-
na Szywała i skierowanego 
do uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Żarowie pozyskano 
203.954 złotych. 

OCHOTNICZA STRAŻ 
POŻARNA

Łącznie na cele jednostek  
Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Żarów 
udało się pozyskać  26 tysię-
cy złotych. Pieniądze trafiły 
do pięciu jednostek i zostały 
przeznaczone na doposażenie 

jednostek:
- Na zakup  aparatów ochro-

ny dróg oddechowych oraz 
motopompy dla jednostki OSP 
w Wierzbnej gmina pozyskała 
5.100 złotych z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dol-

nośląskiego. 
- Na zakup torby medycznej 

i wyposażenie jednostki OSP 
gmina pozyskała 5.200 złotych 
z Komendy Głównej Państwo-
wej Straży Pożarnej.

- Na zakup radiotelefonu, na-
rzędzi wielofunkcyjnych, butów 
strażackich, ubrania strażackiego 
oraz klucza hydraulicznego dla 
OSP Imbramowice gmina pozy-
skała 5.600 złotych z Komen-
dy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej. 

- Na zakup czujników bezru-
chu, piłki wielofunkcyjnej, ubrań 
strażackich, ubrań koszarowych 
oraz strażackich butów dla OSP 
Żarów gmina pozyskała 8.100 
złotych z Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej.

- Na zakup aparatów ochro-
ny dróg oddechowych dla 
OSP Wierzbna gmina pozy-
skała 2.000 złotych dotacji na 
zadanie prewencyjne od PZU.

GMINNE CENTRUM 
KULTURY I SPORTU

Łącznie w tym roku pla-
cówka pozyskała 57 tysięcy 
złotych. Pieniądze pochodzące 

z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego zostały 
przekazane na zakup wyposa-
żenia kilku pracowni GCKiS.

BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA

W tym roku Biblioteka Pub-

liczna w Żarowie pozyska-
ła środki z czterech różnych 

źródeł. W sumie na doposa-
żenie biblioteka otrzymała 
36.863,83 złotych.  Z czego:

- Na zakup nowości wydaw-
niczych biblioteka pozyskała 
8.500 złotych z programu Bi-

blioteki Narodowej.
- Na opłaty abonamentowe 

za Internet – 2.985,80 złotych 
z programu Fundacji Orange

- Na zakup oprogramowania 
komputerowego – 10.378,03 
złotych z programu firmy Mic-

rosoft.
- Na zakup komputerów – 

10.000 złotych z programu 
Instytutu Książki Oddział w 
Warszawie. 

- Na organizację imprezy 
"Karaoke dla seniora-Integra-
cja międzypokoleniowa" – in-

tegracja międzypokoleniowa 
pozyskano 5.000 złotych w 

Konkursie Grantowym 
„Aktywna Biblioteka” 
realizowanym przez 
Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce, w 
ramach Programu Roz-
woju Bibliotek.

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Żarowie dzięki pozyska-
nym środkom zewnętrznym 
w kwocie 143.128,80 złotych 
w tym roku zrealizował dwa 
projekty:

- Na adresowany do długo-
trwale bezrobotnych miesz-
kańców gminy Żarów projekt 
systemowy „WIP – Wiara w 
Integrację Pokoleniową , ze 
środków unijnych w ramach 
Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki  pozyskano 134.250 
złotych

- Na objęcie pięciu żarow-
skich rodzin wsparciem asy-
stenta rodzinnego pozyskano 
z Ministerstwa Pracy i Polity-

ki Społecznej kwotę 8.878,80 
złotych.

KOŚCIOŁY
Sukcesywnie dzięki pomo-

cy gminy Żarów parafie z te-

renu gminy Żarów pozyskują 
środki na remonty zabytko-
wych kościołów. W tym roku 
na ten cel udało się pozyskać 
132.889 złotych. Dzięki nim 
wykonano:

- Remont dachu kościoła 
pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Zastrużu. 
Na ten cel pozyskano 40.000 
złotych z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolno-
śląskiego

- Remont dachu kościoła 
pw. św. Józefa w Pożarzysku. 
80.000 złotych na ten cel po-
zyskano z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego.

- Na wymianę dwóch pod-
łóg, pomostu oraz drabin wie-
ży kościoła pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Bu-
kowie pozyskano 12.889 zło-
tych ze środków unijnych w 
ramach Małych Projektów 
z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnoślą-
skiego.

Agnieszka Gryc
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TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻAROWIE

Miasto opanowali Mikołajowie
B lisko 500 czapek mikołajkowych , 100 miasteczkowych plakietek , 300 porcji 

kiełbasy z grilla , kilkadziesiąt kilogramów słodyczy oraz blisko 300 kubków 
gorącej czekolady i herbaty  rozdane. Żarów zamienił się na jeden dzień w Mia-
steczko Świętego Mikołaja .

Pokaz psich zaprzęgów, 
wspólne wycieczki wozem 
strażackich i świątecznym 
traktorkiem, pokaz sztucz-
nych ogni, konkursy i zaba-
wy, a co najważniejsze wizyta 
niezwykłego gościa – święte-
go Mikołaja, który przybył z 
prezentami - to atrakcje, które 
przygotowano dla najmłod-
szych żarowian podczas trze-
ciej już edycji Miasteczka 
Świętego Mikołaja. Impre-
za została zorganizowana w 
niedzielę, 9 grudnia na placu 
Wolności w Żarowie. - Cie-
szy fakt, że tego typu impreza 
mikołajkowa, która od trzech 
lat organizowana jest w Ża-
rowie, przypadła mieszkań-
com do gustu i tym samym 

wpisała się do kalendarza im-
prez gminnych, jednocześnie 
z roku na rok obserwujemy 
coraz większe zainteresowa-
nie wśród mieszkańców, nie 
tylko Żarowa i gminy, ale i 
powiatu świdnickiego. W 
końcu to najbardziej miko-
łajkowa impreza w naszych 
powiecie – cieszy się bur-
mistrz Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Żarowie, pomy-
słodawca, Krystian Chęciek. 
Miasteczko Świętego Mikoła-
ja nie powstałoby w Żarowie, 
gdyby nie wsparcie pomoc-
ników świętego: burmistrza 
Żarowa Leszka Michalaka, 
poseł na Sejm RP Agnieszki 
Kołacz-Leszczyńskiej, poseł 
na Sejm RP Katarzyny Izabe-

li Mrzygłockiej, senatora RP 
Wiesława Kiliana, Gruntkow-
ska, Polewski i Partnerzy ad-
wokacko-radcowskiej spółki 
partnerskiej, Spółdzielni So-
cjalnej Raz Dwa Trzy, Colga-
te-Palmolive Manufacturing 
Poland Sp. z o.o., radnych Ra-
dy Miejskiej Żarowa: Iwony 
Nieradki, Agnieszki Szybal-
skiej-Góry, Kazimierza Ko-
złowskiego, Bożeny i Mariana 
Bujaków, Moniki Gałęzow-
skiej-Bielak, TKKF Chemik 
Żarów, jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej z Żarowa i 
Pożarzyska, Stowarzyszenia 
„Nasz Kruków, Adama Cichu-
ty oraz Stanisława Łukaszow. 
Organizatorami imprezy była 
Młodzieżowa Rada Miejska w 

Żarowie, Żarowska Wspól-
nota Samorządowa, Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie oraz Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Żarowie. - W 
imieniu organizatorów dzięku-
ję wszystkim zaangażowanym 
w powstanie tegorocznego 
Miasteczka Świętego Miko-
łaja. To dzięki wspólnemu wy-
siłkowi i ciężkiej pracy udało 
się przygotować imprezę dla 
całych rodzin, która jedno-
cześnie wprowadziła nas w 
okres Świąt Bożego Naro-

dzenia. Mamy również zapo-
wiedź, iż w przyszłym roku 
ponownie odwiedzi nas świę-
ty Mikołaj– dodaje Krystian 
Chęciek. 

Agnieszka Gryc

Młodzi aktorzy na scenie
C z te r na ś cie for macji te a-

tralnych zmierzyło się na 
ż a rows k ie j s ce n ie p o dc z a s 
tegorocznego Przeglądu Te -
atrów Szkolnych .

W sumie w jubileuszowym 
już, dwudziestym Przeglądzie 
Teatrów Szkolnych, wystąpiło 
174 aktorów ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów z Wrocła-
wia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, 
Lwówka Śląskiego, Jaroszowa, 
Imbramowic i Żarowa. XX Prze-
gląd Teatrów Szkolnych został 
zorganizowany w dniach od 6 
do 7 grudnia w żarowskiej sali 
widowiskowej. Młodych akto-
rów oceniało jury w składzie: 
aktor Teatru Dramatycznego w 
Wałbrzychu, instruktor teatral-

ny, teatrolog, nauczyciel wie-
dzy o teatrze Grzegorz Stawiak 
(przewodniczący), aktorka, dy-
plomowany manager kultury, 

dyrektor MOKSIAL w Szklar-
skiej  Porębie Katarzyna Ma-
czel oraz instruktor teatralny w 
MOKSiR w Chojnowie Elwira 

Ziołka. Pełne wyniki i zdjęcia 
dostępne na www.um.zarow.pl

Ag 

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 przeznaczo-
nych do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 172/2012 

z dnia 03.12.2012r. 

Zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 

mieszkańcom Bukowa, Pyszczyna, 
Marcinowiczek i Zastruża

życzy radna 
Urszula Ganczarek

ZDANIEM 
MIESZKAŃCÓW

W ielkimi krokami zbliżają się najbar-
dziej magicz ne dni tego roku . Już 

nie d ł u go m inie tak że kolejny rok .  Czy 
był to rok ważny i zapisany wysiłkiem i 
nadzieją? Czy udało się zrealizować po-
stanowienia i jakie mamy nowe,  na zbli-
żający się 2013 rok? Swoimi refleksjami 
na temat mijającego właśnie roku dzielą 
się mieszkańcy gminy Żarów.

Krystyna Kłodzińska-Ko-
zioł

Jestem urodzoną optymistką, 
dlatego mogę powiedzieć, że rok 
2012 był dla mnie dobrym ro-
kiem. Od dawna już jestem na 
emeryturze, żyję więc bezstreso-

wo i luźno. Na nic nie brakuje mi czasu, a kiedy już rzeczywi-
ście go brakuje, cieszę się, że mogę czerpać z życia wszystko, 
co najlepsze. Jestem zadowolona z tego, co wydarzyło się w 
tym roku i wyrażam nadzieję, że przyszły 2013 rok będzie 
pod różnymi względami równie owocny.

Małgorzata Kownacka
Prywatnie mogę powiedzieć, że 

nie był to dla mnie najlepszy rok. 
Dużo się działo i niekoniecznie 
były to dobre wydarzenia. Służ-
bowo jednak był to rok lepszy 
niż poprzedni, a mam nadzieję, 

ze ten przyszły będzie obfitował już w samą radość. Postano-
wiłam sobie także w przyszłym, 2013 roku więcej czasu po-
święcić sobie i swojej rodzinie. Liczę na to, że zastosuję się 
do niego w praktyce.

Maria Bąkowska
Mogę powiedzieć, że ogólnie 

nie był to najgorszy rok. Dwóch 
wnuczków dołączyło do mojej 
rodziny, więc myślę, że jest się 
z czego cieszyć. Może trochę 
chciałabym, aby w przyszłym 
roku poprawiło się moje zdro-

wie. Przydałoby się także więcej pieniędzy, które, niestety, 
zmuszona jestem wydawać na lekarzy i lekarstwa. Być może 
2013 rok przyniesie więcej zmian. I będą to zmiany na lepsze. 

Edward Buszka
Nie był to zły rok. Najważniej-

sze, że zdrowie dopisuje. I oby tak 
zostało w nadchodzącym 2013 
roku. Żarów to jest moje mia-
sto, mieszkam tu już blisko po-
nad sześćdziesiąt lat. Dla samego 

miasta chyba też nie był to najgorszy rok, wiele dobrego się 
działo. Nie narzekam więc na to, co się wydarzyło. Choć przy-
znam szczerze, że liczę na lepszą passę w nowym, 2013 roku.

O czym będą 
obradować wędkarze?

C orocznym zwyczajem Zarząd Polskiego Związku Wędkar-
sk ie go w Ż a row ie orga n i z uje ze bra n ia sprawozdawc ze . 

Prezes wraz z zarządem zapraszają na nie wszystkich człon-
ków koła oraz miłośników i sympatyków wędkarstwa .

- Serdecznie zapraszamy na 
zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze, które odbędzie się w 
niedzielę 6 stycznia w bu-
dynku Urzędu Stanu Cywil-
nego przy ul. Armii Krajowej 
54 w Żarowie. Podczas tego 
spotkania wybrane zostaną 

władze Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Żarowie, a 
być może również pojawią się 
ciekawe pomysły na promo-
cję wędkarstwa. Zapraszamy 
wszystkich, którzy mają po-
mysł, jak udoskonalić węd-
karstwo na naszym terenie, 

a przede wszystkim chęci i 
czas na wykonywanie pracy 
społecznej – wyjaśnia Ryszard 
Wróbel z żarowskiego Koła 
Związku Wędkarskiego.

Obrady Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Żarowie roz-
poczną się o godzinie 9.00. 



7nr 22 / 19  grudnia 2012 A k t ua l no ś c i  «

Gospodynie 
polecają cz. 2.

S p e cj a l n ie d l a Na s z ych C z y te l n i ków z ok a z j i  z bl i ż aj ących s ię Św i ąt B o ż e go Na ro d z e n i a p rz ygotowa l i ś my p rz epi sy n a ś w i ą -
te c z n e  p o t raw y.  W  t y m  n u m e r z e  w y j ą t kowe  re c e p t u r y  p re z e nt u j ą  g o s p o dy n i e  z  P r z y p a ra f i a l n e g o  Ko ł a  G o s p o dy ń  Wi e j -

s k i c h  w  M row i n a c h ,  Ko ł a  G o s p o dy ń  Wi e j s k i c h  w  B u kow i e  o ra z  g o s p o dy n i e  z e  Zw i ą z k u  E m e r y tów  i  Re n c i s tów  w  Ż a row i e . 

Przyparafialne Koło Gospodyń Wiejskich 

w Mrowinach poleca

PASZTECIKI  Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI

Składniki:
1 kg mąki

1 kostka margaryny
2 łyżki smalcu

4-5 żółtek
1 łyżeczka soli

1 kostka drożdży (10 dkg)
1 łyżka cukru

0,5 l śmietany kwaśnej (lub więcej w zależności od 
ilości mąki)

Przygotowanie
Farsz przygotowujemy z kapusty kiszonej i grzybów po-

dobnie jak do pierogów lub uszek. Drożdże rozdrobnić z 
cukrem i łyżką śmietany, wlać do mąki i zagnieść ciasto z 
pozostałą resztą składników. Po wyrobieniu ciasto włożyć 
do lodówki na około godzinę. Po wyjęciu ciasto rozwałko-
wujemy jak na pierogi i kroimy na pasy 6-8 centymetrowe. 
Następnie nakładany farsz, sklejamy oba brzegi wzdłuż, 
odwracamy sklejonym brzegiem do spodu i nożem kro-
imy odcinki 6-8 centymetrowe. Tak pokrojone paszteciki 
układamy na blaszce i smarujemy białkiem. Wkładamy do 
nagrzanego piekarnika (180-200st. C) i pieczemy aż nabio-
rą rumianego koloru. 

Gospodynie ze Związku Emerytów i Rencistów 

w Żarowie polecają

MAKOWIEC ZAWIJANY

Składniki:
40 dag mielonego maku

Przygotowanie
Jabłka podzielić na dwie części. Kaszę z mąką wymie-

szać i podzielić na 3 części, z czego jedną część wyłożyć 
na blachę. Na to wyłożyć pierwszą część jabłek, przykryć 
ją drugą częścią kaszy z mąką i wyłożyć drugą część jabłek. 
Następnie przykryć jabłka trzecią częścią kaszy z mąką. Na 
wierzchu w wiórkach wyłożyć 150 gramów masła. Piec w 
temperaturze 180 st. C ponad godzinę.  

Gospodynie ze Związku Emerytów i Rencistów 

w Żarowie polecają

SZARLOTKA

Składniki:
2 szklanki mąki

2 szklanki kaszy manny
1, 5 szklanki cukru

2,5 kg jabłek (grubo zetrzeć ze skórką)
2 łyżeczki cynamonu

3 łyżeczki proszku do pieczenia
3 łyżeczki cukru (zmieszać z jabłkami)

Przygotowanie
Mak gotować w mleku około 30 minut od czas do czasu 

mieszając. Miód stopić z połową masła. Dodać do maku ra-
zem z zapachem, rdzeniem wanilii, orzechami i rodzynkami. 
Mieszając gotować jeszcze 10 minut. Drożdże utrzeć ze śmie-
taną. Dodać mąkę i resztę masła, połowę cukru pudru, dwa 
jajka, dwa żółtka. Ciasto wyrobić, następnie rozwałkować na 

40 dag mąki
½ litra mleka
25 dag masła
25 dag miodu

20 dag rodzynek
10 dag posiekanych orzechów włoskich 

4 jajka
15 dag cukru pudru

5 dag kwaśnej śmietany
4 dag drożdży

14 kropelek zapachu migdałowego
Rdzeń laski wanilii

 

prostokąt 40 do 60 cm. 
Masę makową wymieszać z pianą z białek, równomiernie. 

Rozsmarować na cieście, zostawiając wolne brzegi szerokości 
ok. 1 cm. Następnie zwinąć roladę. Ułożyć całość na blasz-
ce, przykrytej pergaminem. Przykryć ściereczką i zostawić 
do wyrośnięcia na 30 minut. Tak przygotowany makowiec 
pieczemy 10 minut w temperaturze 200 st. C i 30 min. w 
temperaturze 175 st. C.

Resztę cukru pudru utrzeć z kropelką zapachu migdałowego 
i łyżką wody. Po wyłożeniu ciasta z piekarnika polukrować.

CO? GDZIE? 
KIEDY? 

ŚWIDNICA

13-22 grudnia
Świdnicka Kolęda – Jar-

mark Bożonarodzeniowy, 
koncerty, pokazy taneczne, 
wystawy (sala teatralna Świd-
nickiego Ośrodka Kultury) 

14 grudnia-17 luty 2013
Wystawa „Przy samowa-

rze” (Muzeum Dawnego Ku-
piectwa w Świdnicy, wstęp 
w cenie biletu do muzeum)

31 grudnia
Koncert Sylwestrowy (Sa-

la Teatralna Świdnickiego 
Ośrodka Kultury, Rynek 43, 
godz. 17.00, bilety do nabycia 
w Informacji Turystycznej w 
cenie 50 złotych)

ŚWIEBODZICE

21 grudnia
Świąteczne zawody strze-

leckie (Ośrodek Sportu i Re-
kreacji)

28 grudnia
Noworoczne Zawody w 

Wyciskaniu Sztangi (Ośro-
dek Sportu i Rekreacji)

8 stycznia
Koncert „Muzyczna szka-

tułka” prezentem noworocz-
nym dla miasta (godz. 19.00)

STRZEGOM

14-31 grudnia
Wystawa stroików świą-

tecznych przygotowanych 
przez świetlice wiejskie gmi-
ny Strzegom (Centrum Ak-
tywności Społecznej Karmel)

31 grudnia
Strzegomski Sylwester 

(godz. 22.00, zabawa z ze-
społem Rasputin, oryginalne 
konkursy z nagrodami i lote-

ria fantowa, Rynek Strzegom)

ŻARÓW

13 stycznia 2013
XXI Finał Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy w 
Żarowie

20 stycznia 2013
XVI Miejsko-Gminny Prze-

gląd Zespołów Kolędniczych 
(sala widowiskowo-sportowa 
w Żarowie). 

5 styczeń 2013
 6 kol. Żarowskiej Ligi Fut-

salu Electrolux Cup, godz. 
14:40 Hala Sportowa GCKiS 
w Żarowie

12 styczeń 2013
 7 kol. Żarowskiej Ligi Fut-

salu Electrolux Cup, godz. 
14:40 Hala Sportowa GCKiS 
w Żarowie

Kalendarium wydarzeń na 

www.um.zarow.pl

Z a rz ąd  K lubu  Sp or towe go  Zje d no cze n i  Ż a rów  pra g n ie  s e r-
decznie podziękować P rezesowi firmy Brid gestone Diversi-
fied Products Poland sp. z o.o. Hiroshi Harashimy, Mariuszowi 
Pławeckiemu – Bramy Hörmann oraz M icha łowi Zarembie – 
Posadzki Zaremba za zakup piłek i strojów dla nowo powsta-
łej drużyny młodzików.

Podziękowanie
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Więcej informacji 

znajdziesz na

 

www. um.zarow.pl

Kalendarium sportowe 
2012 roku

S portowy rok 2012 przyniósł gminie Żarów wiele wydarzeń. W telegraficznym skrócie przedstawiamy wybrane imprezy oraz 
osiągnięcia naszych sportowców.

STYCZEŃ
1.01 - piłkarze KS Zjedno-

czeni Żarów przywitali Nowy 
Rok. W spotkaniu noworocz-
nym na boisku Orlik w Żaro-
wie udział wzięli byli i obecni 
piłkarze żarowskiego klubu 
wspierani przez liczną grupę 
kibiców.

LUTY
1.02 – swoje zajęcia zain-

augurowała sekcja Akrobatyki 
Sportowej GCKiS Żarów. W 
treningach uczestniczą dzieci 
w wieku 5-12 lat.

2.02 – piłkarze Szkółki Pił-
karskiej GCKiS w Żarowie 
zwyciężyli w II Turnieju Pił-
karskim Dacco Cup, dzieci do 
lat 8. W Żarowie na parkiecie 
hali sportowej wystąpiły ze-
społy Gryf Świdnica, Śląsk 
Wrocław, UKP Zielona Góra, 
FC Academy Wrocław, Fo-
otball Academy Wał brzych.

6.02 – w Żarowie stacjono-
wały wicemistrzynie kraju w 
kobiecej piłce nożnej. Repre-
zentacja Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej podczas obozu 
w naszym mieście przygoto-
wywała się do nowego sezo-
nu piłkarskiego.

18.02 – Czarny Lotos został 
zwycięzcą IV edycji Żarow-
skiej Ligi Futsalu Electrolux 
Cup. W najbardziej prestiżo-
wych rozgrywkach piłki ha-
lowej w powiecie świdnickim 
wzięło udział blisko 200 pił-
karzy z 16 zespołów.

MARZEC
1.03 – Michał Król został 

asystentem pierwszego trenera 
WKS Śląsk Wrocław, wystę-
pującego w Młodej Ekstrakla-
sie. Do funkcji żarowianina 
należy przygotowanie moto-
ryczne, analiza meczowa oraz 
ocena piłkarzy.

2.03 – siatkarze LKS Che-
mik wzięli udział w międzyna-
rodowym turnieju w czeskim 
Mezimesti. W całodobowych 
rozgrywkach reprezentan-
ci naszego miasta odegrali 
kluczową rolę w swojej gru-
pie odnosząc najwięcej zwy-
cięstw.  

3.03 – dziesięcioosobowa 
reprezentacja gminy Żarów 
wystartowała w XXXVI Bie-
gu Piastów. Narciarze poko-
nali dystans 26 km. Zawody 
zaliczane są do elity biegów 

narciarskich na świecie, Ligi 
Wordloppet.

15.03 – Maciej Synówka 
został trenerem tenisistki Ur-
szuli Radwańskiej.

25.03 – Goniec Żarów za-
jął drugie miejsce w IX edy-
cji Międzypowiatowej Ligi 
Szachowej

KWIECIEŃ
14.04 – Drużynowo tytuł 

wicemistrzowski w Finale 
Dolnośląskim „Złotej Wie-
ży” zdobyli szachiści Goń-
ca Żarów.

22.04 – w Piotrowicach 
(gmina Chojnów) Natalia Do-
minik zajęła 2. miejsce pod-
czas Finału Dolnośląskiego 
LZS w Szachach. Brązowym 
medalistą wśród seniorów zo-
stał Wojciech Kowalczuk.

MAJ
12.05 – Paweł Fajdek pod-

czas Mistrzostw Polski AZS 
w Łodzi uzyskał minimum 
uprawniające do startu w 30. 
Letnich Igrzyskach Olimpij-
skich w Londynie. Lekkoat-
leta posłał młot na odległość 
79.82m.

13.05 – podczas Mistrzostw 
Dolnego Śląska Juniorów w 
Szachach Szybkich rozegra-
nych w Żarowie wicemistrzem 
województwa w kat. do lat 8 
został Jakub Dołharz. Wśród 
czternastolatków trzecie miej-
sce i brązowy medal zdobył 
Dawid Mozol.

19.05 - reprezentacja pił-
karzy ULKS Piast 2008 Ża-
rów zajęła 2. miejsce w finale 
dolnośląskim turnieju „Piłkar-
ska Kadra Czeka” w ramach 
współzawodnictwa LZS.

19.05 - podopieczni Mło-
dzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Mrowinach 
zajęli 4. miejsce w elimina-
cjach do Mistrzostw Polski 
Młodzieżowych Ośrodków 
Wychowawczych w Piłce 
Nożnej, które odbyły się w 
Brzegu Dolnym.

24.05 -  po raz pierwszy w 
karierze Paweł Fajdek posłał 
młot poza granicę 80 metrów 
(80,36m). Miało to miejsce 
podczas konkursu z serii IA-
AF World Challenge w cze-
skiej Ostravie.

26.05 - piłkarze Electrolux 
Żarów unieśli w górę puchar 
za zwycięstwo w turnieju za-

kładów pracy z okazji Dni Ża-
rowa. TKKF Chemik Żarów 
odniósł pewną wygraną w 
VI Memoriale im. Edwarda 
Sypniewskiego w siatkówce 
mężczyzn.

CZERWIEC
5.06 – Paweł Fajdek we 

francuskim Montreuil-sous-
-Bois ustanowił rekord życio-
wy 81,39m! To drugi wynik w 
historii polskiej lekkoatletyki.

10.06 – piłkarze Zielonych 
Mrowiny odnieśli najlepszy 
rezultat zespołów piłkarskich 
z gminy Żarów zajmując na 
koniec sezonu 2. miejsce. Tym 
samym drużyna po rocznej 
przerwie wróciła do wałbrzy-
skiej kl. A.

15.06 - Paweł Fajdek pod-
czas 88. Mistrzostw Polski w 
Lekkiej Atletyce został mi-
strzem Polski w konkurencji 
rzut młotem (80,32m).

24.06 – Jakub Dołharz zwy-
ciężył w XXVII Międzynaro-
dowym Memoriale Mistrza 
Czesława Błaszczaka. Jest to 
jeden z najważniejszych tur-
niejów szachowych dla dzieci 
i młodzieży w Polsce.

LIPIEC
11.07 - Bartosz Fryglewicz 

ustanowił nowy rekord Szkół-
ki Wędkarskiej „Kroczek”, 
działającej przy kole PZW w 
Żarowie. Wędkarz złowił 64 
cm karpia o wadze 4,26 kg.

13.07 – w Żarowie do Mi-
strzostw Polski Juniorów w 
sza¬chach szybkich i błyska-
wicznych przygotowywała się 
kadra Dolnego Śląska. W zaję-
ciach brali udział kadrowicze 
juniorów i młodzików nasze-
go województwa.

15.07 – Bartosz Rasiewicz 
podczas Mistrzostw Okręgu 
Wałbrzyskiego rozegranych 
w Topoli został wicemistrzem 

w kategorii junior w wędkar-
stwie spławikowym.

SIERPIEŃ
3.08 - nie udał się debiut 

olimpijski Pawłowi Fajdkowi. 
Wychowanek ULKS Zielony 
Dąb Żarów odpadł w elimi-
nacjach po trzech spalonych 
rzutach. Paweł to drugi miesz-
kaniec naszego miasto, któ-
ry wystąpił podczas Igrzysk 
Olimpijskich. Pierwszym był 
sztangista Stefan Leletko. 

6.08 – przez dwa tygodnie 
dzieci i młodzież z gminy Ża-
rów mogły poznać tajniki gry 
w tenisa ziemnego w organi-
zowanej już po raz czwarty 
przez Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie wa-
kacyjnej szkółce.

24.08 - przy sztucznym 
świetle blisko 80 piłkarzy 
rywalizowało w III nocnym 
turnieju piłkarskim Dacco Ma-
sters. Zwycięzcą została dru-
żyna Amelinium Team.

29.08 - klub cyklistów Old-
Spokes przy GCKiS w Żaro-
wie zakończył cykl wycieczek 
„Wakacje z rowerem”. Uczest-
nicy w ciągu dwóch miesięcy 
odwiedzili ponad 20 miejsco-
wości, poznając ich historię i 
lokalne zabytki architektury.

WRZESIEŃ
1.09 – siatkarze TKKF Che-

mik zwyciężyli w katowickim 
turnieju piłki siatkowej.

6.09 - Zygmunt Worsa zo-
stał Prezesem Dolnośląskie-
go Związku Lekkiej Atletyki.

8.09 – Aleksander Lisiecki 
wystartował we wrocławskim 
22. Biegu Solidarności zwy-
ciężając na dystansie 1 km. 
Na starcie wśród 10-latków 
stanęło 136 zawodników.

9.09 - w Rieti (Italia) odbył 
się ostatni w sezonie start w 
ramach cyklu IAAF Challen-

ge. W końcowej klasyfikacji 
najbardziej prestiżowych za-
wodów dla młociarzy Paweł 
Fajdek zajął drugie miejsce. 
Zwyciężył mistrz olimpijski 
z Londynu Węgier Krisztián 
Pars.

21.09 - 156 zawodników 
wzięło udział w Jesiennych 
Biegach Przełajowych. Na tra-
sach wokół Gimnazjum oraz 
Przedszkola Miejskiego w Ża-
rowie rywalizowali uczniowie 
SP oraz Gimnazjum z terenu 
gminy Żarów.

23.09 – złoty medal dla 
Gońca Żarów podczas Mi-
strzostw Dolnego Śląska 
Juniorów w szachach kla-
sycznych wywalczył Jakub 
Dołharz. Zawody rozegrano 
w hali sportowej GCKiS w 
Żarowie.

23.09 - Jakub Rychlik na 
wodach jeziora Trzesiecko 
zajął trzecie miejsce w za-
wodach Grand Prix Polski w 
wędkarstwie spinningowym. 
W Szczecinku (woj. zachod-
niopomorskie) zobaczyliśmy 
85. najlepszych zawodników 
z całego kraju, w tym wielu 
reprezentantów Polski.

PAŹDZIERNIK
5.10 - zmarł jeden z najwy-

bitniejszych polskich sztan-
gistów, żarowianin Stefan 
Leletko. W swojej sportowej 
karierze był mistrzem świata 
i Europy, rekordzistą świata 
w podrzucie, wielokrotnym 
mistrzem kraju.

10.10 – po raz drugi szefem 
komisji rewizyjnej Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki wy-
brano Zygmunta Worsę.

13.10 - koszykarze Chemi-
ka Żarów zajęli drugie miejsce 
podczas Powiatowego Turnie-
ju Streetball LZS mężczyzn, 
który rozegrany został w Wi-
toszowie Dolnym.

13.10 – blisko 300 zawod-
ników wzięło udział w III Ot-
wartych Mistrzostwach Judo 
w Żarowie.

24.10 - podczas finałów 
dolnośląskich unihokeja ro-
zegranych we Wrocławiu 
reprezentacja dziewcząt Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w 
Żarowie zdobyła tytuł wicemi-
strzowski, natomiast ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. 
UNICEF w Imbramowicach 

wrócili z brązowymi medala-
mi. Zawody przeprowadzono 
w ramach współzawodnictwa 
szkolnego.

LISTOPAD
3.11 – Jakub Dołharz został 

7 zawodnikiem Mistrzostw 
Niemiec w szachach dzieci 
do lat 8.

10.11 - Marek Barabasz 
oraz Mateusz Michalak zdo-
byli srebrne medale podczas 
Finału Dolnośląskiego LZS 
w warcabach 100-polowych. 
Mistrzostwa rozegrano w Bie-
lawie. 

11.11 - w hali sportowej 
GCKiS w Żarowie rywali-
zowały siatkarki w XIV tur-
nieju piłki siatkowej o puchar 
Okręgu Wałbrzyskiego TKKF 
„Sudety”. Zwyciężył zespół 
Arkady Wrocław.

18.11 - Zjednoczeni Żarów 
występujący w kl. O zostali 
wiceliderem rundy jesiennej.

GRUDZIEŃ
2.12 – w Żarowie odbyły 

się eliminacje do X Halowych 
Mistrzostw Polski juniorek i 
juniorek mł. w piłce nożnej. 
Zwycięzcy Junior Wrocław 
oraz Szczyt Boguszów-Gor-
ce wystąpią w finale ogólno-
polskim.

7.12 – gmina Żarów zajęła 
15 miejsce w województwie 
podczas całorocznej rywaliza-
cji XIII Dolnośląskich Igrzysk 
LZS. Nasi sportowcy znacznie 
przyczynili się do zwycięstwa 
powiatu świdnickiego.
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