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Będzie 
skatepark?

Piłkarskie
przygotowania

Jest już teren, są też pieniądze na wykonanie 
dokumentacji projektowej.

Żarów Sport

Pomysł 
na ferie

3 6 8
Wyjazdy do kina, wycieczki na sanki, zajęcia 
plastyczne, muzyczne i taneczne, nauka gry w 
tenisa stołowego i unihokeja. 

Rozrywka

Żarów ma  potencjał!

Piłkarska wiosna rusza za niespełna dwa 
miesiące. Zespoły z gminy Żarów rozpoczęły 
przygotowania do rundy rewanżowej. 

Poszerzenie żarowskiej podstrefy ekonomicznej, roz-
budowa kolejnych zakładów, ponad 4 miliony złotych 

pozyskane ze środków unijnych, wiele inwestycji, a 
wreszcie mnóstwo społecznego zaangażowania. I co 

najważniejsze, spłata kredytów zaciągniętych na klu-
czowe inwestycje. 2012 rok to był dobry czas dla Żarowa.

 ˭ Czytaj więcej str.4 - 5

lutego

Następny 
numer13

W nowy rok 
z nowym autem

S ze ś cioo s ob ow y wóz p oż a r n ic z y ma rk i Jelc z G C BA o d prz ys z łe go 
tygodnia b ę dzie pracował ze strażakami z Ochotniczej Straży Po -

żarnej w Imbramowicach .

Samochód wyposażo-
ny m.in. w zbiornik wodny 
o pojemności 5000 litrów, 
szybkie natarcie, zbiornik 
na środek pianotwórczy i 
działko wodne do straża-
ków z Imbramowic trafił w 
styczniu. 

 Wcześniej służył w Ko-
mendzie Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Świdnicy. – Bardzo cieszymy 
się, że udało nam się pozy-
skać ten samochód, zupełnie 

za darmo. Samochód zastą-
pi wysłużonego już Jelcza z 
1974 roku, którego mieliśmy 
już od bardzo  dawna. 

Pieniądze z jego zezło-
mowania przekazaliśmy w 
ubiegłym roku jednostce 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Pożarzysku na zakup 
samochodu bojowego. Teraz 
otrzymaliśmy własny wóz w 
bardzo dobrym stanie – mó-
wi Krzysztof Michnowicz, 
prezes  Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Imbramowicach. 
W samochodzie braku-

je jeszcze kilku elementów 
doposażenia. Imbramo-
wiccy strażacy zapewniają 
jednak, że w najbliższych 
miesiącach będą się starać 
pozyskać środki na zakup 
brakujących sprzętów.

 Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Imbramo-
wicach posiada w tej chwi-
li dwa samochody bojowe.

Ag

Nauczyciele 
też się uczą

Ż arowscy nauczyciele intensywnie pogłę biają swoją wiedzę. 
W  ra m ach  p roj e k t u   „Wyk s z t a ł cony  n auc z yc ie l  2 ”  mog l i  w 

o stat n i m c z a s ie uc ze st n ic z yć w k u rs ie kompute row y m , k tór y 
oferował bogate możliwości wykorzystania wiedzy w zakre sie 
informatyki .

- Kurs komputerowy, w 
którym udział brali nauczy-
ciele z żarowskich placówek 
oświatowych realizowany 
był przez wrocławskie Sto-
warzyszenie Rozwoju Przed-
siębiorczości w partnerstwie 
z firmą „darnok” Konrada 
Żydka. Nauczyciele Szko-
ły Podstawowej im. Anny 
Jenke w Mrowinach, Pub-
licznej Szkoły Podstawowej 

w Olszanach oraz Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Jaroszowie realizowali 
projekt przez dwa miesiące 
– wyjaśnia dyrektor Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Ża-
rowie Helena Słowik.

Gospodarzem szkolenio-
wego kursu komputero-
wego dla nauczycieli było 
gimnazjum. - Cieszę się, 
że w gminie Żarów jest ty-

lu aktywnych nauczycieli. 
Współczesny nauczyciel to 
nauczyciel innowacyjny. Ta-
ki, który nie tylko jest wy-
chowawcą wśród dzieci, 
potrafi z nimi rozmawiać, 
jest gotowy do wyjaśnień i 
pomocy, ale przede wszyst-
kim jest kreatywny. I takich 
nauczycieli nam potrzeba – 
dodaje dyrektorka.

Magdalena Pawlik 
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Zwrot podatku akcyzowego
Uwaga producenci rolni . Zbliża się I termin składa-

nia wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Każdy rolnik, który chce 
odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy 
używany do produkcji rolnej 
powinien w terminie od 1 lu-
tego 2013 r. do 28 lutego 2013 
r. złożyć odpowiedni wniosek 
do Burmistrza Miasta, w za-

leżności od miejsca położe-
nia gruntów rolnych wraz z 
fakturami VAT (lub ich ko-
piami) stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w 
okresie od 1 sierpnia 2012 r. 
do 31 stycznia 2013 r. w ra-
mach limitu zwrotu podatku 

określonego na 2013 r. Limit 
zwrotu podatku akcyzowego 
w 2013 r. wynosi: 81,70 zł 
* ilość ha użytków rolnych. 
Pieniądze wypłacane będą w 
terminie do 30 kwietnia 2013 
r. vgotówką w kasie Urzędu 
Miejskiego albo przelewem 
na rachunek bankowy poda-
ny we wniosku.

Podziękowanie
Drodzy mieszkańcy Żarowa i gminy Żarów. Jestem dzisiaj szczęśliwym czło-

wiekiem! Entuzjazm, zadowolenie, ale przede wszystkim wdzięczność dla Was 
wszystkich! Składam serdeczne podziękowania za aktywny udział w dwudzie-

stym pierwszym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Żarowie. 
Dziękuję za zaufanie! Dziękuję za hojność! Dziękuję za przyjaźń, miłość i muzy-
kę! Najpiękniejsze słowa nie potrafią wyrazić wszystkich uczuć, więc wyraźmy 

resztę liczbami:
16 270, 95 zł   24,16 EUR   1,80 USD    Bil  on i banknoty walut obcych    srebrny 

łańcuszek
W przeliczeniu na jednego mieszkańca miasta Żarów – 2,32 złote ofiarował sta-
tystycznie każdy z Was – dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej 
seniorów! Na mieszkańca naszej gminy przypada 1,29 zł. To piękny i rekordowy 

od kilku lat wynik!
Jeszcze raz – wielkie podziękowania. Jesteście wyjątkowi!

Beata Jurczak
Szefowa sztabu WOŚP w Żarowie

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 Burmistrza 
Miasta Żarów Nr 12/2013 z dnia 

17.01.2013r. 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 22 stycznia 2013 r.

o wyznaczonych miejscach  na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwiesz-
czeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach  uzupełnia-
jących do Rady Miejskiej w Żarowie, zarządzonych na dzień 24 marca 2013 r.

Na podstawie art. 70a  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 
176, poz.1190 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że miejscami wyzna-
czonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komi-
tetów wyborczych są: tablice ogłoszeniowe na terenie wsi : Bożanów i Wierzbna 
   

Lp. Lokalizacja tablicy Ilość
1. Bożanów 1 tablica

2. Wierzbna 1 tablica

Burmistrz Miasta Żarów

Leszek Michalak

„Decyzja zawsze 
jest trudna”

 т Czy w tym roku podział 
środków był łatwiejszy? 
Gmina przeznaczyła na 
sport więcej środków.  

- Rozdysponowanie środ-
ków na poszczególne kluby 
zawsze stanowi dość znaczny 
problem. W gminie prężnie 
działa dziewięć zarejestro-
wanych klubów sportowych, 
zrzeszających kilkuset zawod-
ników. Ich potrzeby są ogrom-
ne.  W tym roku do dyspozycji 
mieliśmy  o 15 tysięcy złotych 
więcej niż w roku ubiegłym. 
Choć wiadomo, że te pienią-
dze  nie pokryją wszystkich 
potrzeb klubów, to uważam, 
że decyzja Rady Sportu jest 
sprawiedliwa.

 тNajwięcej, bo aż 
72,500 złotych 
trafiło w tym roku do 
Klubu Sportowego 
Zjednoczeni Żarów. 
Dlaczego?

- To największy i najbar-
dziej prestiżowy klub spor-
towy działający na terenie 
gminy. Kształci ponad stu 
piłkarzy, począwszy od ma-
luchów, dopiero rozpoczyna-
jących swoją przygodę z piłką 
nożną, po seniorów, którzy w 
tym sezonie walczą o awans 
do IV ligi. Między innymi w 
związku z tym potrzeby klubu 
związane z dalekimi wyjaz-
dami na turnieje są ogromne. 
Każdy z klubów otrzymał w 
tym roku taką samą kwotę, 
jak w roku poprzednim. Do-
datkowe 15 tysięcy złotych 

Żarowskie kluby sportowe otrzymają w tym roku 160 tysięcy złotych z budżetu gminy Żarów. O tym, 
ile trafi do poszczególnych klubów zadecydowała żarowska Rada Sportu. Jak wyglądał podział 

pieniędzy, które kluby dostaną najwięcej i dlaczego? Z Kazimierzem Bordulakiem, przewodniczącym 
Rady Sportu, rozmawia Agnieszka Gryc.

podzielone zostały według 
zaangażowania społecznego 
klubu. I tak dwa kluby, najbar-
dziej zaangażowane w działal-
ność społeczną – Goniec oraz 
TKKF Chemik otrzymały po 
1000 złotych, pozostałe klu-
by po 500 złotych więcej. Nie 
udało się dojść do porozumie-
nia z Gminnym Zrzeszeniem 
Ludowych Zespołów Sporto-
wych. Decyzją rady klub nie 
otrzymał dodatkowych środ-
ków. W 2013 roku będzie więc 
dysponował taką samą kwotą, 
jak w roku poprzednim. 

 тWspomniał pan, 
że mimo wysokiej 

Kazimierz Bordulak od ponad dziesięciu lat pełni funkcję przewodniczącego żarowskiej Rady Sportu

dotacji na wszystko 
nie wystarczy. Czy 
kluby mogą liczyć 
na wsparcie innego 
rodzaju? 
- Potrzeby klubów są 

ogromne, a środki, co jest rze-
czą oczywistą, ograniczone. 
Chciałbym, żeby każdy z klu-
bów otrzymał tyle pieniędzy, 
ile potrzebuje, ale jest to nie-
wykonalne.  Oprócz środków 
z budżetu  przekazanych w 
formie dotacji, gmina wspie-

ra także ich działania poprzez 
remonty szatni czy obiektów 
sportowych, a także aktywny 
udział, często finansowy, w 
organizacji różnego rodzaju 
turniejów i zawodów sporto-
wych. Poza tym każdy klub 
sportowy, żeby pokryć koszty 
funkcjonowania szuka innych 
źródeł ich pozyskiwania. 

 
Agnieszka Gryc

Uwiel biają 
tańczyć

K siężniczki, wróżki, biedronki, policjan-
ci, sportowcy i strażacy. W takich stro -

jach , we wtorek 22 stycznia przedszkolaki 
B ajkowego P rze dszkola w Żarowie bawiły 
się na tradycyjnej zabawie karnawałowej. 
R ado ś c i  było  o  t yle  w ię cej ,  ż e  ws p ól n ie  z 
dziećmi w przedszkolnej imprezie aktywny 
udział brali również nauczyciele.

- Karnawałowe szaleństwo 
trwa. Ten radosny czas w Baj-
kowym Przedszkolu dzieci 
spędzały równie wyjątkowo. 
Wspólnie z najmłodszymi po-
ciechami naszego przedszkola 
bawiliśmy się przy skocznej 
muzyce. Zabawa była na-
prawdę udana. Jednak naj-
ważniejsze tego dnia były 
uśmiechnięte twarze przed-

szkolaków. To była dla nas 
najcenniejsza nagroda – cie-
szy się dyrektor Bajkowego 
Przedszkola w Żarowie El-
żbieta Wierzyk.

W karnawałowym szaleń-
stwie uczestniczyły wszystkie 
grupy przedszkolnej placówki. 
- Wszystkich grup w Bajko-
wym Przedszkolu w Żarowie 
jest osiem. 

Uwaga na oszusta
D zwoni ł do mie szka ńców podając się za urzę dnika i wy-

pytując o zagospodarowanie bio odpadów oraz strasząc 
ka ra m i z a n iekomp ostowa n ie ś m ie ci .

W piątek, 25 stycznia 
późnym wieczorem takie 
telefony odebrało kilku 
mieszkańców Żarowa. Ty-
le,  że żaden z urzędni-
ków takich połączeń nie 
wykonywał. Na terenie 
gminy działa więc zwykły 
oszust. - Podszywając się 
pod pracownika urzędu 
ta osoba przeprowadza-
ła jedynie swoje działa-

nia handlowe. Wszystkich 
uczulamy na tego typu 
telefony – mówi Tomasz 
Kuska  z  r e f e ra tu  Go -
spodark i  Komuna lne j . 
Każdy kto otrzyma taki 
telefon, powinien spra-
wę niezwłocznie zgłosić 
w Urzędzie Miejskim w 
Żarowie,  w pok.  nr  10 
lub pod numerem tele-
fonu 748580591 wew.334.
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW  

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie okręgu wyborczego, jego granic, numeru i liczby radnych w nim wybieranych 
 oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie w wyborach uzu-
pełniających do Rady Miejskiej w Żarowie , zarządzonych na dzień 24 marca 2013 roku

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 176, poz.1190 z 
późn. zm.), stosownie do Zarządzenia Nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.01.2013 r. w 
sprawie  przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie , po-
daję  do publicznej wiadomości informację:

Nr okręgu
GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO

Liczba radnych
wybieranych w okręgu

9
Wsie: Bożanów, Wierzbna - ulice: Czarna, 
Dębowa, Kawalerów Orderu Uśmiechu, Klo-
nowa, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Leśna, 
Lipowa, Łąkowa, Młyńska, Ogrodowa, Pan-
kowicka, Parkowa, Polna, Rolnicza, Spacero-
wa, Spokojna, Stawowa, Szańce, Świdnicka, 
Świerkowa, Wąska

1

S i e d z i b a  M i e j s k i e j  K o m i s j i  W y b o r c z e j  d l a  p r z e p r o w a d z e -
n ia  wyborów  uzupe łn i a j ą cych  do  Rady  M ie j sk i e j  w  Ża row ie  :   
Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2.

     Burmistrz

              Leszek Michalak

Żarów będzie miał swój 
skatepark?

J est już teren, są też pieniądze na wykonanie dokumentacji pro -
jektowej. Burmistrz zabiega też o finansowe wsparcie projektu 

ze strony lokalnych przedsiębiorców.

W grudniu gmina przejęła 
pod budowę skaterparku teren 
przy ulicy Armii Krajowej, 
obok TESCO. Ponadto pozy-
skała pierwsze pieniądze na 
jego budowę - 10 tysięcy zło-
tych, które pokryją koszty pro-
jektu. Z propozycją włączenia 
się we wspólne przedsięwzię-
cie burmistrz wystąpił do lo-
kalnych przedsiębiorców. – To 
nie pierwsze działanie przed-
siębiorców na rzecz miesz-
kańców gminy Żarów. Mam 
nadzieję, że i tym razem chęt-
nie się Państwo włączycie w tę 
inicjatywę – zachęcał Leszek 
Michalak podczas noworocz-
nego spotkania z przedsiębior-
cami w piątek, 18 stycznia. 

O budowę skateparku wnio-
skowali radni Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej.  – Nasi 
młodzi radni przeprowadzili 
ankietę wśród młodych miesz-
kańców naszej gminy. Jej wy-
niki jednoznacznie wykazały, 
że to właśnie skateparku bra-
kuje w Żarowie – mówi bur-
mistrz. Pierwsze tego typu 
punkt w mieście byłby ide-
alnym miejscem aktywne-
go wypoczynku, w którym 
żarowskie dzieci i młodzież 

mogłyby spędzać swój wolny 
czas. Potwierdza to list mło-
dego żarowianina wysłany do 
burmistrza Żarowa. Kilkuna-
stoletni Kuba do listu dołączył 
także własny projekt skatepar-
ku rozrysowany na kartce pa-
pieru. -  Skaiting to dla mnie 
życie. Bardzo zależy mi na 
skateparku w Żarowie. Ma-
rzę o tym już od dwóch lat 
– wyjaśnia w liście Kuba Ja-
kubowski. 

Dotychczasowe doświad-
czenie pokazuje, że żarowscy 
przedsiębiorcy, zarówno ci z 
podstrefy ekonomicznej, jak i 
gminy Żarów chętnie włącza-
ją się w inicjatywy na rzecz 
mieszkańców gminy. Czy tym 
razem także włączą się w ini-
cjatywę na rzecz młodych lu-
dzi? Na deklaracje jednak za 
wcześnie.

Agnieszka Gryc

Ponownie 
do urn

P o raz drugi w tej kadencji zmieni się skład 
Rady Miejskiej Żarowa . Mieszkańcy Bo -

żanowa i Wierzbnej znów będą musieli wy-
brać swojego przedstawiciela w radzie.

Po rezygnacji z manda-
tu radnego Mariusza Bryły 
komisarz wyborczy zarzą-
dził wybory uzupełniające w 
niedzielę, 24 marca. Do 4 lu-
tego komitety mają czas na 
rejestrację.

Mariusz Bryła z mandatu 
radnego zrezygnował z powo-
dów osobistych. To już drugi  

radny Rady Miejskiej Żarowa, 
który w tej kadencji składa re-
zygnację. Poprzednio również 
z przyczyn osobistych mandat 
złożył Norbert Gałązka. Jego 
miejsce w Radzie Miejskiej 
zajęła Agnieszka Szybalska-
-Góra.

Agnieszka Gryc

Za śmieci zapłacimy mniej
M ieszkańcy wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz budynków wielorodzinnych 

z ap ł ac ą m n iej o ś re d n io 5 -  6 z łot ych z a w y wóz ś m ie ci w sto su n k u do stawek z a-
proponowanych im w styczniu .  Po negocjacjach burmistrza z przedstawicielami firmy 
Alba Dolny Śląsk udało się dojść do porozumienia i obniżyć stawki ostatniej grupie już 
mieszkańców, która na to czekała . Szczegółowe informacje dotyczące obniżek zarządcy 
przekażą mie szkańcom po podpisaniu stosownych z mian w umowach zawartych z fir-
mą wywozową .   

Po szybkiej interwencji władz 
gminy oraz sprawnie przeprowa-
dzonych negocjacjach z firmą 
wywożącą 90 procent odpadów 
z terenu gminy Żarów udało się 
znacznie obniżyć ceny, które fir-
ma zaproponowała na początku 
roku. Lokatorzy wspólnot miesz-
kaniowych oraz spółdzielni będą 
mogli wybrać sposób naliczania 
opłaty za wywóz nieczystości. 
Ci, którzy do tej pory za wy-
wóz śmieci płacili od osoby, te-
raz będą mogli płacić także od 
pojemnika, jak i zmniejszyć czę-
stotliwość odbioru. Natomiast 
mieszkańcy budynków jedno-
rodzinnych, którzy za wywóz 
nieczystości płacą od pojem-
nika, żeby zaoszczędzić mogą 
zmniejszyć częstotliwość wy-
wozu nieczystości z tygodnia na 
dwa tygodnie. – Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że tak drastyczne 
podwyżki mocno obciążyłyby 
budżety naszych mieszkańców. 

Taka sytuacja jest dla nas niedo-
puszczalna, dlatego natychmiast 
po otrzymaniu informacji rozpo-
częliśmy rozmowy i negocjacje 
z firmą Alba Dolny Śląsk w celu 
znalezienia dogodnego rozwią-
zania tej patowej dla wszystkich 
sytuacji. I takie rozwiązania uda-
ło się znaleźć – mówi burmistrz 
Leszek Michalak. Zamiast więc 
79,02 złotych za wywóz pojem-
nika 80-litrowego mieszkańcy 
zapłacą od lutego 39,51 złotych 
miesięcznie, za wywóz pojemni-
ka 120-litrowego zamiast 85,02 
złotych – 42,51 złotych, za wy-
wóz pojemnika 240-litrowego 
natomiast zamiast 144,98 złotych 
- 72,49 złotych. W budynkach 
wielorodzinnych, w których za 
wywóz nieczystości mieszkań-
cy do tej pory płacili od oso-
by, stawka ta miała wynieść od 
stycznia 19,01 złotych miesięcz-
nie od osoby. Po zmianach uleg-
ną one znacznemu obniżeniu. Ich 

wysokość jednak będzie uzależ-
niona od wyboru pojemnika i 
częstotliwości wywozu dokona-
nego przez zarządcę. Do końca 
stycznia zarządcy mają czas na 
złożenie w siedzibie firmy Alba 
Dolny Śląsk wniosków zmienia-
jących częstotliwość wywozu 
odpadów lub też wybór innej for-
my naliczania opłaty. Obniżenie 
kosztów dla wszystkich miesz-
kańców będzie jednak uwarun-
kowane segregacją odpadów. 
Żeby płacić mniej, mieszkańcy 
gminy Żarów będą musieli se-
gregować swoje śmieci. Zarząd-
cy nieruchomości otrzymali już 
informację, iż wszelkie nowe 
lokalizacje dla pojemników do 
zbiórki selektywnej należy nie-
zwłocznie zgłosić w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie. Gmina w 
odróżnieniu od gmin ościennych 
dopuszcza bowiem lokalizację 
tych pojemników na własnym 
gruncie. Wszelkie posegrego-

wane odpady mieszkańcy będą 
mogli więc wrzucać do specjal-
nie przygotowanych pojemni-
ków, w ten sposób zmniejszy 
się ilość wytwarzanych odpadów 
zmieszanych i tym samym mniej 
zapłacą za ich wywóz. – Wie-
my, że aby ta obniżka cen miała 
sens musimy segregować nasze 
odpady. Namawiają nas do tego 
także  sołtysi. W wioskach ma 
pojawić się także więcej pojem-
ników do segregacji odpadów. 
Mam nadzieję, że mieszkańcy 
będą z nich korzystać – wyjaśnia 
Izabela Niżyńska z Pożarzyska. 
O sprawie będziemy na bieżąco 
informowali. 

Agnieszka Gryc

Jaka jest szkoła 
sukcesu?

P ow i n na w yg l ąd ać j a k m a rze n ie i  spraw iać du żo rado ś ci .  Na-
uczyciele powinni słuchać głosu uczniów i szanować ich opinie. 

Tak powinna wyglądać szkoła sukcesu według uczniów placówek 
oświatowych w gminie Żarów. Podczas czwartkowej, 24 stycznia , 
debaty w Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu ucz-
niowie szkół rozmawiali o tym, jaka powinna być szkoła przyszłości.

- Prawa człowieka są w dzi-
siejszym świecie uniwersal-
ną wartością, najważniejszym 
mechanizmem chroniącym 
jednostkę przed nadużycia-
mi władzy – mówiła Krysty-
na Wardach, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Zastrużu.

Debata była również oka-
zją do podsumowania dzia-
łań zrealizowanych w ramach 
obchodów Roku Korczakow-
skiego w gminie Żarów. A z 
pewnością takich w minio-
nym roku nie brakowało. Czy 
jednak nurt korczakowski 
obecny jest w każdych szko-
łach? O tym z wielkim prze-
konaniem mówili uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie, Szkoły 
Podstawowej im. UNICEF w 
Imbramowicach oraz Szkoły 
Podstawowej im. Astrid Lind-
gren w Zastrużu.

- Dla nas uczniów ważne 
jest to, czego nauczymy się 
w szkole. Dlatego powinno to 
być miejsce bezpieczne i wol-
ne od agresji – przekonywał 
Mikołaj, czwartoklasista ze 
szkoły w Zastrużu. – Szkoła 

sukcesu powinna być wypo-
sażona w nowoczesną bieżnię 
do biegania, a każda klasa w 
interaktywną tablicę –  tak po-
winna wyglądać nowoczesna 
szkoła w opinii Pauliny uczen-
nicy szkoły w Żarowie.

W podsumowującym Rok 
Korczakowski spotkaniu 
uczestniczyli również zapro-
szeni goście, dla których spra-
wy dzieci i uczniów były i są 
najważniejsze. Wśród nich by-
li burmistrz Leszek Michalak, 
dyrektorzy i pracownicy szkół 

z gminy Żarów, przedstawicie-
le jednostek organizacyjnych 
oraz reprezentanci Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

- Cieszę się, że podczas dzi-
siejszej debaty wysłuchałem 
nie tylko marzeń, ale rów-
nież bolączek młodych ludzi. 
I mam nadzieję, że ten rok i 
następny przyniesie wiele po-
zytywnych zmian w żarow-
skich szkołach – stwierdził 
burmistrz Żarowa.

Magdalena Pawlik

Wszelkie informacje na 
ten temat uzyskać moż-
na w Urzędzie Miejskim 

w Żarowie, pokój nr 9 lub 
pod numerem telefonu 
74 858 05 91 wew. 334
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Żarów ma potencjał!

Podsumowanie minionego roku oraz plany na kolejne lata zapre-
zentowano podczas spotkania noworocznego w środę, 16 stycznia 

w hotelu Żar-med. W spotkaniu licznie wzięli udział posłowie, 
lokalni samorządowcy, żarowscy radni, radni powiatowi, przedsta-
wicieli służb mundurowych, duchowieństwa, lokalnych stowarzy-
szeń i organizacji ,  sołectw, dyrektorzy szkół i przedszkoli ,  lokalni 

przedsiębiorcy oraz mieszkańcy gminy Żarów. Spotkanie było 
także okazją do złożenia podziękowań najaktywniejszym stowa-
rzyszeniom wiejskim oraz wręczenia statuetki Sportowca Roku 
dla Pawła Fajdka. Dwa dni później ,  w piątek 18 stycznia, Leszek 
Michalak spotkał się z przedsiębiorcami z terenu gminy Żarów. 

P oszerzenie żarowskiej podstrefy ekonomicznej, rozbudowa kolejnych zakładów, ponad 4 miliony złotych pozyskane ze środków unijnych, 
wiele inwestycji drogowych, mieszkaniowych i kulturalnych, a wreszcie mnóstwo społecznego zaangażowania w liczne przedsięwzięcia 

na rzecz mieszkańców gminy Żarów. I co najważniejsze, spłata kredytów zaciągniętych na kluczowe inwestycje. Śmiało można powiedzieć, 
że miniony, 2012 rok to był dobry czas dla Żarowa. Dokonania gminy docenili także lokalni samorządowcy. Na spotkaniu noworocznym nie 
szczędzili słów pochwały dla władz gminy.

– Żarów depcze po piętach 
lokalnym samorządom. Wie-
lu z mieszkańców mojej gmi-
ny znajduje tu zatrudnienie, 
nasze gminy chętnie ze so-
bą współpracują. Żarów ma 
potencjał i to widać – mó-
wił wójt gminy Marcinowi-
ce Jerzy Guzik, składając 
noworoczne życzenia samo-
rządowcom i mieszkańcom 
gminy Żarów. Włodarzy gmi-
ny cieszy najbardziej znaczna 
poprawa budżetu gminy. - W 
minionym roku zanotowali-
śmy najwyższy od kilku lat 
wzrost po stronie dochodów 
gminy, jednocześnie maleje 
nasz wskaźnik zadłużenia i 
wzrasta dochód na jednego 
mieszkańca naszej gminy. 
A co warte zauważenia, ten 
wskaźnik jest najwyższy w 
powiecie świdnickim. Choć 
przed nami jeszcze wiele 
wyzwań, liczę na to, że roz-
poczęty właśnie rok będzie 
równie owocny – mówił pod-
czas spotkania burmistrz Ża-
rowa Leszek Michalak.

 Miniony rok to zdecydo-
wanie rok szeroko rozumia-
nej aktywności w gminie 
Żarów. Sukcesywnie miesz-
kańcy gminy mogą obserwo-

wać zmiany, jakie zachodzą 
w mieście i wioskach. Gmina 
pozyskuje kolejne środki na 
realizację inwestycji, a tych 
nie brakowało w 2012 roku. 
Do tych najważniejszych z 
pewnością należy poszerzenie 
żarowskiej podstrefy Specjal-

Noworoczne 
spotkania

nej Strefy Ekonomicznej,  ki-
lometry nowych powierzchni 
dróg i chodników, nowe pla-
ce zabaw, remonty mieszkań 
w ramach projektu „Rewi-
talizacja miasta”, doposaże-
nie placówek oświatowych 
oraz jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych. - Skala za-
mierzeń w 2012 roku pozwala 
nam optymistycznie patrzeć 
w nowy, 2013 rok. Na pewno 
nie będzie on rokiem łatwym, 
biorąc pod uwagę światowy 
kryzys. Mam jednak nadzieję, 
że podobnie, jak ten miniony, 

będzie to dla gminy Żarów 
rok spokojnego i bezpiecz-
nego funkcjonowania wszyst-
kich jednostek gminnych oraz 
zadań zrealizowanych z wy-
korzystaniem środków włas-
nych i zewnętrznych – mówi 
Leszek Michalak. Najważniej-

sze zamierzenia na 2013 rok 
w gminie wiążą się właśnie z 
planowanymi dotacjami. Ich 
zakres jest ogromny. Wśród 
najważniejszych znalazły się: 
rozpoczęcie budowy kanaliza-
cji sanitarnej w Żarowie, Bo-
żanowie, Wierzbnej z odnogą 
w kierunku Kalna, budowa 
boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowe w Żaro-
wie, modernizacja targowiska 
miejskiego wraz z parkingiem 
przy ulicy Dworcowej (pod 
warunkiem skutecznego prze-
jęcia gruntów od PKP), konty-
nuacja wymiany nawierzchni 
na asfaltową dróg wiejskich 
oraz na terenie domków jed-
norodzinnych w Żarowie, uło-
żenie nowych chodników przy 
kolejnych drogach powiato-
wych, kontynuacja programu 
rewitalizacji na terenie miasta 
i wsi, remont świetlicy wiej-
skiej w Krukowie, otwarcie 
kolejnych pomieszczeń dla 
osób korzystających z zajęć 
w Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w ramach budowy ba-
senu oraz doposażenie kolej-
nych jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnej w samochody 
i sprzęt specjalistyczny .

Agnieszka Gryc

Skuteczniej łapią 
przestępców

P onad 700 interwencji podjęli w 2012 roku żarowscy policjanci . Wykrywalność z ro -
ku na rok rośnie , prze stępstw je st trochę mniej,  ale na brak pracy funkcjonariusze 

narzekać nie mogą .

Policjanci podsumowali mi-
niony rok na dorocznej odpra-
wie, którą przeprowadzono w 
poniedziałek, 28 stycznia w 
sali narad Urzędu Miejskie-
go. W tym roku gościł ich u 
siebie burmistrz. Wśród za-
proszonych znaleźli się także 
posłanka Katarzyna Izabela 
Mrzygłocka oraz senator Wie-
sław Kilian. Wyniki pracy ko-
misariatu policji w Żarowie 
omówiła komendant Izabe-
la Basztura oraz jej zastępca 
Jerzy Daniel. – W minionym 
roku udało nam się zlikwido-
wać trzy grupki przestępcze 
działające na terenie naszej 
gminy, które jak się później 
okazało, bardzo skutecznie nę-

kały naszych mieszkańców – 
podkreślał Jerzy Daniel. – A 
co najważniejsze, odnotowu-
jemy spadek przestępczości 
i większą jej wykrywalność.  
Te wyniki może nie są jesz-
cze w pełni satysfakcjonujące, 
ale śmiało można powiedzieć, 

że udało nam się zrealizować 
ubiegłoroczne priorytety. 

Żarowski komisariat policji 
zatrudnia 22 osoby. Jest to jed-
na z najmniejszych jednostek 
na terenie powiatu. – Zapre-
zentowane dziś wyniki poka-
zują, że wciąż mamy jeszcze 

wiele do zrobienia. Ale dziś 
jest taki wyjątkowy dzień, w 
którym chciałabym w swo-
im imieniu podziękować po-
licjantom prewencji, którzy 
są zawsze na „pierwszej li-
nii ognia”, dzielnicowym, 
którzy rozwiązują mnóstwo 
problemów, często nie leżą-
cych w ich kompetencjach, 
policjantom pionu kryminal-
nego i pozostałym pracowni-
kom. Miniony rok był trudny. 
Mam nadzieję, że kolejny jed-
nak przyniesie nowe sukcesy 
– życzyła na zakończenie ko-
mendantka żarowskiego ko-
misariatu. 

Agnieszka Gryc
Więcej informacji znajdziesz na

www. um.zarow.pl
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Zmiany jak na dłoni
C oraz lepszą kondycję gminy Żarów szczególnie dobrze widać w kontekście minionych lat .  Zobacz , jak przybywa mie szkańców, 

spada zadłużenie i rosną dochody. Sprawdź , jak zmienia się jakość życia i przybywa ważnych inwestycji .

W gminie Żarów war-
to mieszkać.  Jak poka-
zu j ą  na jnowsze  dane , 
mieszkańców gminy sta-
le przybywa. Ich liczba 
w ostatnich dwóch latach 
wzrosła o 255 mieszkań-
c ó w.  N o w i  o b y w a t e -
le chętnie budują się w 
Wierzbnej,  Bożanowie, 
Kalnie, czy Krukowie. W 
minionym roku w gmi-
nie Żarów urodziło się 50 
dzieci. A liczba mieszkań-
ców przekroczyła 12 500.   

W minionym roku gmina po raz pierwszy uzyskała dochody powyżej 30 milio-
nów złotych. To kwota o 2,2 miliona większa w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
Na tak znaczny ich wzrost miały wpływ głównie większe wpływy z podatków, 
środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych oraz wpływy z najmu i dzierżawy 
majątku gminy

Budżet gminy mocno obciążają kredyty i zobowiązania zaciągnięte w latach 
poprzednich. Choć ich spłata będzie obciążała jeszcze budżety kolejnych lat, 
w minionym roku gmina spłaciła kilka pożyczek zaciągniętych na kluczowe in-
westycje. W maju zakończono m.in. spłatę 10-milionowego kredytu na budowę 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie. 

Wymiana sieci wodociągowej na odcinku Żarów-Bożanów, budowa sieci kana-
lizacyjnej w Wierzbnej, Bożanowie wraz z odnogą w kierunku Kalna oraz pod-
łączenie całości do sieci kanalizacyjnej Żarowa.  Szacowana wartość inwestycji 
to 5,5 miliona złotych, z czego 4 miliony to środki unijne. Planowany termin 
zakończenie inwestycji to końcówka 2014 roku.

Wkrótce najmłodsi mieszkańcy gminy wspólnie z seniorami będą mogli ćwi-
czyć wspólnie i to na świeżym powietrzu. Gmina w tym roku planuje budowę 
„Ścieżki zdrowia” przy żarowskim Gimnazjum im. Jana Pawła II. Na ten cel 
Gminne Centrum Kultury  Sportu planuje pozyskać 25 tysięcy złotych z Lokal-
nej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” w ramach małych projektów. Szacowa-
na koszt inwestycji to 40 tysięcy złotych. 

Szesnaście wspólnot mieszkaniowych oraz jeden budynek gminny przejdą re-
monty w ramach rewitalizacji miasta. Środki na ten cel w niebagatelnej kwocie 
829.109,21 złotych gmina Żarów pozyskała z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego. Kapitalny remont przeszło już kilka budynków. Całość prac 
w ramach projektu rewitalizacji zakończy się w sierpniu 2013 roku.  Gmina na 
swoje barki wzięła także przygotowanie specyfikacji oraz przeprowadzenie pro-
cedury przetargowej. 
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Więcej 
informacji 
znadziesz 

na

 
www. 

um.zarow.pl

Ogłoszenia drobne
Kupię  mieszkanie na Osiedlu Piastowskim w Żarowie o pow. 37 m2 lub podobnej. Może być 

do remontu. Tel. 604 059 335

Sprzedam działki budowlane w Łażanach (od 10 do 14 arów). Tel. 601 950 191

Sprzedam mieszkanie w Żarowie 41 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, bezczynszowe, niskie 
koszty utrzymania, piec gazowy dwufunkcyjny. Cena 119 tys. zł. Tel. 695 687 307

Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie w Świdnicy. 50m2  165 000 do negocjacji 
Tel.  693 368 468 

 
Sprzedam mieszkanie w Żarowie bezczynszowe, możliwość ogródka 55m2 89 000  do nego-

cjacji 
parter może być na działalność gospodarczą. Tel. 693 368 468 

  
Zamienię mieszkanie własnościowe 30 m2 w Żarowie po kapitalnym remoncie na większe do 

remontu. Tel. 665 446 949

Chcemy być tradycyjnymi 
dziadkami

C zy obowiązkiem dziadków  jest zajmowanie się wnukami? Jacy są współcześni dziad-
kowie? Czy bycie babcią i dziadkiem to obowiązek czy przyjemność? Czy wyobrażenia 

o babci robiącej sweterki na drutach i dziadku , czytającym bajki przy kominku odeszły 
już w zapomnienie? O swoich , jak twierdzą najpiękniejszych życiowych rolach opowia-
dają seniorzy z gminy Żarów.

Janina ma pięćdziesiąt pięć 
lat i jest babcią siedmiolet-
niej Martynki. – Gdy dowie-
działam się, że zostanę babcią 
poczułam ogromną radość. 
Naturalnie, zdawałam sobie 
sprawę z tego, że życie mojej 
córki, ale także i moje ulegnie 
dużej zmianie. Jednak, jak się 
później przekonałam, była to 
zmiana na lepsze. Dziś jestem 
szczęśliwą babcią, która po-
święca czas, nie tylko swoim 
wnuczkom, ale również sobie. 
Najważniejszą jednakże rolą 
mojego życia jest bycie bab-
cią – mówi Janina Kamińska. 
Podobnego zdania jest dzia-
dek Martynki. – Jestem ste-
reotypowym dziadkiem. Lubię 
tańczyć, śpiewać i bawić się 
ze swoją wnusią. A jako, że 
jestem już dziadkiem odpo-
czywającym na emeryturze, 
mam dużo wolnego czasu i 
staram się go poświęcać właś-
nie najmłodszym. Wspólnie 
spędzony czas jest dla mnie 

bezcenny. Uczę moją wnucz-
kę recytować wierszyki oraz 
śpiewać piosenki, które zo-
stały już zapomniane. Mam 
nadzieję, że Martynka, tak 
samo jak ja pokocha muzy-
kę dawnych lat – cieszy się 
Marian Karwowski. Pochleb-
nie o swojej prababci i babci 
wypowiadają się prawnuczka 
Basia oraz wnuczka Ewelina. 
A jaka jest babcia Władysła-
wa? – Mam siedemdziesiąt 
osiem lat i uważam, że jestem 
całkiem nowoczesną babcią. 

Oczywiście, staram się nie 
zaniedbywać swoich obo-
wiązków w tej roli, ale mam 
także czas zarezerwowany 
wyłącznie dla siebie. Bar-
dzo aktywnie uczestniczę w 
uroczystościach i imprezach 
organizowanych przez żarow-
ski Związek Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów, którego 
jestem już od wielu lat człon-
kiem. Służę również swoją 
pomocą i chętnie pomagam, 
mimo swojego już sędziwego 
wieku, innym mieszkańcom. 

Myślę, że dopóki starczy mi 
sił, zawsze będzie można li-
czyć na moją pomoc. Ta do-
broć, która od nas wychodzi, 
w pewnym momencie do nas 
powróci i to w podwójny spo-
sób – wyjaśnia Władysława 
Mazur. Ewelina Drzewiecka, 
wnuczka pani Władysławy 
mówi, że babcia to prawdzi-
wy skarb. – Jest najlepsza na 
świecie! I choć jest zawsze 
zaganiana i zaangażowana w 
sprawy innych, zawsze znaj-
dzie dla nas czas. I przy tym 
wygląda pięknie, ubiera się 
pięknie, jest aktywna i zawsze 
możemy na nią liczyć.

Jak podkreślają seniorzy, 
tradycja nie wyklucza życia 
z duchem czasów. – babcia 
czy dziadek maja być ostoją, 
hołubić zwyczaje, ale musi 
tez nadążać za swoimi wnu-
kami – dodają z uśmiechem.

Magdalena Pawlik 

Teraz każdy ma swój
D o ponad tysiąca trzystu ucz niów z placówek oświatowych w 

g m i n ie Ż a rów, w piątek 2 5 st yc z n ia t ra f i ł  prof i la k t yc z ny ka-
le nda rz uc z n ia .  Wzore m lat ubie g ł ych zosta ł opracowa ny prze z 
nauczycielki Iwonę Nieradkę oraz Małgorzatę Świtoń , a dofinan-
sowany z budżetu gminy Żarów oraz środków przeznaczonych na 
profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych .

- Kalendarz ucznia powsta-
je w ramach Turnieju Wiedzy 
o Zagrożeniach i Bezpieczeń-
stwie. Tak było również i w 
tym roku. Jego przewodnim 
motywem jest hasło „Ty też 
postaw na rodzinę”, stąd ry-
sunki profilaktyczne, które są 
w nim umieszczone nawiązują 
do tego motywu. Autorzy tych 
dzieł podczas finału Między-
szkolnego Turnieju Wiedzy o 
Zagrożeniach i Bezpieczeń-
stwie otrzymają nagrody 
rzeczowe. A są to: Martyna 
Nocek, Wiktoria Wójcikow-
ska, Jakub Molzahn, Alek-
sandra Jarkowska, Weronika 

Bryła, Aleksandra Gadzicka, 
Katarzyna Śmigasiewicz, Ma-
teusz Stańczyk, Konrad Mar-
cjan, Sebastian Ridel, Emilia 
Mierzwa oraz Barbara Cho-
dyniecka – wyjaśnia Marta 
Plizga z żarowskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Kalendarz ucznia to jednak 
wspólna praca i zaangażowa-
nie wielu osób. Nie powstałby 
bez wsparcia tych najbardziej 
zaangażowanych, którzy od 
lat wspierają działania pro-
filaktyczne. – Dziękuję za 
pomoc w realizacji projektu 
sponsorom Justynie i Przemy-
sławowi Lisieckim. Serdecz-

ne podziękowania składam 
również burmistrzowi Żaro-
wa, dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w 
Żarowie, straży pożarnej, ko-
misariatowi policji w Żarowie 
oraz pracownikom Zakładu 
Poligraficznego „Rotgryf” w 
Świdnicy za opracowanie gra-
ficzne i druk. W sposób szcze-
gólny dziękuję nauczycielkom 
Iwonie Nieradce oraz Małgo-
rzacie Świtoń za wkład orga-
nizacyjny i zaangażowanie w 
realizację projektu kalendarza 
– dodaje Marta Plizga. 

Magdalena Pawlik  

Pomysły 
na ferie

W yjazdy do kina, wycieczki na sanki, za-
jęcia plastyczne, muzyczne i taneczne, 

nauka gry w tenisa stołowego i unihokeja . 
To tylko niektóre propozycje dla ucz niów 
spędzających ferie zimowe w gminie Żarów. 
Zimowa przerwa trwa od 28 stycznia . Jakie 
propozycje przygotowały dla nich placów-
ki oświatowe i kulturalne w Żarowie? (pro -
gram od dnia wydania Gazety Żarowskiej)

ŻARÓW
Gminne Centrum Kultury i Sportu 

30 stycznia (środa): zajęcia ceramiczne (godz. 10.00)
31 stycznia (czwartek): turniej szachowy (godz. 10.00)

1 luty (piątek): turniej w unihokeja (godz. 10.00)
4 luty (poniedziałek): turniej warcabowy (godz. 10.00)

5 luty (wtorek): zajęcia plastyczne (godz. 10.00)
6 luty (środa): turniej drużyn podwórkowych w piłkę nożną 

(godz.10.00)
7 luty (czwartek): zajęcia ceramiczne (godz. 10.00)

8 luty (piątek): turniej powiatowy halowej piłki nożnej chłopców do 
lat 13 (godz. 10.00)

Biblioteka
W ramach zimowych ferii żarowska biblioteka zaprasza na:

- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem technik malarskich oraz tech-
nik zdobienia z papieru,

- konkursy z nagrodami: Bezpieczne zabawy na śniegu oraz Najaktyw-
niejszy uczestnik ferii zimowych,

- wideotekę młodego człowieka, w ramach której wyświetlane będą 
bajki i filmy na dużym ekranie,

- gry planszowe, zabawy ruchowe oraz integracyjne, 
kalambury

Stowarzyszenie „Edukacja”
Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” na czas zimowego wypoczynku 
przygotowało dużo rozmaitych atrakcji. Na wypoczywających czekać 
będą również atrakcyjne zabawy oraz wyżywienie. Wszystko natu-
ralnie pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry wychowawców. 

Myślę, że nasza oferta będzie dobrą formą spędzenia wolnego czasu 
w sposób przyjemny, a jednocześnie kreatywny. Zimowe półkolonie 

rozpoczną się 28 stycznia i trwać będą do 1 lutego  – informuje prezes 
Stowarzyszenia „Edukacja" Helena Słowik.

W programie wycieczki autokarowe do kina, na basen i Andrzejówki, 
wycieczki piesze do parku w Żarowie, zajęcia rekreacyjno-sportowe, 

zajęcia świetlicowe, gry i zabawy ruchowe na śniegu, projekcje filmów 
i bajek, zajęcia teleinformatyczne.

Z feriowych atrakcji najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów będą mogli 
korzystać także w placówce wsparcia dziennego „Cztery Pory Roku”. 

Zajęcia będą organizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 
9.0 do 13.00. 

Kalno, Mrowiny, Buków, Siedlimowice, Łażany, 
Wierzbna

- Najmłodsi mieszkańcy uczestniczyć będą w pozalekcyjnych zajęciach 
opiekuńczo-wychowawczych w grupie zajęciowej „Chatka Puchatka” w 
Łażanach, „Chochliki” w Wierzbnej, „Słoneczko” w Kalnie, „Dziupla Ka-
narka” w Mrowinach, „Pomysłowe Ludki” z Bukowa, „Euroklub” z Sied-
limowic oraz „Słoneczko” w Kalnie. Serdecznie zapraszamy wszystkie 
dzieci. Zapewniamy dobrą zabawę i dużo pozytywnych emocji – mówi 

Ewa Wołek opiekun świetlicy w Kalnie.

W ramach zimowego wypoczynku świetlice zapraszają na zajęcia 
plastyczne, muzyczne, taneczne, ruchowe, kulinarne, profilaktyczne, 
zabawy na śniegu, zjeżdżanie na sankach, turnieje wiedzy, konkursy, 

dyskoteki, zagadki i wiele innych.

Więcej na www.um.zarow.plt

Co? Gdzie? Kiedy?
ŚWIDNICA

8 lutego
Koncert Medium + support 

(Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 
11, godz. 18.30, bilety 20/30 
zł)

9 lutego
Spektakl „Zamknięty świat” 

(sala teatralna Świdnickiego 
Ośrodka Kultury, Rynek 43, 

godz. 19.00, bilety 70/80 zł)
 10 lutego

Mała gala Johanna Straus-
sa (sala teatralna Świdnickie-
go Ośrodka Kultury, Rynek 
43,godz. 18.00, bilety 35/40 
zł) 

ŚWIEBODZICE
17 lutego
Koncert Walentynkowy 

„Muzyka w sercu miasta” 
(Miejski Dom Kultury, godz. 
15.00)

22 lutego
Występ Kabaretu Dno 

(Miejski Dom Kultury, godz. 
19.00)

ŻARÓW
2 lutego

V edycja Żarowskiej Ligi 
Futsalu – 10 kolejka (hala 
sportowa Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu)

Na zdjęciu babcia Janina Kamińska, wnuczka Martyna Feszter oraz 
dziadek Marian Karwowski
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BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży 

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ
położonej w Żarowie przy ul. Przemysłowej

Nr działki Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania nie-

ruchomości
Cena wywo-
ławcza

Wys .  wa-
dium Godz. rozpocz.

870/4
870/6

11266
202

SW1S/00019288/4 Sprzedaż na włas-
ność

250.000 zł 25.000 zł 9 00

Zbywana nieruchomość stanowi teren byłego wysypiska śmieci częściowo zrekultywowany  z planowanym 
wybudowaniem na jego terenie elektrowni wiatrowej

1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej 
podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 
21 lutego 2013r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym 
uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej 
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarial-
nego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ule-
ga przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia  kosztów związanych z przygotowaniem nieru-
chomości do sprzedaży w kwocie 2.568 zł oraz kosztów notarialnych. 
W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość posiada funkcję terenu składowiska odpadów komunalnych, 
częściowo zrekultywowany – symbol B.6 O.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew.  301 lub 
339 do dnia przetargu.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsa-
mości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, 
powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym 
etapie postępowania przetargowego.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się 
z warunkami przetargu i ich akceptacją.
12. Postąpienie wynosi 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
13. Organizator przetargu wyraża zgodę na zdeponowanie na działce sąsiedniej (stanowiącej jego własność) warstwę 
wierzchnią zdjętą ze  zbywanej nieruchomości, do głębokości 7 m.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA III PRZETARG
publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż 

LOKALU MIESZKALNEGO o pow. 62,26 m2  
w budynku nr 45 przy ul. Armii Krajowej w Żarowie

(plus piwnica o pow. 17,98 m2)
   

Numer 
działki

P o w . 
działki
w  m2

Numer
KW Położenie

Przezna-
czenie w 
planie

Forma
oddania
nieruch.

Cena
wywoław.

Wysokość     
   wadium      
     

Godz.
rozp.
prze-
targu

86/18 258 SW1S/00026497/4

Żarów
ul. Armii 
Krajowej 
45/3

Zabudowa 
mieszka-
niowa

sprzedaż 
lokalu na 
własność 
w r a z  z 
udziałem 
w prawie 
użytkowa-
nia wie-
czystego 
g r u n t u 
15,14 %

93.000 zł 
w tym:
91010  zł – 
lokal
1 990  z ł 
-udział

9.300 zł 9 00

            
1. Przetarg odbędzie się 19 lutego 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości  podanej w tabeli, które 
powinno znajdować się na  koncie: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej 
w dniu  15  lutego   2013r. 
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym 
uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co naj-
mniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu nota-
rialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z  ustawą  o podatku od towarów i usług zbywany lokal zwolniony jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych  związanych z przygo-
towaniem lokalu do sprzedaży w kwocie łącznej 550  zł oraz I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i kosztów 
notarialnych.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74/8580-591 wew. 339 
i 301 do dnia 15.02.2013r.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu toż-
samości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, 
powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezento-
wany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na 
każdym etapie postępowania przetargowego.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania 
się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
12. Pierwsze postąpienie wynosi 1.000 zł.

Nie pozostanę obojętnyW ostatnim numerze gazety 
„Razem dla Żarowa” ukazał 
się artykuł autorstwa radnej 
Haliny Lewandowskiej doty-
czący uchwały Rady Miejskiej 
Żarowa w sprawie ustalenia 
ceny za 1q żyta, co w kon-
sekwencji wpływa na wyso-
kość podatku rolnego. Jako 
przewodniczący Komisji ds. 
Rolnictwa nie mogę pozwo-
lić na rozpowszechnianie nie-
prawdziwych informacji na 
ten temat . 

Jako radny Rady Miejskiej 
Żarowa, przewodniczący Ko-
misji ds. Rolnictwa, a jedno-
cześnie rolnik świadomie 
optowałem za podniesieniem 
stawki za 1 q żyta z 60 na 70 
złotych.  Jestem przekonany, 
że jest to stawka racjonalna i 
wypośrodkowana w stosunku 
do innych ościennych gmin, 
gdzie stawki wyniosły kolej-
no: Świebodzice – 75,86 zł, 
miasto Świdnica – 75,86 zł, 
gmina Marcinowice – 75,86 
zł, gmina Kostomłoty – 74 zł, 
gmina Udanin – 72 zł, gmina 
Żarów – 70 zł, gmina Jawo-
rzyna Śląska – 64,42 zł, gmina 
Świdnica i gmina Strzegom – 
62,40 zł. Wymienione wyżej 
stawki przyjęte przez ościenne 
gminy jednoznacznie ukazują, 
że  przyjęta przez radnych ża-
rowskiej Rady Miejskiej jest 
stawką wypośrodkowaną w 
stosunku do tych przyjętych 
przez inne gminy. Decydując 
się na wprowadzenie stawki 
wyższej niż w roku ubiegłym, 
ale jednocześnie pamiętając o 
tym, że stawka ta nie jest naj-

wyższą stawką, jaką narzu-
cił Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego należy wziąć 
pod uwagę kilka aspektów. 
Po pierwsze na terenie naszej 
gminy znajdują się wioski, w 
których praktycznie nie ma 
rolników, a grunty okalające 
daną wieś często należą do 
rolników spoza naszej gmi-
ny. Podatki trafią więc w tym 
przypadku do naszego budże-
tu, zostaną wykorzystane na 
poprawę życia naszych miesz-
kańców, ale obciążą użytkow-
ników z terenu innych gmin. 
Takich przykładów jest na-
prawdę wiele. Setki hektarów 
przylegających do Żarowa, 
Łażan, Mielęcina, Mikoszo-
wej i Przyłęgowa (były PGR 
Łażany) należą do spółki, 

która siedzibę ma w Starym 
Jaworowie, w gminie Jawo-
rzyna Śląska, w granicach wsi 
Pyszczyn i Imbramowice – 
do rolnika zamieszkałego w 
Świdnicy, większość gruntów 
okalających Siedlimowice – 
do spółki z siedzibą w Sadach, 
w gminie Bolków oraz rolni-
ka z gminy Mietków, ogrom-
na ilość gruntów okalających 
Gołaszyce – do Spółdzielni 
Produkcyjnej Śmiałowice 
w gminie Marcinowice. W 
ostatnim czasie m.in. dzięki 
wpływom z podatków oraz 
środkom zewnętrznym w na-
szych miejscowościach na-
prawdę wiele zrobiono. Osiem 
dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych, chodniki, wiaty przy-
stankowe to tylko nie liczne 

z tych inwestycji, które służą 
społeczeństwu.

Jednocześnie chciałbym za-
uważyć, że nie prawdą jest to, 
jak pisze autorka artykułu, że 
nie było w tej sprawie dialogu 
z rolnikami. Może nie zosta-
li zaproszeni na specjalnie w 
tym celu zwołane spotkanie, 
nie mniej jednak sam osobiści 
spotykałem się z rolnikami z 
terenu gminy, rozmawiałem z 
nimi i pytałem o zdanie. Ci, z 
którymi rozmawiałem z wy-
jątkiem radnej Lewandow-
skiej rozumieją sytuację, nie 
sprzeciwiają się stawce za-
proponowanej przez burmi-
strza i zaakceptowanej przez 
Radę Miejską. Czyżby radną 
kierował wyłącznie prywat-
ny interes? Wiem, że w dobie 

kryzysu każda podwyżka ro-
dzi emocje i niezadowolenie. 
Jednak argumentacja, którą 
posługiwałem się podczas roz-
mów z rolnikami była zrozu-
miała zarówno dla nich, jak i 
ich rodzin. Dziwi mnie więc 
rozumowanie radnej, która 
wraz z klubem radnych Ra-
zem dla Żarowa na każdym 
kroku podkreśla, że przema-
wia przez nich prawdziwa i 
szczera troska o finanse gminy 
Żarów. Ale równolegle bloku-
ją i protestują przeciwko każ-
dej uchwale, która te finanse 
może poprawić i wpłynąć na 
poprawę jakość życia naszych 
mieszkańców. Tym bardziej, 
że w tym wypadku nie jest to 
podwyżka maksymalna, ani 
też nie dotknie wszystkich 

mieszkańców naszej gminy. 
Chyba, że prywatny interes 
radnej (rolniczki), która tak-
że będzie musiała ten podatek 
zapłacić, przesłonił jej dobro 
gminy? O ile jestem w stanie 
zrozumieć motywację opozy-
cyjnej radnej, tak nie potrafię 
odpowiedzieć sobie na pyta-
nie, czym podyktowane jest 
negatywne stanowisko radne-
go  Tadeusza Rerucha i prze-
wodniczącego klubu „Razem 
dla Żarowa” Roberta Kaśko-
wa. Obaj niejednokrotnie wy-
powiadając się w kwestiach 
finansów gminy, zawsze nega-
tywnie oceniają wszelkie dzia-
łania, sami jednak nie mają 
pomysłu na poprawę jej kon-
dycji. W rękach radnych leży 
dbałość i odpowiedzialność za 
mieszkańców naszej gminy, a 
nie prywatny interes. Sam je-
stem rolnikiem i mnie także ta 
podwyżka dotyczy. W klubie 
radnych Polskiego Stronni-
ctwa Ludowego, którego je-
stem przewodniczącym na 
czterech członków, troje tak-
że płaci podatek rolny. Jeste-
śmy przekonani, że pieniądze 
które trafią do budżetu z tego 
tytułu zostaną odpowiednio 
wykorzystane, właśnie na po-
trzeby społeczności wiejskich.

 
Mieczysław Myrta 

Przewodniczący Komisji ds. 

Rolnictwa Rady Miejskiej w 

Żarowie

oraz członkowie klubu radnych 

PSL: Tadeusz Dalgiewicz, 

Kamila Madej, Tadeusz Pudlik

List do redakcji



8 www.um.zarow.pl» S p or t

Więcej informacji 

znajdziesz na
 

www. um.zarow.pl

Czarny Lotos nowym 
liderem Electrolux Cup
P o rozegraniu 9. kolejki Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup 

nowym liderem I Ligi jest Czarny Lotos. Obrońca mistrzowskie -
go tytułu w bezpośrednim pojedynku pokonał 6:3 Darbor.

Było to spotkanie pierw-
szej z drugą drużyną w tabeli. 
Zwycięstwo Darboru ozna-
czałoby pięciopunktową prze-
wagę nad drugim zespołem 
w tabeli. 

Wynik na 3:1 do przerwy 
zapewnił w ostatnich sekun-
dach Mariusz Pietruszka. Po 
zmianie stron Darbor nie 
był w stanie zatrzymać roz-
pędzonego Czarnego Loto-
su. Bardzo ważne punkty w 
kontekście utrzymania zdobyli 
piłkarze Oldboys. 

Po bezbramkowym remisie 
z Czarnym Lotosem, zawodni-
cy pokonali Wektor Świdnica 
4:3. Do zwycięstwa przyczy-
niły się dwa celne trafienia 
Krzysztofa Klimali. Dobrze 

rundę rewanżową rozpoczęli 
piłkarze Cannabis. 

W bezpośrednim pojedynku 
pokonali 3:2 wyżej notowa-
nego rywala KKZ Zaskoczeni 
Żarów.Pierwszą wygraną za 3 
pkt. odnotował Zryw Łażany, 
pokonując Nocny Team 3:0.

W drugiej lidze bezapela-
cyjnie z kompletem punktów 
prowadzi Drink Team Świd-
nica. Druga w tabeli Wierz-
bianka Wierzbna zdołała w 
końcówce meczu zremisować 
5:5 z Kozioł team. 

Zwycięstwo U18 Żarów nad 
Daj Piątaka Team (7:1), po-
zwoliło zmniejszyć przewagę 
nad drugą w tabeli Wierzbian-
ką Wierzbna do dwóch punk-
tów.   

Najlepsi zawodnicy, 
bramkarze 9. kolejki Elec-

trolux Cup
II Liga Electrolux Cup 

bramkarz - Adam Krawczyk 
(Carvalet Jaroszów), zawod-
nik - Wojciech Ciuba (Kozioł 
team) I Liga Electrolux Cup

bramkarz - Tomasz Jani-
kowski (Cannabis), zawodnik 
- Krzysztof Klimala (Oldboys)

Sponsorem głównym roz-
grywek jest firma Electrolux 
z siedzibą zakładu w Żarowie. 
Organizatorem ligi jest Gmin-
ne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. Więcej informa-
cji na oficjalnej stronie roz-
grywek www.electroluxcup.
zarow.pl

Goniec zwycięża 
w Strzegomiu

Z wycięstwem Artura Adamka zakończył się 
Noworoczny Turniej Szachowy w Strze -

gomiu .
Młodzi szachiści Gońca Ża-

rów zdominowali swoje kate-
gorie wiekowe. Najlepszym 
zawodnikiem w kat. do lat 8 
został Jakub Dołharz (ogólna 
klasyfikacja – 15. miejsce), w 
kat. do lat 12 Hubert Zarem-

ba (ogólna klasyfikacja – 12. 
miejsce), natomiast w kat. do 
lat 14 zwyciężył Wiktor Za-
remba (ogólna klasyfikacja – 
7. miejsce).

Krzysztof Dutkiewicz

Jubileuszowa 
edycja ligi

R ozpoczęła się X edycja Międzypowiatowej Ligi Szachowej. Roz-
grywki zainaugurowano 27 stycznia, a gospodarzem pierwsze-

go turnieju tradycyjnie był Żarów.

Na starcie pojawiło się 
14 zespołów. Po rozegraniu 
trzech rund prowadzi pierwszy 
zespół GOK Malczyce przed 
KSz Gambit MDK I Świdnica 
oraz LZS Środą Śląską. Junio-
rzy Gońca Żarów zajmują 5. 
miejsce. Tuż za nimi sklasy-
fikowany jest pierwszy zespół 
Gońca Żarów.

Po porażce 3.0-1.0 z KSz 
Gambit MDK I Świdnica, ża-
rowscy juniorzy odnieśli dwie 
wygrane po 3.0-1.0. Na sza-
chownicy pokonany został 

KSz Gambit MDK II Świd-
nica oraz KSz Gambit MDK 
IV Świdnica. Najwięcej punk-
tów dla zespołu zdobył Wiktor 
Zaremba. Zwycięstwo 4.0 z 
KSz Gambit MDK III Świd-
nica, remis z GLKS I Strze-
gom oraz porażka 1.0-3.0 z 
KSz Gambit MDK I Świd-
nica to dorobek pierwszego 
zespołu Gońca Żarów. Kom-
plet zwycięstw zanotował Mi-
rosław Cygan.

Rozgrywki odbywają się 
systemem turniejów dojaz-

dowych, w trakcie których ro-
zegrane zostaną maksymalnie 
3 rundy. Czteroosobowe skła-
dy zespołów grają tempem 
60 minut dla zawodnika. W 
lidze będzie można zdobyć 
kategorie szachowe (maks. 
do II kategorii). Pod koniec 
marca nastąpi zakończenie 
rozgrywek. 

Nad całością rozgrywek 
czuwa klub szachowy Go-
niec Żarów oraz GCKiS w 
Żarowie.

Krzysztof Dutkiewicz

Tabela po I rundzie
M-ce Drużyna M PKT Sety

1 Oldboys Strzegom 8 22 24:6
2 Cleanet Świebodzice 8 17 21:11
3 LKS Chemik Żarów 8 17 19:9
4 MKS Karolina Jaworzyna Śl. 8 17 21:13
5 TKKF Chemik Żarów 8 13 17:13
6 Mechanik Świdnica 8 12 17:17
7 Płomień Dobromierz 8 6 9:20
8 Volley Żarów 8 4 6:21
9 Dekoria Świdnica 8 0 0:24

LKS Chemik kończy rundę 
na pudle

Zakończyła się pierwsza runda 44. edycji Powiatowej Ligi Siatkówki TKKF 
Bolko. Na półmetku rozgrywek najlepsze miejsce z drużyn żarowskich 

osiągnął LKS Chemik Żarów.

W 8. kolejce najstarszych 
amatorskich rozgrywek na 
Dolnym Śląsku doszło do 
derbów. TKKF Chemik Ża-
rów podejmował LKS Che-
mik Żarów. 

W pierwszym secie LKS 
narzucił swój rytm gry, bar-
dzo szybko uzyskując prze-
wagę. TKKF miał kłopoty z 
dokładnym przyjęciem, co 
przekładało się na skutecz-
ny atak w pierwszej akcji. Po 
drugiej stronie siatki dobrze 
spisywał się Łukasz Jadach, 
którego w ataku wspierał 
Krzysztof Górka. Pełna kon-
trola gry przez LKS sprawiła, 
iż siatkarze gładko zwyciężają 
pierwszego seta 9:25.

TKKF szybko zapomniał 
o niepowodzeniu z pierwszej 
partii. Po dobrych zagrywkach 

Artura Wójciaka, popartych 
blokiem Tomasza Dyczek 
oraz Mariusza Wojciaka wy-
nik oscylował w granicach re-
misu. Ostatecznie punkt Piotra 
Sozańskiego, Grzegorza Ni-
czyporuka dał zwycięstwo 
LKS 23:25.

Trzecia odsłona toczyła 
się podobnie. Siedmiokrot-
nie padały remisy (11:11, 
14:14, 16:16, 17:17, 19:19, 
22:22, 23:23). Błąd własny 
LKS, jak również kończący 
atak Mariusza Wójciaka po-
zwalają TKKF wygrać trzecią 
partię 25:23.

Przy stanie 6:9 w czwartym 
secie TKKF poprosił o czas. 
Przerwa wybiła z rytmu siat-
karzy LKS tylko do stanu 9:9. 
Na siatce niepodzielnie rzą-
dził Łukasz Jadach wspiera-

ny przez blok Michała Żyły. 
Mnożyły się błędy w roze-
graniu oraz przyjęciu przez 
TKKF. Na cztery ostatnie pił-
ki w meczu aż trzy zakończył 
Krzysztof Górka. LKS Che-
mik wygrywa czwartego se-
ta 17:25 i całe spotkanie 1:3.

Dzięki temu zwycięstwu 
LKS Chemik Żarów przesu-
nął się na trzecie miejsce w 
tabeli. W innym spotkaniu 
Volley Żarów uległ Cleanet 
Świebodzice 0:3.Wznowie-
nie rozgrywek nastąpi 19 lute-
go. TKKF Chemik Żarów na 
własnym parkiecie podejmie 
MKS Karolinę Jaworzynę Śl.. 
LKS Chemik Żarów w meczu 
wyjazdowym zagra z Dekorią 
Świdnica. Dzień później Vol-
ley Żarów gościć będzie lidera 
Oldboys Strzegom. 

Piłkarskie przygotowania
 

Zjednoczeni Żarów wznowili 
treningi 7 stycznia. Wicelider wał-
brzyskiej kl. okręgowej trenuje w 
hali sportowej GCKiS w Żarowie 
oraz w terenie. – Rozpoczęliśmy 
spokojnie, jtdnak z każdym tygo-
dniem będziemy zwiększać obcią-
żenia treningowe – mówi trener 
Sebastian Błaszczyk. – Nad czym 
skupiamy się na treningach? Prze-
ważają przygotowania fizyczne. 
Pracujemy nad siłą, wytrzymałoś-
cią, mamy treningi ogólnorozwo-
jowe. Im będzie bliżej rozpoczęcia 
rundy, tym będzie więcej gier i za-
jęć techniczno-taktycznych. 

Pierwszy mecz kontrolny odbę-
dzie się 2 lutego. W Świebodzicach 
Zjednoczeni podejmą imiennika, 
Zjednoczonych Ścinawkę Średnią 
(wałbrzyska kl. O). Trzy kolejne 
spotkania żarowianie rozegrają na 
stadionie OSiR w Świdnicy. Na 
sztuczniej nawierzchni 13 lutego o 
godz. 18:00 nasi piłkarze zmierzą 
się z III-ligową Polonią Świdnica. 
Cztery dni później sparingpartne-
rem będzie Jerzów Sudecki (jele-
niogórska kl. O). Pierwszy gwizdek 

o godz. 14:00. Z ligowym rywa-
lem Bystrzycą Górną, Zjednocze-
ni zmierzą się 24 lutego. Początek 
meczu o godz. 11:00. Miejsce ro-
zegrania trzech kolejnych spotkań 
pozostaje do uzgodnienia. Z Kużnią 
Jawor (legnicka kl. O) zagramy 27 
lutego, a z IV ligowym AKS Strze-
gom 9 marca. Tuż przed inaugura-
cją rundy wiosennej zaplanowany 
jest sparing z juniorami Stali Świd-
nica (LDJ). Z początkiem stycznia 
do treningów powrócił beniami-
nek wałbrzyskiej klasy A, Zieloni 
Mrowiny. O przedstawienie głów-
nych celów poprosiliśmy trenera 
Adama Wróbla. - Koncentrujemy 
się na ustaleniu kadry przed run-
dą rewanżową. Z zespołem trenuje 
trzech nowych zawodników. Wpro-
wadzamy młodych, bardzo uzdol-
nionych piłkarzy, którzy ukończyli 
17 lat. Najważniejszą sprawą w ru-
chach transferowych będzie pozycja 
bramkarza. Do treningów dochodzą 
spotkania kontrolne. Przed rundą 
rewanżową zaplanowanych mamy 
sześć meczy sparingowych. Duża 
frekwencja na treningach z pew-

nością pozwoli trenerowi w wy-
selekcjonowaniu szerokiej kadry. 
Pierwszym rywalem Zielonych w 
test-meczu będzie Bystrzyca Gór-
na (wałbrzyska kl. O). Z MKS Ko-
stomłoty (A-klasa wrocławska, gr. 
I) „Koniczynki” spotkają się 10 
lutego na obiekcie świdnickiego 
OSiR. Rozpoczęcie meczu o godz. 
14:00. Kolejni sparingowicze Zielo-
nych Mrowiny: Tęcza Bolesławice 
(B-klasa świdnicka, gr. I) - 17.02, 
Unia Jaroszów (B-klasa świdni-
cka, gr. I)  24.02, MKS Karolina 
Jaworzyna Śl. (wałbrzyska kl. O) 
- 2/3.03 oraz Błękitni Słotwina 
(B-klasa świdnicka, gr. I) - 10.03. 
Miejsce oraz godziny ostatnich 
czterech meczy kontrolnych po-
zostają do ustalenia.

Zieloni Mrowiny na półmetku 
rozgrywek zajmują 12. miejsce.

W obiekcie żarowskiego Cen-
trum Kultury i Sportu trenują rów-
nież piłkarze występujący w kl. B: 
Wierzbianka Wierzbna, Błyskawica 
Kalno oraz Zryw Łażany.

Krzysztof Dutkiewicz

P iłkarska wiosna rusza za nie spe ł na dwa mie siące . Ze społy z g miny 
Żarów rozpoczę ły przygotowania do rundy rewanżowej.


