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Obniżki płac, zwolnienia 
i ogólny kryzys finanso-

wy. O złej sytuacji w staro-
stwie i jednostkach powiatu 
świdnickiego mówi się już od 
dawna. Nic więc dziwnego, 
że również wydatki związane 
z budową nowej siedziby po-
gotowia ratunkowego w Świd-
nicy będą „niezwykle trudne 
do przełknięcia”. 

Dlatego szans na realne wsparcie 
finansowe tego projektu władze 
powiatu upatrują we wszystkich 
samorządach powiatu świdnickie-
go. - Na dzisiaj nie ma powodu, 
aby gmina dofinansowała zadanie 
powiatu, jakim jest budowa no-
wej siedziby pogotowia ratunko-
wego. To tak jakby gmina żądała 
od powiatu  zapłatę na przykład za 
oświetlenie uliczne, które też prze-

cież służy wszystkim mieszkańcom. 
O ile stanowisko innych samorzą-
dów jest zrozumiałe, ponieważ 
mają na swoim terenie placówki 
pogotowia i nie chcą go stracić, 
co może się stać, jeśli nie wspo-
mogą finansowo powiatu, o tyle 
gmina Żarów takiej placówki nie 
posiada. Trudno oczekiwać ode 
mnie jako burmistrza Żarowa, 
abym kosztem inwestycji w na-
szej gminie wspomagał finansowo 
powiat, który na realizację tych 
zadań ma pozyskać środki unijne. 
Inne samorządy, aby uchronić się 
przed likwidacją swoich stacji po-
gotowia uległy żądaniom powia-
tu, Żarów takiej sytuacji nie ma. 
Nie ma więc żadnego powodu, 
aby finansować zadanie powiatu 
pieniędzmi gminy. Niezrozumiałe 
dla mnie jest zarzucanie mi złej 

woli we współpracy z powiatem, 
wszak zrealizowaliśmy wspólnie 
ogromną inwestycję drogową, 
która kosztowała mieszkańca Ża-
rowa pięć razy więcej niż miesz-
kańca Świdnicy i dziesięć razy 
więcej niż mieszkańca Jaworzy-
ny Śląskiej. Nie żal mi było tych 
pieniędzy, bo Żarów zyskał na 
tym najwięcej. W przypadku po-
gotowia mam duże wątpliwości 
czy tak było. Liczby mówią same 
za siebie, a decyzja o nieprzystą-
pieniu do tego projektu powia-
tu wynika z przeświadczenia, że 
starosta doskonale sobie pora-
dzi z realizacją własnych zadań, 
m.in. nową siedzibą pogotowia. 
Niech każdy robi to, co do niego 
należy – tłumaczy burmistrz Le-
szek Michalak. 

Magdalena Pawlik 

Jak to jest z tym pogotowiem?

Jaki to był rok dla gminy Ża-
rów i samorządu? O podsu-

mowaniu minionego roku, 
planach inwestycyjnych 
i kolejnych zamierzeniach 
z burmistrzem Leszkiem Mi-
chalakiem rozmawia Mag-
dalena Pawlik.

Grudzień to niewątpli-
wie czas podsumowań. To 
również dobry okres, aby 
z dystansem spojrzeć jeszcze 
na rok 2013. Jaki w Pana 
ocenie był miniony rok dla 
gminy Żarów i samorządu?

Mijający rok był w na-
szej gminie rokiem wiel-
kiej aktywności społecznej. 
Kreatywnie funkcjonowały 
stowarzyszenia, organizacje 
społeczne, co jest dowodem 
na doskonałą współpracę 
z gminą. Przede wszyst-
kim zrealizowaliśmy wiele 
ważnych dla mieszkańców 
inwestycji. Były to duże in-
westycje zrealizowane ze 
środków własnych gminy 
i pozyskanych środków unij-
nych. Rozpoczęliśmy proces 
kanalizowania gminy, w tym 

roku pozyskaliśmy na to za-
danie 4 mln złotych i jest to 
dopiero początek. Warto też 
wspomnieć o 16 mln złotych 
dotacji na przebudowę rze-
ki Tarnawka, co zapewni 
bezpieczeństwo przeciw-
powodziowe mieszkańców 
naszych wsi. Pół miliona 
złotych przeznaczyliśmy 
na rewitalizację budynków 
w mieście i będziemy to 
kontynuować w latach na-
stępnych.

r Więcej na stronie 3.

Sześć milionów złotych 
to kwota pozyskanych 

środków dla gminy Żarów
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Ogłoszenia drobne

Kronika Policyjna
Kradł prąd

W Mrowinach przy torach 
PKP żarowska policja wy-
kryła nielegalny pobór ener-
gii elektrycznej. Ustalono, 
że sprawcą był 56-letni 
mężczyzna, który podłą-
czył się do szafy sterowni-
czej i kradł prąd na szkodę 
PKP. Mężczyzna jest miesz-
kańcem gminy Żarów. Teraz 
grozi mu kara od 3 miesięcy 
do 5 lat pozbawienia wol-
ności.

Uwaga na kieszonkowców
Żarowska policja prze-

strzega przed kieszonkow-
cami, którzy korzystając 
z przedświątecznego za-
mieszania i z zatłoczonych 
w tym okresie sklepów, 
zbierają obfite łupy. Nie 
należy nosić przy sobie 
więcej gotówki,  niż wyni-
ka to z potrzeby zakupów 
w danym dniu i pamiętać 
o dokładnym zabezpiecze-
niu noszonych przy sobie 

dokumentów i pieniędzy. 
– Zwłaszcza panie powin-
ny uważać: unikać nosze-
nia torebki na pasku z tyłu, 
nie odwracać torebek na ze-
wnątrz, tylko zamkiem “do 
siebie” i nie zostawiać ich 
w wózkach lub na ladzie, bo 
złodziejowi wystarczy nawet 
krótki moment nieuwagi – 
ostrzega  komendant żarow-
skiego komisariatu policji 
Izabela Basztura

Oprac. Agnieszka Socha

POLSKI 
ŻYWY KARP
smaczny - tani 
- dietetyczny
sprzedaż 

20 grudzień /piątek/
po godz. 10.00.
Plac Gminnej Spółdzielni
ul. Armii Krajowej 32

 ˕ Sprzedam w Żarowie  atrakcyjną działkę budowlaną w pełni uzbrojoną  
o pow. 991 m2. Cena do negocjacji. Tel.0049 1791124606, 0049 1799665599 

 ˕ Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 54,8 m2 w Żarowie na Osiedlu przy ul. Łokiet-
ka. Tel. 607 930 386 

 ˕ Sprzedam dom w Łażanach o powierzchni 119 m2 na działce 0,14 ha. Telefon 
kontaktowy 667 885 569 

 ˕ Do wynajęcia lokal usługowo-handlowy o powierzchni użytkowej 65 m2, przy ul. 
Łokietka 21 w Żarowie. Kontakt 608 515 977

Powiat w tarapatach?
Cięcia pensji, przymuso-

we zwolnienia i odejścia na 
emeryturę. Mówi się nawet 
o zapaści finansowej. O złej 
sytuacji finansowej starostwa 
powiatu świdnickiego mówi 
się już od dawna. Jak poin-
formował czytelnik portalu 
Swidnica 24.pl, w starostwie 
i jednostkach podległych cię-
cia pensji miały sięgnąć 30%, 
trwają zwolnienia i przymu-
sowe przejścia na emeryturę. 
Pisze również o opóźnie-
niach w wypłatach. To – je-
go zdaniem – wynik zapaści 
finansowej powiatu. Dodaje 
również, że oszczędności do-
konywane są kosztem zwy-
kłych pracowników, a zarząd 
nie obniża swoich uposażeń. 
W starostwie i jednostkach 
podległych powiatowi pra-
cuje ponad 300 osób. 

Szpital Latawiec 
z kontraktem

Świdnicki szpital Latawiec 
podpisał kontrakt na 2014 rok. 
Finansowanie będzie niemal 
identyczne jak w tym roku, czyli 
na poziomie około 81 milionów 
złotych. O 30% Narodowy Fun-
dusz Zdrowia obniżył wyceny 
procedur na okulistyce, co ma 
zmniejszyć kolejkę. – To pozor-
ne zwycięstwo – ocenia dyrek-
tor Grzegorz Kloc. Problemem 
nadal pozostaje kontrakt dla od-
działu dziecięcego. Już w tym 
roku otrzymał o 200 tysięcy zło-
tych mniej i mimo protestów 
stawka nie została wyrówna-
na przynajmniej do poziomu 
z 2012 roku. Nadal nie udało 
się także wywalczyć wszystkich 
należnych środków za nadwy-
konania. Dopiero w tym roku 
szpital zawarł ugodę z NFZ na 
zapłacenie części zaległości za 

2010 rok (z oczekiwanych 6 mi-
lionów złotych wywalczył 4 mi-
liony). Na zapłacenie czekają 
nadwykonania za 2011 – około 
9 milionów złotych. Mimo trud-
ności szpital Latawiec zakończy 
ten rok na plusie. 

Biuro Strefy Parkowania 
w nowym miejscu

Biuro Strefy Płatnego Parko-
wania przygotowuje się do prze-
prowadzki. Od środy, 11 grudnia 
nowa siedziba będzie się mieści-
ła przy ulicy Dworcowej 8, czy-
li w odremontowanym dworcu 
Świdnica Miasto. Godziny pra-
cy Biura Strefy Płatnego Parko-
wania pozostają bez zmian, co 
oznacza, że będzie ono czyn-
ne od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-18.00, w sobotę 
w godz. 8.00-15.00. 

Źródło: Swidnica24.pl 

Ekspresem po powiecie

Burmistrz 
Miasta Żarów informuje  
Na tablicy ogłoszeń Biura Ob-
sługi Klienta Urzędu Miejskie-
go w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 

został wywieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprze-
daży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza 
Miasta Żarów Nr 130/2013 z 17 września 
2013r. 

Burmistrz Miasta Żarów 
informuje  
Na tablicy ogłoszeń Biura 
Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. 
Zamkowa 2, został wywieszo-

ny na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w oparciu 
o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 134/2013 z 26 września 2013r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamko-
wa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 153/2013 z dnia 
27.11.2013r. 

Uwaga! Zmiana terminu wywozu odpadów
Zmienił się termin wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Żarów. W zbliżające się 
dni świąteczne, 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia firma wywozowa nie będzie odbierać odpa-
dów od mieszkańców gminy Żarów. Ze względu na święta oraz nowy rok, terminy odbioru 
śmieci zostały przesunięte na inne dni.
Nowe terminy:
r z środy, 25 grudnia wywóz zostanie przesunięty na sobotę, 21 grudnia
r z czwartku, 26 grudnia wywóz zostanie przesunięty na sobotę, 28 grudnia
r z środy, 1 stycznia 2014 roku wywóz zostanie przesunięty na sobotę, 4 stycznia.

Magdalena Pawlik 

„Nikt na świecie nie 
wie”, „Takie ład-

ne oczy” i „Dozwolone od 
lat 18”. W takim repertu-
arze podczas III Przeglądu 
Piosenki Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku w Świdni-
cy w piątek, 22 listopada 
wystąpili żarowscy senio-
rzy z chóru Senyor Rici. 

O tym, że występ śpiewa-
czy z Żarowa był bardzo 
udany, świadczy wywal-
czona nagroda Grand Prix. 
- Trzecia edycja Przeglądu 
Piosenki odbyła się pod ha-
słem „Wyśpiewaj miłość”. 
Cel został osiągnięty, nasz 
zespół pod nadzorem Ry-
szarda Fidlera z Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu za-
chwycił przede wszystkim en-

Wywalczyli Grand Prix

tuzjastyczną formą wykonania 
piosenek. Wspólnie z nami 
seniorami w rytm miłosnych 
piosenek bawili się wszyscy 
uczestnicy Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku z Wałbrzy-
cha, Świdnicy, Świebodzic 
i Bielawy. Za takie wykona-
nie Żarów otrzymał nagrodę 
grand prix oraz pamiątkowe 

grawertony – wyjaśnia Miro-
sław Mendel z żarowskiego 
chóru Senyor Rici.

Z kolejnym repertuarem 
żarowscy seniorzy wystąpią 
już za rok, ale tym razem ja-
ko laureaci IV już Przeglą-
du Piosenki Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku.

Magdalena Pawlik 

Dla rolników rozpoczęły 
się wypłaty płatności za 

rok 2013. Pierwsi otrzyma-
ją je ci, którzy realizują pro-
gramy rolnośrodowiskowe 
i ONW. 

Kompetentni pracownicy 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Świd-
nicy na bieżąco, codziennie 
przygotowują kolejne decy-

Uwaga rolnicy!
zje w sprawie ich przyznania. 
Starają się, aby jak największa 
liczba rolników otrzymała je 
jeszcze w tym roku. Następ-
nie wysyłane są do Warszawy 
i tam dopiero zapadają decyzje 
o terminie wypłaty. 

Ale nie wszyscy rolnicy 
otrzymają decyzje. Trafią wy-
łącznie do tych, którzy mają 
zmniejszenie areału i u których 
zastosowano pomniejszenia 

płatności o współczynnik ko-
rygujący 2000 EUR w wyso-
kości 2,45% oraz modulacje 
5000 EUR w wysokości 10%. 
Pozostali muszą wystąpić do 
Agencji o udostępnienie decy-
zji lub żądanie jej doręczenia. 

Wszelkie informacje moż-
na uzyskać od pracowników 
Powiatowego Biura AriMR-
-u w Świdnicy po nr tel. 74 
851 11 77.  

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu rodzinnym 
i zawodowym w nadchodzącym 
Nowym Roku

życzy radna 
Urszula Ganczarek 

Ksiądz Proboszcz Mariusz Walas, sołtys, Rada Sołecka Bukowa i radna Urszula Ganczarek skła-
dają serdeczne podziękowania wszystkim za pomoc w przygotowaniu parafialnej wieczerzy 
wigilijnej w dniu 15 grudnia 2013 roku.
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Grudzień to niewątpli-
wie czas podsumowań. 
To również dobry okres, 
aby z dystansem spojrzeć 
jeszcze na rok 2013. Jaki 
w Pana ocenie był minio-
ny rok dla gminy Żarów 
i samorządu?

Mijający rok był w naszej 
gminie rokiem wielkiej 
aktywności społecznej. 
Kreatywnie funkcjono-
wały stowarzyszenia, or-
ganizacje społeczne, co 
jest dowodem na dosko-
nałą współpracę z gminą. 
Przede wszystkim zrea-
lizowaliśmy wiele waż-
nych dla mieszkańców 
inwestycji. Były to duże 

Sześć milionów złotych to kwota 
pozyskanych środków dla gminy Żarów
Jaki to był rok dla gminy Żarów i sa-

morządu? O podsumowaniu minio-
nego roku, planach inwestycyjnych 
i kolejnych zamierzeniach z burmi-
strzem Leszkiem Michalakiem rozma-
wia Magdalena Pawlik.

inwestycje zrealizowane 
ze środków własnych gmi-
ny i pozyskanych środków 
unijnych. Rozpoczęliśmy 
proces kanalizowania gmi-
ny, w tym roku pozyska-
liśmy na to zadanie 4 mln 
złotych i jest to dopiero 
początek. Warto też wspo-
mnieć o 16 mln złotych 
dotacji na przebudowę rze-
ki Tarnawka, co zapewni 
bezpieczeństwo przeciw-
powodziowe mieszkańców 
naszych wsi. Pół miliona 
złotych przeznaczyliśmy 
na rewitalizację budynków 
w mieście i będziemy to 
kontynuować w latach na-
stępnych.

Nie wspomniał Pan o boi-
sku lekkoatletycznym, 
która jest przecież pierw-
szą inwestycją tego typu 
w powiecie.

Królowa Sportu to rzeczywi-
ście wyjątkowa inwestycja dla 

dzieci i młodzieży. Ale nie za-
pomnieliśmy też o starszych 
dla których w porozumieniu 
z rehabilitantami  zbudowa-
liśmy siłownię na powietrzu 
przy gimnazjum. Jej rozbudowę 
planujemy w roku przyszłym. 

A co z basenem?
To jest temat, który spę-

dza mi sen z oczu. Ostatnie 
trzy lata dały gminie możli-
wość pozyskania środków 
na określone cele, o których 
wcześniej mówiłem. Progra-

my unijne nie były skierowa-
ne na inwestycje sportowe, 
w tym na budowę basenu. 
Środki, które planowaliśmy 
przeznaczyć w tym roku na 
budowę basenu w kwocie 
4 mln złotych, posłużyły 
za rozliczenie się z powia-
tem za budowę obwodni-
cy Żarowa. To była dobra 
decyzja. Teraz czas na ba-
sen, prowadzimy rozmo-
wy w sprawie pozyskania 
środków, są bardzo realne 
szanse. Będę Państwa na 
bieżąco informował. 

Czy może Pan podać 
konkretnie jaka kwota 
środków zewnętrznych 
w tym roku zasiliła budżet 
gminy?

Ta kwota to ponad 6 mi-
lionów złotych. W kolejnym 
roku wspólnie z gminami 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
w której uczestniczy również 
Żarów przygotowujemy się 
także, żeby sięgać po jeszcze 
większe środki zewnętrzne.

Droga od ulicy Mickie-
wicza w Żarowie przez 

całe Mrowiny aż do skrzy-
żowania i dalej w kierunku 
Imbramowic jest drogą po-
wiatową, więc za jej bieżące 
utrzymanie i remonty odpo-
wiada Starostwo Powiato-
we w Świdnicy. 

I nawet remont krótkiego 
odcinka, który uzyskał no-
wą nawierzchnię asfaltową 
nie rozwiązuje problemu 
drogi, która jest w fatalnym 
stanie przez całe Mrowiny. 
Najbardziej niebezpiecznym 
miejscem jest skrzyżowanie 
za torami kolejowymi przy 
strefie. - Gmina propono-
wała powiatowi komplek-
sowe rozwiązanie problemu 
komunikacyjnego poprzez 
przebudowę tego odcinka. 
Wybudowany przez gminę 
Żarów kilka lat temu łącz-
nik miał być rozwiązaniem 
tymczasowym ułatwiającym 
przejazd na strefę ekonomicz-
ną i wywóz urobku z Kopalni 
Siedlimowice z ominięciem 

Powiatowa droga w Mrowinach 
wciąż czeka na remont

wsi Mrowiny. Gmina opraco-
wała koncepcję przebudowy 
niebezpiecznego skrzyżowa-
nia, którą wraz z propozycją 
nieodpłatnego przekazania 
gruntu i uczestnictwa w fi-
nansowaniu przekazała do 

powiatu. Projekt jednak zo-
stał odrzucony przez staro-
stwo. Mam jednak nadzieję, 
że wspólnie ze strefą dla któ-
rej ta inwestycja jest także 
bardzo ważna uda nam się 
przekonać powiat o moż-

liwości przebudowy skrzy-
żowania. Dopiero to będzie 
rozwiązaniem problemu ko-
munikacji w Mrowinach – 
wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak. 

Magdalena Pawlik 

Zgromadzony został już 
sprzęt i materiał nie-

zbędny do zwalczania nie-
dogodności zimowej aury 
dla kierowców  i pieszych. 

I pomimo, iż dotychcza-
sowe opady śniegu nie po-
wodowały konieczności 
używania ciężkiego sprzętu 
do odśnieżania firma, która 
odpowiadać będzie za zimo-
we utrzymanie dróg na te-
renie gminy Żarów jest już 
w pełnej gotowości. – W tym 
roku za zimowe utrzymanie 
dróg na terenie gminy Ża-
rów odpowiadać będzie wy-
łoniona w drodze przetargu 
firma „RAKER” Marcina 
Borgosza. Firma dysponu-
je dwoma pługopiaskarkami 
oraz koparko-Ładowarką. 
Przypominamy również, że 
obowiązkiem każdego właś-
ciciela posesji jest przede 
wszystkim oczyszczanie 
chodnika ze śniegu i lodu 
oraz jego posypywanie ma-
teriałami uszorstniającymi, 
usuwanie z terenu chodni-

Akcja zima 
rozpoczęta

ka nagromadzonego śniegu 
w miejsce nieutrudniają-
ce ruchu pieszych i pojaz-
dów. W przypadku wspólnot 
mieszkaniowych natomiast 
obowiązek ten jest zazwy-
czaj realizowany przez firmę 
specjalistyczną na zlecenie 
zarządu lub zarządcy nie-
ruchomości – tłumaczy To-
masz Kuska Inspektor ds. 
Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie.

Wszelkie uwagi dotyczące 
zimowego utrzymania dróg 
należy zgłaszać w Urzę-
dzie Miejskim w Żaro-
wie, Referat Inwestycji 
i Dróg, tel. 74 858 05 91 
wew. 334 w dniach: po-
niedziałek, środa, czwar-
tek, piątek w godzinach 
7.30-15.30 oraz we wto-
rek 8.00-16.00 lub w fir-
mie „RAKER” Marcin 
Borgosz tel. 723 506 558 
po godzinach pracy Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik 
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1. Wyjazd na Filipiny był jedynie elementem projektu, który 
składał się ze znacznie większej liczby działań,
2. Do udziału zaproszono przedstawicieli współpracujących 
z nami Rad Młodzieżowych. Warunkiem udziału było wysłanie 
przewodniczącego oraz drugiego członka rady oraz pokrycie 
30% kosztów przejazdu w zakresie własnym,
3. Dysponentem środków z projektu było Stowarzyszenie 
Semper Avanti, zgodnie z zaakceptowanym bezpośrednio 
w Brukseli wnioskiem grantowym,
4. Rada Młodzieżowa Żarowa jest przez nas wysoko cenio-
na i wraz z Radami Młodzieżowymi ze Żmigrodu i Obornik 
została zakwalifikowana do udziału w projekcie,
5. Udział wszystkich radnych młodzieżowych z pozostałych 
gmin został dofinansowany przez instytucje samorządowe 
(gminne),
6. Autorzy publikacji nie pofatygowali się do sprawdzenia 
u źródła informacji, nie nawiązali nigdy kontaktu. W wielu 
miejscach, nie tylko dotyczących bezpośrednio młodych radnych 
z Żarowa, popełniają błędy merytoryczne i piszą nieprawdy.

Młodzieżowa Rada Miej-
ska i Stowarzyszenie 

Semper Avanti są oburzone 
artykułem zamieszczonym 
w opozycyjnej gazecie "Ra-
zem dla Żarowa".

Listy do redakcji Gazety Żarowskiej

Na zdjęciu przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej podczas konferencji 
„Potrzeby młodzieży w gminie” w żarowskim Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu. 

Żarowscy młodzieżowi radni podczas wyjazdu na Filipiny uczestniczyli 
w europejskim projekcie „Międzynarodowa Konwergencja Młodzieżowa na 
temat zatrudnienia, bezrobocia i edukacji. Jej głównym pomysłodawcą było 
Stowarzyszenie Semper Avanti z Wrocławia. List uczestnika wyjazdu

Jako jedna z dwóch osób biorących udział w projekcie na 
Filipinach, chciałbym sprostować kilka nieprawdziwych infor-
macji dotyczących tego wyjazdu zamieszczonych w biuletynie 
Razem dla Żarowa autorstwa Agnieszki Szybalskiej-Góra. 
W tym artykule radna twierdzi, że syn burmistrza wziął udział 
w tym projekcie, co było niepoprawne politycznie. Każdy 
radny, który miał ochotę wziąć udział w tym projekcie miał 
taką możliwość. Musiał tylko spełniać określone warunki: 
być  osobą pełnoletnią, uiścić 30% kosztów transportu oraz 
dobrze komunikować się w języku angielskim. Z osób speł-
niających te warunki tylko ja i Mateusz wyraziliśmy chęć 
brania udziału w tym projekcie. Było to uwarunkowane tym, 

że część osób przygotowywało się do matury i nie mogło so-
bie pozwolić na 2 tygodnie nieobecności w szkole (projekt 
odbywał się w marcu).

Nieprawdziwą informacją jest również to, że wyjazd na Fi-
lipiny był opłacony ze środków publicznych gminy. Prywatny 
sponsor przekazał osobiście darowiznę na konto stowarzy-
szenia Semper Avanti. Gmina nie była odpowiedzialna za 
dostarczenie tej kwoty na konto stowarzyszenia.

Sam nie byłem pewny, czy jestem w stanie uiścić tę kwotę, 
ponieważ wynosiła 1080 złotych, co dla ucznia to dość spota 
kwota. Burmistrz Żarowa osobiście znalazł mi prywatnego 
sponsora, który opłacił mi ten wyjazd, za co jestem bardzo 

wdzięczny. W przypadku radnego Mateusza Michalaka, on 
zrobił to z własnej kieszeni.

Jestem niezmiernie zasmucony faktem, że taki artykuł zo-
stał opublikowany, ponieważ zawiera wiele nieprawdziwych 
informacji, jak i błędów rzeczowych. Odbieram to jako atak 
na dobre imię Młodzieżowej Rady Miejskiej, a także burmi-
strza. Apeluję do osób czytających podobne treści o rozsądne 
wydawanie opinii na ten temat. Do osób publikujących ta-
kie artykuły – więcej rozsądku i rzetelności dziennikarskiej.

Jakub Błaszczyk
Radny Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie

List organizatora
Jako autor i koordynator projektu pragnę wyrazić obu-
rzenie, że młodzież wplątuje się w politykę, a wysiłek i do-
bra wola stowarzyszenia Semper Avanti prezentowana 
jest w sposób wypaczający nasze intencje. Na kolejnym 
zebraniu zarządu rozważymy wystąpienie na drogę są-
dową – uważamy bowiem, że szczególnie Radni, jako 
osoby zaufania publicznego, powinny brać odpowiedzial-
ność za swoje słowa. W całej sprawie zaskakująca jest 
niejasność wynikająca z artykułu – czy problemem jest 
to, że syn burmistrza opłacił wyjazd ze środków włas-
nych (ojca)? Czy radną drażni fakt, że w ogóle pojechał? 
(zaznaczam, że jako przewodniczący rady był koniecz-
nym uczestnikiem wyjazdu – bez niego rada nie mogła-
by w ogóle brać udziału w projekcie). Mam nadzieję, że 
sam artykuł okaże się tylko nieporozumieniem, a radna 
sprostuje całą sprawę publicznie.

Marcin Skocz
Prezes Stowarzyszenia Semper Avanti

A tak sprawę wyjazdu na Filipiny  
komentują na facebooku mieszkańcy Żarowa:

„Przecież muszą coś napisać, jak nie mają o czym. Wolą pisać 
bzdury niż to co jest tak naprawdę ważne „(K. Pomietło)

„Po pierwsze jeśli się nie ma pełnych informacji na dany temat to 
lepiej się nie wypowiadać, po drugie każdy mógł się zgłosić – nie 
było żadnych ograniczeń, po trzecie Mateusz także ma prawo 
korzystać z takich projektów jak każdy inny pełnoprawny członek 
MRM, bez względu na stanowisko jego Taty. To tak jakby zabronić 
dziecku jechać na wycieczkę szkolną, bo ma rodzica-nauczyciela 
w szkole... bez sensu” (M. Osińska)

„(...) Wszyscy członkowie MRM zostali poinformowani o moż-
liwości wyjazdu. Tylko opisywana dwójka wyraziła chęć. Jeśli 
cała reszta odmówiła (w tym ja), dlaczego mieliby zmarnować 
taką szansę? Gdybym to ja zgodziła się na wyjazd, pewnie też 
znalazłby się ktoś z pytaniem „a dlaczego właśnie ona”, a później 
szukano by powiązań z rodziną Pana Burmistrza. Dobrze, że są 
na świecie ludzie wiecznie poszukujący prawdy, ale jeśli chcą tą 
prawdę publikować, niech robią to rzetelnie” (J. Sip)

Droga na gruntowną mo-
dernizację czekała wie-

le lat. Kiedy padał deszcz 
i przychodziły roztopy nie 
można było tym odcinkiem 
przejechać samochodem. 

Nowa nawierzchnia przy 
ulicy Kolejowej w Mrowi-
nach, która powstała przy 
współudziale środków fi-
nansowych z budżetu gminy 
Żarów i Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego poprawi-
ła bezpieczeństwo miesz-
kańców. Ulica Kolejowa 
w Mrowinach zyskała rów- Tak po kapitalnym remoncie wygląda nowa droga przy ulicy Kolejowej w Mrowinach

Gmina oddaje nową drogę w Mrowinach
nież nowy i ładniejszy wy-
gląd. Burmistrz Żarowa za 
tak wykonaną inwestycję dro-
gową w Mrowinach usłyszał 
od mieszkańców słowa po-
dziękowania. – Nareszcie 
również my mamy piękną 
drogę, czekaliśmy na to wie-
le lat. Na spotkaniu w spra-
wie w 2012 roku obiecał Pan, 
że zrobi wszystko, żeby do 
końca 2013 roku drogę zro-
bić. Dotrzymał Pan słowa. 
W imieniu mieszkańców uli-
cy Kolejowej w Mrowinach 
dziękujemy Panu oraz pra-
cownikom Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, którzy zajmowali 

się przygotowaniem inwesty-
cji dotyczącej nawierzchni 
drogi ulicy Kolejowej w Mro-
winach – mówili wdzięczni 
mieszkańcy Mrowin.

Na prace związane z mo-
dernizacją dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych gmina 
Żarów wydała ponad 350 ty-
sięcy złotych. Przy współ-
udziale środków finansowych 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go, w kwocie 320 tysięcy zło-
tych zmodernizowano drogi 
w Łażanach, Kalnie, Pożarzy-
sku, Mrowinach i Wierzbnej.

Magdalena Pawlik 



5nr 23 / 18 grudnia 2013 Roz ma ito ś c i  «

W pierwszej 
dekadzie 
g r u d n i a 
w Szko-

le Podstawowej w Żarowie 
odbywały się wybory uzu-
pełniające do Młodzieżowej 
Rady Miejskiej. Każda klasa 
szósta wystawiała swojego 
kandydata. Kilka dni przed 
głosowaniem rozmawiałam 
z szóstoklasistą, który wy-
cofał swoją kandydaturę. 
Bardzo smutnym głosem 
zakomunikował mi, że mu-
si tak zrobić, aby nie nara-
żać swojej rodziny. Postawa 
12-latka i jego uzasadnienie 
były dla mnie dużym zasko-
czeniem. Nie rozumiałam 
dlaczego młody człowiek, 
którego głowa pełna jest 
fajnych pomysłów nie chce 
realizować swoich marzeń 

Jeśli sprawa dotyczy dzieci - muszę się wypowiedzieć 

społecznie udzielając się na 
rzecz innych. Po przeczy-
taniu artykułu „Egzotycz-
na przygoda na Filipinach” 
zrozumiałam o czym mó-
wił do mnie Maciej. Nie 
liczy się to, co robisz i ja-
kim jesteś człowiekiem, ale 
ważne jest to, czyim jesteś 
dzieckiem.

● Radna Agnieszka Szy-
balska-Góra w gazecie 
„Razem dla Żarowa” pi-
sze: „Dla jasności prag-
nę dodać, że nie mam nic 
przeciwko Panu Mateu-
szowi, bo to pozytywnie 
nastawiony do świata fan-
tastyczny młody człowiek, 
który swoim zaangażowa-
niem i pracą wniósł wiele 
pozytywów do Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej, ale 

mimo wszystko powinien 
odstąpić miejsca innemu 
członkowi Rady. Jest to 
oczywiście moje zdanie, 
ale uważam, że tego właś-
nie wymaga kultura oso-
bista”. W tej wypowiedzi 
widzę jawną dyskrymina-
cję (łacińskie discriminatio 
– rozróżnienie nierówne, 
gorsze traktowanie osób). 
Kultura polityczna (system 
wartości i wzorców zacho-
wań leżący u podstaw dzia-
łania różnych uczestników 
życia politycznego) wyma-
ga, aby nie dyskryminować. 
Autorka artykułu nie zada-
ła sobie trudu, aby zapytać 
członków MRM dlaczego 
w projekcie finansowanym 
ze środków Komisji Euro-
pejskiej w ramach progra-
mu Młodzież w działaniu: 
Akcja 3.2 - Młodzież w 
świecie udział Mateusz Mi-
chalak i Jakub Błaszczyk. 
Ja sobie taki trud zadałam. 
Dlatego dziś z czystym su-
mieniem mogę w tej spra-

wie zająć stanowisko.

● Rzeczą naturalną jest, 
że koszty takiego wyjazdu, 
w tym wypadku 30% kosz-
tów transportu pokrywają 
rodzice albo sponsorzy. Za 
wyjazd Mateusza Michala-
ka zapłacił rodzic Leszek 
Michalak, a nie burmistrz 
miasta, dlatego „… nie każ-
dy może takiego zaszczy-
tu doświadczyć”. Sponsor, 
który pokrył koszty wyjaz-
du Jakuba Błaszczyka nie 
musi się ujawniać.

● Moja córka Katarzy-
na również skorzystała, 
na podobnych zasadach 
ze środków Komisji Eu-
ropejskiej i jest teraz wo-
lontariuszem w Kijowie. 
Nie sądzę, aby komuś to 
przeszkadzało, bo nieliczne 
młode osoby chciały udzie-
lać się na rzecz dzieci ukra-
ińskich. I tylko dlatego nikt 
nie próbuje publicznie nas 
rodziców rozliczyć, dla-

czego ona i dlaczego ro-
dzice pokryli 30% kosztów 
transportu. Sądzę, że gdy-
by wyjechała na przykład 
na Majorkę, zainteresowa-
nie Kasi wyjazdem wzro-
słoby. Pytanie tylko, czym 
by się interesowano? Do-
rośli ludzie powinni wspie-
rać pozytywną aktywność 
młodych ludzi, bo takich 
jest bardzo niewielu. Do-
rośli ludzie powinni wie-
dzieć, że puszczając w eter 
niesprawdzone informacje, 
zadając publicznie pytania 
typu: kto co ma do ukry-
cia bez wykazania się rze-
telnością w sprawdzaniu 
faktów mogą kogoś bardzo 
skrzywdzić. Jeśli robią to so-
bie dorośli, to mogę milczeć. 
Jeśli sprawa dotyczy dzie-
ci, muszę się wypowiedzieć.

● Macieju pamiętaj, że 
dorosły jak chce uderzyć 
przeciwnika, zwłaszcza po-
litycznego, to kij zawsze się 
znajdzie. Szkoda, że „kijami” 

bywają członkowie rodzin, tu 
jesteśmy najbardziej wrażli-
wi na ból. Kandyduj w na-
stępnych wyborach MRM. 
Pamiętaj, jak będziesz korzy-
stał ze szkoleń, na przykład 
we Wrocławiu i jeszcze co-
dziennie dojeżdżał to przy-
słowiowy „pies z kulawą 
nogą: się tym nie zainteresuje 
i nie zapyta, dlaczego rodzice 
Cię dofinansowali. Bo chy-
ba w artykule „Przygoda na 
Filipinach” nie chodzi o to, 
czego uczestnicy projektu 
się nauczyli i czy wypełnili 
swoje zobowiązania projek-
towe, ale o coś zupełnie in-
nego. Autorka tekstu pisze 
„Filipiny to piękne wyspy 
na Oceanie Spokojnym. Nie 
widziałam ich co prawda 
na własne oczy, ale bardzo 
bym chciała. Zresztą, kto 
by tam nie chciał…”. Ży-
czę Pani spełnienia marzeń.

Urszula Rurarz dyrektor  

Szkoły Podstawowej  

im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Widać już, że przedświą-
teczna gorączka po-

woli dopada każdego z nas. 
To znak, że Święta Bożego 
Narodzenia coraz bliżej. 
Szał świątecznych zakupów 
ogarnął także mieszkańców 
Żarowa. Zobacz, jakie tra-
dycyjne i regionalne potra-
wy oraz ozdoby świąteczne 
można było nabyć w sobo-
tę, 14 grudnia w żarowskim 
gimnazjum.

Wigilijne przysmaki, bomb-
ki, stroiki, obrazy i inne 
ozdoby świąteczne królo-
wały podczas świąteczne-
go kiermaszu w żarowskim 
gimnazjum. Na mieszkańców 
Żarowa czekało dwanaście 
tradycyjnych potraw wigilij-
nych granitowego szlaku. Ta-
ką przedświąteczną atrakcję 

Wesołych Świąt!

przygotowali przedstawicie-
le żarowskiego gimnazjum 
wspólnie ze Stowarzysze-
niem Lokalna Grupa Dzia-
łania „Szlakiem Granitu”. 
– Żarów to bardzo aktyw-
na miejscowość. Aktywni 
i kreatywni są również jego 
mieszkańcy. Tak jak się tego 
spodziewałem, nie zawiedli 
również podczas świątecz-
nego kiermaszu, który po 
raz pierwszy, zainicjowany 
wspólnie z naszym stowa-
rzyszeniem odbył się właśnie 
w Żarowie. Mam nadzieję, że 
ta przedświąteczna impreza 
stanie się już tradycją w tej 
gminie – mówił Piotr Ła-
będzki ze Stowarzyszenia 
LGD „Szlakiem Granitu”.

Świąteczne stoiska uginały 
się od tradycyjnych smakoły-

ków. Były świąteczne wypie-
ki, wigilijne potrawy i słodkie 
pyszności. Swoje regionalne 
potrawy prezentowali również 
przedstawiciele żarowskich 
instytucji. Wśród nich byli 
członkowie Stowarzyszenia 
Miłośników Łażan „Przyjazna 
Wieś” oraz Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów. 
Nie zabrakło również stoisk 
artystycznego rękodzieła. 
Te z kolei prezentowały Ja-
dwiga Michałowska, Wan-
da Hüpner, Elżbieta Kulas, 
Dorota Dawlewicz i Anna 
Nocoń-Kurzeja. – Trady-
cyjne potrawy panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Łażan 
przygotowywały już od dwóch 
dni. Dziś odwiedzający nasze 
stanowisko mieszkańcy mogą 
raczyć się pysznym kiszonym 
barszczem czerwonym, wigi-
lijnymi uszkami i pierogami 
z kapustą  i grzybami, karpiem 
w galarecie, sałatką śledzio-
wą, postnymi pasztecikami 
i krokietami oraz słodkimi 
smakołykami. To taki przed-
smak tego, co królować będzie 
na naszych stołach podczas 
wieczerzy wigilijnej – dopo-
wiadała Krystyna Faruń ze 
Stowarzyszenia Miłośników 
Łażan „Przyjazna Wieś”.

Magdalena Pawlik 

Posprzątali teren wokół 
stawu miejskiego, wy-

cięli zalegające tam krzewy 
i wykonali ścieżkę wzdłuż 
tej wycinki. Żarowscy węd-
karze wspólnie z pracowni-
kami prac interwencyjnych 
i społecznie-użytecznych, 
zatrudnionych przez Urząd 
Miejski zadbali o prządek 
wokół stawu miejskiego. 

– Wspólnymi siłami sta-
ramy się dbać o ulubione 
miejsce spędzania wolnego 
czasu przez wielu wędka-
rzy. Uporządkowany został 
przede wszystkim teren od 
strony ulicy Armii Krajo-
wej na wysokości sklepu 
Eko w Żarowie aż do ulicy 
Wyspiańskiego. Szczególne 
podziękowania należą się za-
rządowi Polskiego Związku 
Wędkarskiego Koło w Ża-
rowie oraz Markowi Dą-
browskiemu i Markowi 
Solarzowi, którzy przez ca-
łe dwa tygodnie w czynie 
społecznym, wspólnie z pra-
cownikami interwencyjnymi 
wykonywali te prace – wy-
jaśnia Grzegorz Osiecki, 
zastępca burmistrza.

Żarowski staw miejski jest 
miejsce ogólnodostępnym 
nie tylko dla wędkarzy, ale 
również wszystkich miesz-

Wędkarze dbają o staw miejski

kańców gminy Żarów. Jest 
również miejscem, gdzie od-
bywają się imprezy kultu-
ralne i rekreacyjne. Trzeba 
jednak pamiętać o przestrze-
ganiu i nie zaśmiecaniu te-
go terenu.– Zwracamy się 
z prośbą do mieszkańców 
czy dzierżawców ogród-
ków działkowych, aby nie 

wyrzucali tam śmieci, bu-
telek, reklamówek, liści czy 
skoszonej trawy. Wszystkie 
te zanieczyszczenia zalega-
ją, a następnie wpadają do 
wody. Wspólnie zadbajmy 
o nasze środowisko – do-
powiada Grzegorz Osiecki.

Magdalena Pawlik 

List Urszuli Rurarz dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie do Gazety Żarowskiej.
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Od lipca przyszłego roku mieszkańcy Żarowa będą mogli robić zakupy na całkiem nowym i zmodernizowanym targowisku. 
Projekt ten otrzymał ponad 500 tysięcy złotych dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja pochłonie ponad 
850 tysięcy złotych.

Rok inwestycji w gminie Żarów
Ogromne kwoty finansowe zasiliły tegoroczny budżet gmi-

ny Żarów. Jedne z nich przeznaczone były na realizację 
największych inwestycji, a inne trafiły do jednostek podle-
głych oraz instytucji współpracujących. Dzięki nim w gminie 
Żarów udało się wykonać bardzo wiele inwestycji, zadań oraz 
dokonać licznych zakupów. Każde z zadań zostało zrealizowa-
ne przy udziale środków z budżetu gminy Żarów. Zobacz, na 
jakie zadania zostały one przeznaczone.

Żarów jako jedna z szesnastu pierwszych gmin zakwalifikowała się do programu budowy boisk lekkoatletycznych „Dolny 
Śląsk dla Królowej Sportu”. Gruntowna modernizacja boiska lekkoatletycznego przy żarowskiej Szkole Podstawowej kosz-
towała prawie 800 tysięcy złotych, z czego kwotę 300 tysięcy złotych gmina Żarów pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. 

Trwają prace związane z budową kanalizacji w gminie Żarów. Do końca przyszłego roku zakończy się budowa sieci wodo-
ciągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do 
Żarowa. Na to zadanie gmina Żarów pozyskała 4 mln złotych ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 7 milionów złotych.

Szesnaście wspólnot mieszkanio-
wych oraz jeden budynek gmin-
ny, dzięki projektowi rewitalizacji 
miasta dziś nie straszą już swoim 
wyglądem. Na remonty budyn-
ków gmina pozyskała 519 071, 98 
tysięcy złotych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach projektu „Odnowa wie-
lorodzinnych budynków mieszkal-
nych w ramach rewitalizacji miasta 
Żarów”. Cała inwestycja kosztowała 
814.845,38 tysięcy złotych. 

W ubiegłym roku wykonane zostały alejki na terenie starej części cmentarza w Żarowie. Wyposażono również cmentarną 
kaplicę w nowy sprzęt nagłaśniający. W tym roku wykonany został kolejny etap prac na żarowskim cmentarzu. 25 tysięcy 
złotych, które gmina Żarów pozyskała w ramach małych projektów z Lokalnej Grupy Działania LGD „Szlakiem Granitu” zo-
stały przeznaczone na zakup kostki betonowej i obrzeży do budowy alejek na cmentarzu komunalnym. Remont cmentar-
nych alejek kosztował ponad 40 tysięcy złotych.

Świetlica wiejska w Krukowie, dzięki gruntownej modernizacji dziś jest miejscem chętnie odwiedzanym przez wszystkich 
mieszkańców Krukowa. Obiekt został przebudowany i całkowicie odnowiony, a całość kosztowała gminę Żarów 367.746,64 
tysięcy złotych. Środki unijne zostały pozyskane z Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” w wysokości 236.120,00 
tysięcy złotych.

Inwestycja prowadzona wspólnie z żarowskim Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Siłownia w plenerze, przy której zamon-
towanych zostało 9 urządzeń do ćwiczeń sportowych kosztowała ponad 31 tysięcy złotych. Inwestycja ta została wsparta 
środkami unijnymi, kwotą 25 tysięcy złotych, którą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pozyskało 
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.`

W tym roku remontu dróg dojazdowych doczekali się mieszkańcy Mrowin, Wierzbnej, Pożarzyska, Łażan i Kalna. Na to za-
danie gmina Żarów z budżetu Urzędu Marszałkowskiego pozyskała 320 tysięcy złotych. Środki finansowe zostały przyzna-
ne w ramach działania: ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych. Całkowity koszt wykonywanych prac 
zamknął się w kwocie 670 tysięcy złotych.
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Co? Gdzie? Kiedy? 
ŻARÓW

od 8 grudnia
Wystawa: “Historyczne Pamiątki” (Żarowska Izba Historycz-
na, ul. Armii Krajowej 40, niedziela 11:00 – 14:00, środa 
10:00 – 17:00, wstęp wolny)

19 grudnia
Premiera spektaklu teatralnego “Zabiłam ptaka w locie” 
Agnieszki Osieckiej. Po przedstawieniu zapraszamy na 
wspólną “Wigilię w domu wariatów” (Teatr Bezdomny, ul. 
Zamkowa 15, godz. 19:00, wstęp wolny)

2 stycznia
Premiera przedstawienia “W imieniu prawa” Jana Himilsba-
cha” (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19:00, wstęp 
wolny)

9 stycznia
Premiera przedstawienia “Jasełka Tymbarskie” (Teatr Bez-
domny, ul. Zamkowa 15, godz. 19:00, wstęp wolny)

12 stycznia
XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Przedszko-
le Bajkowe, ul. Łokietka 14 i GCKiS, ul. Piastowska 10A) 

ŚWIDNICA
20 grudnia

Widowisko kolędowe: “Zanim Pan zapuka do drzwi”, wystą-
pią zespoły “Jubilat” i “Czas”, Chór Pryma Voce III LO, GlinGal 
Fireshow (Rynek, godz. 16:00, wstęp wolny)

22 grudnia
III Adwentowe Koncerty Wokalno-Organowe, występują 
Anna Pikulska – organy, Marianna Myrlak – mezzosopran 
(Kościół Św. Józefa, ul. Kotlarska 19-21, godz. 19:30, wstęp 
wolny)

3 stycznia
Karnawałowa gala operowo-operetkowa (Sala teatralna 
ŚOK, Rynek 43, godz. 19:00, bilety 20 zł (grupowy), 25 zł 
(ulgowy), 30 zł (normalny) do nabycia w Informacji Tury-
stycznej, ul. Wewnętrzna 2) 

4 stycznia
Koncert: Tekla Klebetnica (Sala teatralna ŚOK, Rynek 43, 
godz. 20:00, bilety 50 zł do nabycia ...) 

ŚWIEBODZICE
19 stycznia

Kolędowanie z Burmistrzem (Miejski Dom Kultury, ul. Wol-
ności 13, godz. 16:00, wstęp wolny)

JAWORZYNA ŚLĄSKA
31 grudnia

Sylwester pod chmurką – dokładnie o północy pokaz sztucz-
nych ogni (plac przed Urzędem Miejskim, ul. Wolności 9, 
wstęp wolny)  

STRZEGOM
31 grudnia

III Sylwester na Strzegomskim Rynku 2013/2014. W progra-
mie m.in.: występ zespołu Karpowicz Family, pokaz sztucz-
nych ogni, konkursy z nagrodami (Rynek, godz. 22:00 – 
02:00, wstęp wolny) 

W niedzielne popołudnie, 
8 grudnia każdy mógł 

poczuć się w Żarowie Świę-
tym Mikołajem. Jak co roku, 
organizatorzy Miasteczka 
Świętego Mikołaja, najbar-
dziej mikołajowej imprezy 
w całym powiecie świdni-
ckim zadbali, by każdy miał 
na sobie czerwone nakrycie 
głowy. 

Frajdą dla wszystkich 
najmłodszych była nie tylko 
wizyta Świętego Mikołaja, 
który jak zawsze nie zawiódł 
i pojawił się w nieoczekiwa-
nym momencie, ale również 
moc atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów imprezy: 
Młodzieżową Radę Miejską 
w Żarowie, Żarowską Wspól-
notę Samorządową, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Żaro-
wie, Gminne Centrum Kultu-
ry i Sportu oraz Urząd Miejski 
w Żarowie. – Co roku Święty 
Mikołaj przybywa z prezen-
tami do najmłodszych miesz-
kańców Żarowa. Dzięki swoim 
pomocnikom i dobrym elfom 
dociera do wszystkich dzie-
ci. Swoją obecnością wpro-
wadza mieszkańców, również 
tych dorosłych, którzy w tym 
wyjątkowym dniu oczekują je-
go przyjścia w magiczny okres 

Już po raz 79. czytelnicy 
Przeglądu Sportowego, 

internauci www.przeglad-
sportowy.pl i telewidzowie 
TVP mogą wybierać najlep-
szych polskich sportowców. 
Przed rokiem Czempiona za 
1. miejsce otrzymała Justy-
na Kowalczyk. 

W tym roku w gronie 25-
ciu nominowanych spor-
towców znalazł się Paweł 
Fajdek – jeden z najwięk-
szych polskich talentów lek-
kiej atletyki. Przełamał swoją 
złą passę i zapisał się w hi-
storii sportu jako najmłod-
szy mistrz świata w rzucie 
młotem. –  Zachęcam wszyst-
kich do głosowania na tego 
zawodnika. Paweł zdecydo-
wanie zasłużył sobie na tytuł 
Najlepszego Sportowca Pol-
ski 2013 roku. To był prze-
cież jego rok: mistrzostwo 
świata w Moskwie, wygrana 
w Challenge’u IAAF i złoto 
Uniwersjady. Wszystkie naj-
ważniejsze wyróżnienia ostat-
nich miesięcy powędrowały 
właśnie na jego konto –  ko-
mentuje Norbert Gałązka 
z Klubu Sportowego “Zjed-

Zagłosuj na naszego mistrza świata!

noczeni Żarów”. Zagłosować 
można wypełniając załączony 
do Przeglądu Sportowego ku-
pon i przesyłając go na adres 
redakcji lub rejestrując się na 
stronie internetowej www.
plebiscyt.przegladsportowy.
pl. Wtedy na podany adres 
mailowy zostanie wysłana 
wiadomość zawierająca link 
do strony głosowania. Warto 
wspomóc Pawła, zwłaszcza, 
że każdy oddany głos bierze 

udział w losowaniu atrakcyj-
nych nagród, takich jak samo-
chód Fiat Panda, Ipad 4 oraz 
zaproszenia na Galę i Bal Mi-
strzów Sportu. 

Przypominamy, że na naj-
lepszego sportowca z gminy 
Żarów głosować mogą rów-
nież wszyscy mieszkańcy w 
lokalnym konkursie ogłoszo-
nym przez gminę Żarów. Gło-
sy można oddawać w czterech 
kategoriach: zawodowiec, za-

wodnik amator senior (powy-
żej 18 roku życia), zawodnik 
amator junior (poniżej 18 roku 
życia) i trener. Kandydatury 
sportowców można zgłaszać 
do 15 stycznia. Wyboru naj-
lepszego sportowca dokona 
specjalnie powołana Kapi-
tuła. Karty zgłoszeń pobrać 
i składać można w Biurze 
Obsługi Klienta w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie. 

Agnieszka Socha

Renifery Św. Mikołaja zaparkowały w Żarowie

Na najmłodszych mieszkańców Żarowa w Miasteczku Świętego Mikołaja 
czekało mnóstwo atrakcji: konkursy i zabawy, występy artystyczne, grill, 
przejażdżka Reniferotraktorkiem, kiermasz bożonarodzeniowy, gorąca 
czekolada i herbata oraz Szkoła Elfów. Na zdjęciu pomocnicy Świętego Mikołaja 
radna żarowskiej Rady Miejskiej Iwona Nieradka i Norbert Gałązka z Klubu 
Sportowego Zjednoczeni Żarów.

Świąt Bożego Narodzenia – 
mówiła Agnieszka Kołacz-
-Leszczyńska, poseł na Sejm 
RP.

Już po raz czwarty Mikołaj 
i jego pomocnicy opanowa-
li żarowski Plac Wolności. 
Również i tym razem nie 
zabrakło wsparcia ze strony 
mikołajowych asystentów. – 
Klub Sportowy Zjednoczeni 
Żarów jak co roku wspiera 
działania Świętego Mikołaja. 
Jak co roku przygotowujemy 
dla wszystkich mieszkańców 
pieczone kiełbaski, które wy-
jątkowo smakują tylko pod-
czas mikołajkowej imprezy 
w Żarowie – cieszył się Nor-
bert Gałązka z żarowskiego 
Klubu Sportowego Zjedno-
czeni Żarów.

Główną atrakcją Miasteczka 
Świętego Mikołaja w Żaro-
wie był występ grupy Glin-
Gal Fireshow ze Świdnicy. 
– W imieniu organizatorów 
dziękuję wszystkim zaangażo-
wanym w powstanie tegorocz-
nego Miasteczka Świętego 
Mikołaja. To dzięki wspólne-
mu wysiłkowi i ciężkiej pracy 
udało się przygotować naj-
bardziej świąteczną impre-
zę w naszej gminie. Dotarła 
do nas także zapowiedź, że 
w przyszłym roku ponownie 

Do wspólnej mikołajkowej zabawy zachęcali również podopieczni świetlic 
środowiskowych: Dziupli Kanarka z Mrowin, Pomysłowe Ludki z Bukowa, 
Euroclub z Siedlimowic, Chochliki z Wierzbnej, SKSK Chata z Żarowa, Słoneczko 
z Kalna oraz Placówka Wsparcia Dziennego „Cztery Pory Roku” z Żarowa. 
W świąteczny nastrój zgromadzonych mieszkańców wprowadziła również 
swoim występem Marta Kurzeja.

odwiedzi nas Święty Mikołaj 
–  dopowiadał Krystian Chę-
ciek, pomysłodawca impre-

zy i burmistrz Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

POMOCNICY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA:
burmistrz Leszek Michalak, posłowie na Sejm RP Katarzyna Izabela 
Mrzygłocka i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, senator RP Wiesław Kilian, 
firma Colgate- Palmolive Manufacturing Poland Sp. z o.o., firma Usłu-
gi Remontowo-Budowlane M2 Mariusz Juralewicz, Spółdzielnia So-
cjalna Raz Dwa Trzy, radni Rady Miejskiej Żarowa: Kazimierz Kozłowski 
oraz Iwona Nieradka, Placówka Wsparcie Dziennego „Cztery Pory 
Roku”, Stanisław Łukaszów właściciel Hotelu Żar-med, Monika Gałę-
zowska Bielak, TKKF Chemik Żarów, Sklep Warzywko Bożeny i Mariana 
Bujak, Państwowa Straż Pożarna w Świdnicy, jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej z gminy Żarów, Klub Sportowy Zjednoczeni Żarów, 
Zduństwo –Murarstwo Stanisław Chrapek, Biuro Geodezji-Spółka 
Cywilna, Firma Hydro–Gaz, Pracownia Projektowo Usługowa Andrzej 
Nowak, Prace Ziemne „Raker”, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Bu-
dex”, Kancelaria Notarialna Radosław Bartela, Sylwia Łagoda, Biuro 
Usług Majątkowych i Wycen „Taksator”, Przedsiębiorstwo Transporto-
wo-Sprzętowe Piotr Krawczyk, Przedsiębiorstwo THT-2 Marcin Hołdys, 
Centrum Posadzek Wiesław Zaremba  i Stowarzyszenie Nasz Kruków. 
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Wojciech Pudłowski 
wykorzystał swoją 

szansę podczas II Oficjal-
nych Mistrzostw Polski 
Młodzików im. Pawła Szyd-
ły w boksie. Czternastoletni 
mieszkaniec Żarowa został 
wicemistrzem kraju.

W zawodach brali udział 
zawodnicy urodzeni w 1999 
roku, wyłonieni w elimina-
cjach strefowych. Czas walki 

Wojciech Pudłowski z trenerem Marcinem Kucem po dekoracji w Poznaniu

Wicemistrz Polski w boksie!
wynosił 3 rundy po 1,5 mi-
nuty. Pięściarz  klubu Polonii 
Świdnica w finałowym poje-
dynku uległ 3:0 Mateuszowi 
Gawęckiemu z Tiger Łom-
ża. Mistrzostwa rozgrywa-
no w nowej sali klubu Boks 
Poznań.

Jednym z gości turnieju był 
Rafał Murawski, zawodnik 
Lecha Poznań oraz wielo-
krotny reprezentant Polski 
w piłce nożnej.  

Krzysztof Dutkiewicz   

Na drugim miejscu zakoń-
czyli udział młodzicy KS 

Zjednoczeni Żarów w Tur-
nieju o Puchar Burmistrza 
Miasta Strzegomia. W roz-
grywkach wystartowa-
ły dzieci z  rocznika 2003 
i młodsi.

W fazie grupowej mło-
dzi piłkarze pokonali Nysę 
Kłodzko (1:0), Bielawian-
kę I Bielawa (2:0), AKS II 
Strzegom (1:0). Remis 1:1 
padł w spotkaniu z Javorią 
Jawor. W meczu finałowym 
Zjednoczeni okazali się mi-
nimalnie gorsi od piłkarzy 
AKS I Strzegom, przegrywa-
jąc 2:1. Najlepszym bramka-
rzem turnieju został Wiktor 
Nowak z KS Zjednoczeni 
Żarów. 

Końcowa klasyfikacja: 1. 
AKS I Strzegom, 2. Zjed-
noczeni Żarów, 3. Javoria 
Jawor, 4. Lechia Dzierżo-
niów, 5. Nysa Kłodzko, 6. 
Śląsk Wrocław, 7. Biela-
wianka I Bielawa, 8. Biela-
wianka II Bielawa, 9. AKS 
II Strzegom, 10. Prochowi-
czanka Prochowice.

Skład: Wiktor Nowak, Fi-
lip Kamiński, Dawid Marzec, 
Szymon Pilski, Bartłomiej 
Stopa, Marek Barabasz, Ma-
teusz Wojewodzic, Oliwer 

Adepci piłki nożnej 
na parkiecie

Hanc, Wiktor Łuczak, Szy-
mon Dominik.

Mikołajkowe turnieje ro-
zegrały drużyny żaka oraz 
orlika Szkółki Piłkarskiej 
GCKiS Żarów. W całych 
rozgrywkach nie była pro-
wadzona klasyfikacja koń-
cowa, a wszystkie drużyny 
nagrodzone zostały w jedna-
kowy sposób. Organizatorzy 
składają serdecznie podzię-
kowanie firmie Bridgesto-
ne z Żarowa oraz rodzicom 
Szkółki Piłkarskiej za wspar-
cie organizacji turnieju.

Szkółka Piłkarska GCKiS 
Żarów, gr. Orlik: Kacper Mo-
ryl, Maciej Czyżewski, Prze-
mysław Dobrowolski, Jakub 
Wachowiak, Jakub Garbacz, 
Marcel Zawalski, Wiktor 
Drzazga, Antoni Stankowski, 
Kamil Zadrożny, Krzysztof 
Boniowski, Dominik Du-
szyński, Nadia Sobel, Filip 
Wasik, Adrian Uzarek, To-
masz Tyrański, Oskar Becher.

Szkółka Piłkarska GCKiS 
Żarów, gr. Żak: Damian 
Bogucki, Szymon Mirocha, 
Krystian Rossa, Daniel Wa-
silewski, Dawid Haraszczuk, 
Dawid Mirek, Nadia Sobel, 
Bartosz Sakrajda, Karol Ko-
nieczny, Karol Książek, Bar-
tosz Buchowski. 

Krzysztof Dutkiewicz

 

Blisko 140 młodych zawodników i zawodniczek z jede-
nastu klubów wzięło udział w Mistrzostwach Dolnego 

Śląska w akrobatyce sportowej, skokach na ścieżce i sko-
kach na trampolinie. Areną mistrzostw była hala przy uli-
cy Pionierów w Świdnicy. Żarów reprezentowała sekcja 
akrobatyki sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

Akrobatyczne popisy

- Startowaliśmy w klasie 
młodzieżowej. Dwie nasze 

zawodniczki wystąpiły w kla-
sie III, gdzie poziom jest du-

żo wyższy. Dziewczęta muszą 
dysponować większą siłą 
oraz posiadać dużo większą 
sprawność. Ze względu na 
pierwsze starty, akrobatycz-
ką towarzyszyły duże emocje 
oraz stres. Przed nami kolejne 
zawody. Jedenastego stycznia 
będziemy bronić tytułu mistrza 
Dolnego Śląska w akrobatyce 
szkolnej – relacjonuje Eweli-
na Blusiewicz, trener sekcji.

Wyniki:
skoki na ścieżce - konkuren-
cje zespołowe - 2-ka dziew-
cząt (klasa młodzieżowa)
7 miejsce - Weronika Male-
sza, Martyna Ślęzak
12 miejsce - Amelia Banasik, 
Anna Bogatko
14 miejsce - Olga Czoch, Ka-
rolina Zięba
18 miejsce - Julia Żydek, Na-

talia Kijewska
19 miejsce - Agnieszka Baz-
ga, Hanna Czoch
20 miejsce - Laura Król, Pau-
lina Hałaczkiewicz

skoki na ścieżce - konkuren-
cje zespołowe - 2-ka dziew-
cząt (klasa młodzieżowa)
6 miejsce - Olga Czoch, Kar-
lina Zięba, Amelia Banasik
7 miejsce - Weronika Male-
sza, Martyna Ślęzak, Anna 
Bogatko
8 miejsce - Agnieszka Baz-
ga, Hanna Czoch, Natalia Ki-
jewska

skoki na ścieżce - konkuren-
cje zespołowe - 2-ka dziew-
cząt (klasa III)
6 miejsce - Alicja Klimala, 
Julita Ziemkiewicz
Krzysztof Dutkiewicz

W męskiej III lidze siat-
karzy zainaugurowa-

no rundę rewanżową. Coraz 
więcej powodów do radości 
dostarcza młody zespół z Ża-
rowa. W czterech ostatnich 
spotkaniach odniósł aż trzy 
zwycięstwa.

Pierwsze zwycięstwa Volleya

Sezon 2013/14 Żarowskiej 
Ligi Futsalu Electrolux Cup 

zbliża się do półmetku. Po ro-
zegraniu meczy grupowych, 
cztery najlepsze drużyny obu 
grup trafią do Ligi Mistrzów, 
gdzie ostatecznie będą rywa-
lizować o miejsca 1-8 w tego-
rocznej lidze. Pewny udział 
w tej fazie rozrywek mają: 
Cannabis, KKZ Zaskoczeni 
Żarów, Czarny Lotos, Wek-
tor Świdnica.  

To właśnie te zespoły naj-
prawdopodobniej będą zacię-
cie walczyć o zajęcie na finiszu 
rozgrywek pierwszej lokaty. 
Stawkę ośmiu drużyn w Li-
dze Mistrzów mogą uzupeł-
nić: Olewers Gold Team, Drink 
Team Świdnica, Electrolux Ża-

Po wygranej z Tygrysa-
mi Strzelin (3:0) i MTS-em 
Międzylesie (3:1) siatkarze 
z Żarowa okazali się lepsi od 
Olimpii Kowary. Podopiecz-
ni Marcina Wojciaka wy-
grali w trzech setach, dobrze 

rozgrywając końcówki. Był 
to prawdziwie srogi rewanż 
za porażkę 2:3 w Żarowie.

Przegrany po wspaniałej 
walce, okrzyknięty najlep-
szym meczem ligi mecz 
w Kudowie zwiastował 

dobre widowisko podczas 
rewanżu. Tak też się stało. 
Mecz był pełen dramatur-
gii i obfitował we wspania-
łe akcje z jednej i z drugiej 
strony. Naszpikowana dru-
goligowcami drużyna z Ku-
dowy nie dała sobie wydrzeć 
zwycięstwa i pokonała Vol-
ley 3:1, wywożąc tym sa-
mym z Żarowa komplet 
punktów. 

Kolejny występ to derby po-
wiatu. Pojedynek odbędzie 
się 4 stycznia w hali spor-
towej GCKiS w Żarowie. 
Przeciwnikiem Volleya bę-
dzie Dekoria Świdnica. Go-
dzina rozpoczęcia spotkania 
ukaże się na stronie interneto-
wej Dolnośląskiego Związku 
Piłki Siatkowej, trzy dni przed 
planowanym meczem. 

Krzysztof Dutkiewicz

Electrolux Cup

rów, AKS Żarów, GTW, Noc-
ny Team, Ulmech oraz U18 
Żarów. 

W Lidze Europejskiej (miej-
sca 9-16) na pewno zagrają: 
Kac Wawa, Kozioł Team AMS 
Jagodnik, Blue Sensation. 

Po rozegraniu meczy gru-
powych drużyny zachowują 
połowę zdobytych punktów. 
Komplet zwycięstw posiadają 
tylko dwie ekipy – Cannabis 
oraz KKZ Zaskoczeni Żarów.

Rozgrywki prowadzone 
są w hali sportowej żarow-
skiego GCKiS, w każdą so-
botę w godz. 14:40-20:00. 
Zakończenie sezonu nastąpi 
15 lutego. Oficjalna strona in-
ternetowa rozgrywek: www.
electroluxcup.zarow.pl 

Krzysztof Dutkiewicz


