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Marcin Daniec
na Dzień Kobiet

Mrowiny zmieniają
swój wizerunek

Pieniądze na sport 
rozdzielone

Nowe oświetlenie, chod-
nik łączący ulice Wojska 

Polskiego i Myśliwską z cen-
trum wsi, nowe wiaty przy-
stankowe i witacze.

Niebawem centrum wsi 
w Mrowinach zmieni swój 
wygląd. Pierwszy etap rewi-
talizacji tego terenu już się 

Równo 200 tysięcy złotych 
z budżetu gminy Żarów 

zasili w tym roku dwanaście 
klubów sportowych.

Pieniądze tradycyjnie zo-
staną przeznaczone na re-
alizację programów szkole-

Z okazji zbliżającego się 
Dnia Kobiet burmistrz 

Leszek Michalak, przewodni-
czący Rady Miejskiej Roman 
Konieczny i dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie Artur Adamek 
zapraszają panie na wyjątko-
wy kabaretowy wieczór.

rozpoczął i ścieżka między 
ulicą Wojska Polskiego a My-
śliwską w Mrowinach zyskała 
nowe oświetlenie. Na kolejne 
etapy przebudowy tego terenu 
trzeba będzie poczekać jesz-
cze do wiosny. Wspólny pro-
jekt mieszkańców wsi...

więcej na str. 3

niowych, zakup sprzętu czy 
pokrycie kosztów organizacji 
zawodów sportowych. Dota-
cje dla klubów sportowych, 
pomiędzy które rozdzielono 
pieniądze...

więcej na str. 6
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Jak najmłodsi mieszkańcy gminy Ża-
rów spędzali ferie zimowe?

Zobacz, jak mieszkańcy przygoto-
wują się do aplikowania o środki 
unijne na program rewitalizacji 
miasta Żarów.

Kolejny krok w stronę upragnio-
nych baraży o II ligę wykonali siat-
karze Volley PCO Żarów. 

Więcej
na str. 3

W tym roku gwiazdą wie-
czoru będzie Marcin Da-
niec, słynący z doskonałego 
kontaktu z publicznością i 
trafnych obserwacji relacji 
damsko-męskich. I z pew-
nością nie raz doprowadzi 
wszystkich do łez.

więcej na str. 6

Umowy dotacyjne dla żarowskich klubów sportowych wręczali burmistrz 
Leszek Michalak i przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny. Na 
zdjęciu wręczają umowę na ręce Norberta Gałązka wiceprezesa klubu 
sportowego „Zjednoczeni Żarów”.

Nowe lampy oświetleniowe zostały zamontowane na ścieżce łączącej ulicę 
Wojska Polskiego i Myśliwską w Mrowinach. 
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Zadzwoń
600 400 288

Tu znajdziesz
szybką pożyczkę
na jasnych zasadach
PROVIDENT POLSKA S.A.

Koszt połączenia

według taryfy operatora.

Piotr Borkowski
ul. Spokojna 1 (przy cmentarzu)
Tel. całodobowo 607 946 188

Pogrzeby w ramach zasiłku z ZUS-u

Pijani za kierownicą
Pomimo licznych apeli i ostrzeżeń funkcjonariusze policji 
wciąż zatrzymują pijanych kierowców. Zatrzymani w ostatnich 
dniach amatorzy jazdy na „podwójnym gazie” to mieszkańcy 
gminy Żarów. Pierwszy z nich, który został zatrzymany w Sie-
dlimowicach to 41-letni mężczyzna, który w wydychanym po-
wietrzu miał 2,30 promila alkoholu we krwi. Drugiego pijanego 
kierowcę żarowscy policjanci zatrzymali w Imbramowicach. 
Badanie wykazało, że nietrzeźwy 35-latek kierował pojazdem 
z wynikiem ponad dwóch promili alkoholu. 

Oprac. Magdalena Pawlik

KRONIKA POLICYJNA

Uwaga! Kasa Urzędu
czynna w innych godzinach

Kasa Urzędu Miejskiego będzie czynna
w innych godzinach:

- w poniedziałki, środy, czwartki i piątki czynna
w godz. 7.30 - 15.00

- we wtorki czynna w godz. 8.00 - 15.30
Przerwa w kasie: codziennie w godz. 11.30 - 12.10

→ Sprzedam mieszkanie w Mro-
winach o pow. 36 m2, dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka, garaż, duży ogród, 
piwnica, komórka na strychu. Kon-
takt: 516 989 319

→ Sprzedam mieszkanie w Żaro-
wie, 44 m2. Tel. 508 299 700

→ Sprzedam działki budowlane w 
Mrowinach, ul. Kolejowa 1. Tel. 74 8589499

→ Kupię garaż na Osiedlu 
Piastów w Żarowie, w pobli-
żu Kotłowni. Kontakt 607 
930 386.

§W poprzedniej części po-
święconej tematyce dzia-

łu spadku został omówiony 
tzw. umowny dział spadku. 
Jednakże istnieje również 
drugi sposób podziału mająt-
ku spadkowego dokonywany 
w postępowaniu sądowym. 
Dochodzi do niego często, 
gdy strony nie dojdą do po-

rozumienia i niestety wtedy 
często budzą się złe emocje 
między spadkobiercami przy 
podziale majątku, nad który-
mi nawet profesjonalni peł-
nomocnicy często nie są w 
stanie zapanować.

§Aby sąd dokonał podzia-
łu, konieczny jest odpo-

wiedni wniosek. Miejscowo 
właściwy w sprawie o dział 
spadku jest sąd rejonowy 
ostatniego miejsca zamiesz-
kania spadkodawcy. Upraw-
nionymi do złożenia wniosku 
w sprawie o sądowy dział 
spadku są: 1. spadkobierca 
(osoba, która została wy-
mieniona w postanowieniu 
sądu o stwierdzeniu nabycia 
spadku jako spadkobierca - a 
jeżeli  postępowanie nie zo-
stało przeprowadzone - oso-
ba, która wchodzi w grę jako 
spadkobierca), 2. nabywca 
udziału spadkowego; 3. w 
szczególnych przypadkach 
wierzyciel spadkobiercy; 
4. Prokurator; 5. Rzecznik 
Praw Obywatelskich.

§Wniosek o dział spadku 
musi dotyczyć co do za-

sady całego spadku. Wniosek 
powinien być sporządzony 
na piśmie. We wniosku na-
leży podać wartość majątku 
spadkowego. Należy wska-
zać wszystkich potencjal-
nych spadkobierców usta-
wowych i testamentowych. 

We wniosku o dokonanie po-
działu spadku trzeba jeszcze 
wskazać: czy nastąpiło już 
stwierdzenie nabycia spadku, 
przedstawić spis inwentarza 
albo – jeśli spis nie został do-
konany – wskazać, jaki ma-
jątek stanowi spadek (co do 
niego wchodzi); czy spadko-
dawca sporządził testament, 
a jeśli tak, to ile ich było i 
gdzie są; a gdy w skład spad-
ku wchodzi nieruchomość, 
to przedstawić dowód na to, 
że spadkodawca był właści-
cielem danej nieruchomości 
(wyciąg z księgi wieczystej). 
Dobrze by  żądający podziału 
spadku przedstawiał projekt 
podziału spadku, tzn. kto i 
co może otrzymać z majątku 
spadkowego i jakie są zasady 
rozliczeń.

§Sąd dokonując wyboru 
sposobu podziału spad-

ku, w pierwszej kolejno-
ści bierze pod uwagę treść 
złożonego wniosku o dział 
spadku oraz stanowisko po-
zostałych spadkobierców, tak 
aby dział był zgodny z prze-
pisami prawa oraz interesem 
wszystkich spadkobierców. 
Po złożeniu wniosku sąd 
ustala skład i wartość mająt-
ku spadkowego, określa spo-
sób podziału spadku pomię-
dzy spadkobierców, a także 
rozstrzyga o ewentualnych 
wzajemnych roszczeniach 

pomiędzy spadkobiercami. 

§Prawo do żądania doko-
nania przez sąd podziału 

spadku nie jest ograniczone 
terminem. Można go docho-
dzić w każdym czasie. Nale-
ży wskazać, iż często postę-
powanie działowe wymaga 
dużych nakładów finanso-
wych. Na początek należy 
liczyć się z opłatą sądową 
za złożenie wniosku, która 
wynosi 500 zł, a jeżeli wnio-
sek zawiera zgodny projekt 
działu spadku - 300 zł. Opła-
ta sądowa jest wyższa jeżeli 
wniosek o dział spadku jest 
połączony z wnioskiem o 
zniesienie współwłasności i 
wynosi wówczas 1000 zł.  W 
dalszej kolejności może się 
okazać konieczne pokrycie 
wydatków na biegłych (np. 
rzeczoznawców majątko-
wych, geodetów etc.), które 
może osiągnąć rząd 2000-
5000 zł, a także ewentualnie 
wynagrodzenia profesjonal-
nego pełnomocnika proce-
sowego. Dlatego też radzę 
dobrze przygotować wniosek 
o podział majątku by zmini-
malizować koszty postępo-
wania i dążyć do ugodowych 
rozwiązań. 

Paweł Polewski
radca prawny „Gruntkowska, 

Polewski i Partnerzy adwo-
kacko – radcowska sp.p.” w 

Świdnicy

Sądowy dział spadku

Zabawa karnawałowa
w Imbramowicach

Dobra zabawa, tańce, gry, konkursy i występy artystyczne. To wszystko czekało na najmłodszych miesz-
kańców Imbramowic podczas zabawy karnawałowej, która tradycyjnie odbyła się na świetlicy wiejskiej.

§ ZAPYTAJ PRAWNIKA  -> paragraf@um.zarow.pl

- Karnawał to czas zabaw 
i tańca. Tradycyjnie, jak 
każdego roku wyjątkowo 
okres karnawału świętują 
najmłodsi mieszkańcy na-
szej wsi. Świetlicę wiejską w 
Imbramowicach wypełniają 
wróżki, księżniczki, piraci 
i bohaterowie innych kre-
skówek. Do tańca i wspól-
nej zabawy w tym roku za-
chęcała najmłodszych pani 
Małgorzata. Muzyka sama 
porywała do tańca. A o 
dobry poczęstunek, gorące 
kiełbaski, pączki oraz różne 
słodkości zadbały panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich. 
Wszystkim mieszkańcom, 
którzy zaangażowali się w 
przygotowanie i organiza-
cję zabawy karnawałowej 
dla naszych małych po-
ciech składamy serdeczne Nie ma to jak dobra zabawa. Na zdjęciu najmłodsi mieszkańcy Imbramowic podczas zabawy karnawałowej. 

podziękowania. I cóż ... do 
zobaczenia za rok –  mó-

wią Paulina Trafas radna 
Rady Miejskiej  i sołtys 

Imbramowic Marek Fita.
Magdalena Pawlik

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania fundatorom upo-

minków, które zostały przekazane podczas zabawy do-
chodowej w Mrowinach: sklep „Rogatek” Zofia i Jerzy 
Staruszkiewicz, piekarnia „Jutrzenka” Kazimierz Ko-
złowski, apteka „Pod Sokołem” Jarosław Kruk, Eko 
– sklep w Żarowie, sklep „Oskar” Katarzyna i Piotr 
Zywer, sklep wielobranżowy Iwona Czoch, pracownia 
złotnicza Robert Skrzypkowski, sklep „Jubiler” Elż-
bieta i Stanisław Maciuszek, sklep wielobranżowy w 
Mrowinach Mirosława Dąbrowska, Magdalena Pajor. 
Z zebranych środków finansowych zostaną zakupione 
szafki na obuwie zmienne dla dzieci oraz stoły na salę 
gimnastyczną.

Podziękowania kieruję także w stronę osób, które włą-
czyły się w organizację zabawy: Krystyna Popek, Beata 
i Krzysztof Jurga, Izabela i Tomasz Żywiec, Marzena 
i Sławomir Okarma, Aleksandra i Łukasz Jernutow-
scy, Sabina Piasecka, Halina Włosińska, Agnieszka 
Mikołajek, Katarzyna Koza, Andrzej Mision.

Wszystkim z całego serca dziękuję.
Barbara Nowak

dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Anny Jenke w Mrowinach



Gazeta Żarowskanr 03 / 18 lutego 2016 3Gmina

Podsumowujemy pierwszy rok
VII kadencji Rady Miejskiej

Oficjalnie 1 grudnia 2014 roku rozpoczęła się nowa kadencja Rady Miejskiej w Żarowie na lata 2014-2018. Od tego momentu minął rok wspólnej pracy żarow-
skich radnych. O tym, jaka jest obecna Rada Miejska w Żarowie, jak pracuje, czy stanowi zgrany zespół, który wypracowuje wspólne stanowiska i jakie ma plany 
na pozostałe lata tej kadencji rozmawiamy z jej przewodniczącym Romanem Koniecznym.

→ Nowa kadencja Rady 
Miejskiej Żarowa potrwa 
do 2018 roku. Do tego cza-
su jeszcze ponad dwa lata. 
Jak Pan ocenia rok wspól-
nej pracy żarowskich rad-
nych?

Minął pierwszy rok wspól-
nej pracy nowej Rady Miej-
skiej. Z pewnością rok 

Radę Miejską Żarowa reprezentuje piętnastu radnych: Maria Tomaszew-
ska, Zuzanna Urbanik, Robert Kaśków, Tadeusz Pudlik, Mieczysław Myrta, 
Waldemar Ganczarek, Ewa Góźdź, Norbert Gałązka, Barbara Zatoń, Ro-
man Konieczny, Kazimierz Kozłowski, Iwona Nieradka, Mariusz Borowiec, 
Tadeusz Reruch i Paulina Trafas.

Niebawem zmieni się centrum Mrowin. Na taką przemianę czekają także 
mieszkańcy wsi. 

Ścieżka łącząca ulicę Wojska Polskiego i Myśliwską w Mrowinach nieba-
wem zmieni swój wygląd. To dopiero początek rewitalizacji tego terenu. 

Przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola podczas tegorocznej zabawy kar-
nawałowej. 

Na zdjęciu Roman Konieczny, 
który w tej kadencji pełni funkcję 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej.

przełomowy dla mnie jako 
nowego przewodniczącego 
Rady Miejskiej, który pozwo-
lił mi zdobyć wiele doświad-
czenia. To również rok pracy 
radnych w takim składzie, 
którzy swoje nowe obowiąz-
ki wykonywali najlepiej, jak 
potrafili. W nowym składzie 
Rady Miejskiej pozostało 11 
radnych z poprzedniej ka-
dencji i to są doświadczeni 
samorządowcy, a dołączyło 
czterech nowych radnych. 
Naszą dotychczasową współ-
pracę oceniam bardzo do-
brze. Przede wszystkim po-
trafimy ze sobą rozmawiać, 
chociaż każdy ma prawo do 
wyrażania swoich poglą-
dów. I choć czasem nie we 
wszystkim się zgadzamy, mu-
szę zaznaczyć, że jest między 
nami szacunek i zrozumienie. 
Wspólnie podejmujemy decy-

zje, które naszym zdaniem są 
najlepsze dla mieszkańców 
naszej gminy.

→ Czy to był pracowi-
ty rok dla radnych Rady 
Miejskiej? Jak często się 
spotykali, ile uchwał pod-
jęli i w jakich sprawach?

Czy miniony rok był pra-
cowity? Myślę, że każdy z 
nas decydując się na kandy-
dowanie do Rady Miejskiej 
wiedział, że musi znaleźć 
czas na wspólne spotkania. 
Od 1 grudnia 2014 do końca 
minionego roku odbyliśmy 
16 sesji Rady Miejskiej, pod-
czas których uchwaliliśmy 
136 uchwał. W strukturach 
Rady działa sześć stałych 
komisji, które do końca 2015 
roku obradowały na 68 po-
siedzeniach. Przez ten czas 
podejmowaliśmy decyzje w 
różnych kwestiach, najczę-

ściej dotyczących finansów 
naszej gminy czy realizacji 
kolejnych nowych inwestycji. 

→ A co ze współpracą z 
burmistrzem Leszkiem 
Michalakiem?

Bardzo cenię sobie, że w 
każdej, nierzadko niełatwej 
sytuacji, mogę liczyć na po-
parcie radnych. Podobnie 
oceniam współpracę Rady 
Miejskiej z burmistrzem 
Leszkiem Michalakiem. Rad-
ni Rady Miejskiej od samego 
początku tej kadencji ściśle 
współpracują z burmistrzem. 
To doświadczony samo-
rządowiec. Jego decyzje są 
przemyślane i zawsze kon-
sultowane z radnymi. Widzę 
jego wkład i zaangażowanie. 

→ Jakie plany na kolejne 
lata tej kadencji mają ża-
rowscy radni?

Co przed nami? Przede 

wszystkim kolejne pracowite 
lata i nowe wyzwania. A tych 
jest całkiem sporo. Najistot-
niejsze z nich to dążenie do 
pozyskiwania dodatkowych 
środków zewnętrznych, które 
przeznaczone zostaną na re-
alizację wielu strategicznych 
inwestycji, które planowane 

są na terenie naszej gminy. 
To również poprawa jakości 
życia naszych mieszkańców, 
promocja gminy Żarów i 
wiele innych zadań, dzięki 
którym nam mieszkańcom 
będzie się żyło jeszcze lepiej.

Rozmawiała: Magdalena 
Pawlik

W kolejnym numerze
gazety przewodniczą-
cy wszystkich stałych 
komisji, które działają 
w strukturach Rady 

Miejskiej podsumują rok 
swojej pracy.

Centrum wsi w Mrowinach
zmieni swój wizerunek

Ruszają zapisy do przedszkola
Uwaga rodzice przedszko-

laków! Bajkowe Przed-
szkole w Żarowie rozpoczyna 
rekrutację do przedszkola i 
oddziałów żłobkowych.

Zapisy rozpoczęły się od po-
niedziałku, 8 lutego i potrwają 

do 11 marca - O tym, ile dzieci 
zostanie przyjętych do naszej 
placówki zadecyduje 21 marca 
komisja rekrutacyjna. Naszym 
przedszkolakom oferujemy do-
datkowe zajęcia, w tym baśnie 
muzyczne, zajęcia teatralne, za-
bawy judo i dodatkowo naukę 
języka angielskiego. Karty zgło-
szeń znajdują się w kancelarii 
przedszkola. Trzeba je wypełnić 
i najpóźniej do 11 marca dostar-
czyć do naszej placówki. Przy-
pominam, że w pierwszej kolej-
ności do przedszkola zostaną 
przyjęte dzieci wychowywane 
przez samotne matki lub ojców i 
dzieci niepełnosprawne. Ponad-
to, pierwszeństwo będą miały 
również maluchy wywodzące 
się z wielodzietnych rodzin, ob-
jętych pieczą zastępczą. Ważny 

Nowe oświetlenie, 
chodnik łączący ulice 

Wojska Polskiego i My-
śliwską z centrum wsi, 
nowe wiaty przystankowe 
i witacze.

Niebawem centrum wsi 
w Mrowinach zmieni swój 
wygląd. Pierwszy etap re-
witalizacji tego terenu już 
się rozpoczął i ścieżka mię-
dzy ulicą Wojska Polskiego 
a Myśliwską w Mrowinach 
zyskała nowe oświetlenie. 
Na kolejne etapy przebu-
dowy tego terenu trzeba 
będzie poczekać jeszcze do 
wiosny. Wspólny projekt 
mieszkańców wsi z pew-
nością zaowocuje konkret-
nymi efektami. - Na tym 
odcinku zaprojektowaliśmy 
do montażu dziewięć słu-
pów oświetleniowych, na 
długości około 300 metrów. 
Ścieżka została oświetlona i 
można z niej swobodnie ko-
rzystać – mówi Wojciech 
Wołyniak z firmy ELSTA 
Stanisław Wołyniak, wy-
konawca inwestycji.

Słupy oświetleniowe, któ-
re zostały zamontowane na 
ścieżce łączącej ulicę Woj-
ska Polskiego i Myśliwską 
w Mrowinach to dopiero 

pierwsza część wspólnego 
projektu mieszkańców wsi. 
W planach, i to już nieba-
wem, jest także wyłożenie 
tego odcinka nową kostką 
betonową. A w kolejnych 
etapach kolejne inwesty-
cje, które zmienią wygląd 
centrum Mrowin. - Chod-
nik ten będzie połączony z 
centrum naszej wsi, gdzie 
w następnym etapie, kost-
ką betonową zostanie także 
wyłożona zatoka autobuso-
wa. Ale to nie wszystko, co 
planujemy tam zrealizować. 
Naszym wspólnym pomy-
słem jest także dalsza reno-
wacja centrum Mrowin, a 
więc nowe ławki, chodniki i 
wiaty przystankowe – dopo-
wiada Roman Konieczny 
mieszkaniec Mrowin.

Ten etap inwestycji w 
Mrowinach zamknął się 
dokładnie kwotą 51.860,40 
złotych. I został sfinanso-
wany ze środków budżetu 
gminy Żarów, w tym fun-
duszu sołeckiego, który w 
całości wspólną decyzją 
mieszkańców Mrowin zo-
stał przeznaczony na reali-
zację tego przedsięwzięcia. 
Dodatkowe pięć tysięcy 
złotych do inwestycji do-

jest także meldunek. Szansę na 
zapisanie dziecka do przedszko-
la będą mieli przede wszystkim 
ci rodzice, którzy mieszkają na 
terenie gminy Żarów na stałe - 
tłumaczy Elżbieta Wierzyk, 
dyrektor żarowskiego Bajko-
wego Przedszkola.

Rodzice dzieci już uczęsz-
czających do przedszkola mu-
szą wyłącznie złożyć wypeł-
nioną deklarację o kontynuacji 
wychowania przedszkolnego. 
Bajkowe Przedszkole w Ża-
rowie przyjmować będzie 
również dzieci zamieszkałe 
poza gminą Żarów. Ale tyl-
ko w tym przypadku, jeśli 
okaże się, że po postępowa-
niu rekrutacyjnym placówka 
dysponować będzie jeszcze 
wolnymi miejscami.

łożyli również mieszkańcy 
Mrowin, którzy byli orga-
nizatorami Turnieju Wsi w 
Mrowinach. 

Magdalena Pawlik

Karty zgłoszeń do przedszkola wydawane będą od 8 do 26 
lutego, w godz. 7.30-15.00. Wypełnione karty rodzice mogą 
zostawiać w kancelarii przedszkola w dniach 29 lutego – 11 
marca, w godz. 7.30 do 15.00. Ilość miejsc jest ograniczona.
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Zabytki odzyskają
utracony blask

Radni Rady Miejskiej poparli wniosek burmistrza jednogłośnie.

Mieszkańcy Żarowa także chcą aktywnie włączyć się w tworzenie Lokal-
nego Programu Rewitalizacji. 

Na zdjęciu seniorzy z żarowskiego Związku Emerytów Rencistów i In-
walidów podczas Przeglądu Kolęd w Udaninie. Seniorzy wystąpili tam 
w ośmioosobowym składzie. Zaśpiewali trzy kolędy, a w podziękowaniu 
za udział w przeglądzie otrzymali kielich z napisem. To nie był ich jedyny 
świąteczno-noworoczny występ. Na zaproszenie proboszcza parafii p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wierzbnej emeryci wystąpili 
ze swoim repertuarem kolęd również w kościele w Wierzbnej. Wspólne świętowanie Dnia Babci i Dziadka wśród żarowskich emerytów. 

Parafie z terenu gminy Żarów otrzymają dotacje z budżetu gminy Żarów na renowację zabytków wpisa-
nych do rejestru zabytków.

Żarowscy radni na sesji 
Rady Miejskiej w czwartek, 
28 stycznia poparli wniosek 
burmistrza Leszka Micha-
laka w sprawie przyznania 
dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie i 
roboty budowlane przy za-
bytkach wpisanych do reje-
stru zabytków, znajdujących 
się na terenie gminy Żarów. 
Dzięki dotacji dawne zabytki 
mają szansę odzyskać utra-
cony blask. - Cieszę się, że 
jako gmina możemy pomagać 
naszym parafiom w pracach 
konserwatorskich. Choć, nie 
tylko same parafie z terenu 
naszej gminy otrzymają do-
datkowe pieniądze. Właści-

ciele zabytkowego młyna w 
Siedlimowicach będą mogli 
w tym roku także przeznaczyć 
otrzymane środki finansowe 
na renowację zabytkowej ma-
szyny w obiekcie. Przypomnę 
tylko, że każdy zabytkowy 
obiekt, który będzie odnawia-
ny musi mieć założoną białą 
kartę zabytków. W tym roku 
na prace konserwatorskie 
zabytków przeznaczyliśmy 
środki finansowe w wysokości 
130 tysięcy złotych - mówił 
w trakcie posiedzenia bur-
mistrz Leszek Michalak.

Wszystkie wnioski pod-
miotów ubiegających się o 
przyznanie dotacji na prace 
konserwatorskie zabytków 

oceniali członkowie spe-
cjalnej komisji w składzie: 
Sylwia Pawlik sekretarz 
gminy, Iwona Nieradka 
radna Rady Miejskiej, Joan-
na Kulik z Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków 
oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Żarowie Ga-
briela Nastałek-Żygadło i 
Ryszard Rybak.

Magdalena Pawlik

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabyt-
ków, znajdujących się na terenie gminy Żarów otrzymają:
1. Witold Markiewicz na przeprowadzenie prac konserwatorskich odsiewacza ramowego dwuskrzyniowego w Młynie Siedli-
mowice (3575 zł)
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Wierzbnej na przeprowadzenie pełnej konserwacji obrazu „Ukrzyżo-
wanie” (wraz z ramą) z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Wierzbnej (10.000 zł)
3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bukowie na wykonanie konserwacji ośmiu stacji 
drogi krzyżowej z kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bukowie (19.138 zł)
4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bukowie na wykonanie wymiany instalacji elektrycz-
nej w kościele filialnym pw. Św. Józefa w Pożarzysku (7890 zł)
5. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Imbramowicach na wykonanie remontu dachu kościoła pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Imbramowicach wraz z wykonaniem instalacji odgromowej (37.000 zł)
6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Imbramowicach na wykonanie remontu dachu kaplicy pw. Św. Anto-
niego w Pyszczynie (27.063,42 zł)
7. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach na wykonanie prac konserwatorskich Ołtarzyka z 
Figurką Jezusa Władcy Świata z Kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Zastrużu (15.000 zł)

Rozpoczęły się
konsultacje

w sprawie rewitalizacji

28 stycznia Sejmik Wo-
jewództwa Dolno-

śląskiego podjął decyzję w 
sprawie udzielenia z budże-
tu Województwa Dolnoślą-
skiego pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla 
gminy Żarów na opracowa-
nie lub aktualizację progra-
mów rewitalizacji w ramach 
projektu „Przygotowanie 
programów rewitalizacji na 
terenie Województwa Dol-
nośląskiego” współfinanso-
wanego ze środków Progra-
mu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020. 

Gmina Żarów również apli-
kowała o te środki i decyzją 
Sejmiku Województwa na 
opracowanie lub aktualiza-
cję programów rewitalizacji 
otrzymaliśmy dofinansowa-
nie w wysokości 59.490,00 
złotych.

UWAGA MIESZKAŃCY!
Do 9 marca prowadzone 

będą konsultacje społeczne 
w związku z przygotowania-
mi do sporządzenia uchwa-

ły w sprawie wyznaczenia 
obszaru rewitalizacji oraz 
przyjęcia programu przed-
sięwzięć rewitalizacyjnych 
współfinansowanych w ra-
mach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020, a więc przy-
jęcia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Żarów. 
Podczas konsultacji zbierane 
będą propozycje projektów 
mogących uzyskać wsparcie 
ze środków Unii Europej-
skiej. - Propozycje projektów 
powinny zawierać informacje 
na temat zgłaszającego, tytuł 
projektu, dane zgłaszanych 
budynków (w przypadku pro-
jektów przewidzianych do do-
finansowania w ramach dzia-
łania 6.3 RPO WD), zakres 
projektu czy robót, wydatki 
czy koszty całkowite w pln i 
dane kontaktowe – wyjaśnia 
Anita Juralewicz z Referatu 
Gospodarki Lokalowej Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Do zgłaszania projektów zapraszamy:

- w obszarze działania 6.3 RPO: wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, administrato-
rów budynków

- w obszarze pozostałych działań RPO oraz projektów 
przewidzianych do dofinansowania z innych źródeł: 
mieszkańców, organizacje pozarządowe, kościoły i 
związki wyznaniowe, inne zainteresowane podmioty

Propozycje projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji 
należy składać w terminie 9 lutego – 9 marca (decyduje data 
wpływu do Urzędu Miejskiego w Żarowie): 

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 
58-130 Żarów, do godz. 15.30 z dopiskiem „Przygotowanie 
Lokalnego Programu Rewitalizacji – Projekty”

- wysłać pocztą elektroniczną na adres burmistrz@um.za-
row.pl

- nadać w urzędzie pocztowym na adres Urząd Miejski w 
Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów z dopiskiem „Przy-
gotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji – Projekty”

Uwaga działkowcy!

Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych „Relaks” w Żarowie informuje, że zgodnie ze statutem Polskiego Związku 
Działkowców, regulaminem Rodzinnych Ogródków Działkowych i uchwałą nr 4/IV/2015 KR PZD w 2016 roku:

→ opłata ogrodowa wynosi 20 groszy za metr kwadratowy
→ składka członkowska wynosi 6 złotych
Biuro zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych „Relaks” przy ul. Wojska Polskiego 19 w Żarowie czynne jest w 

każdą środę w godz. 16.00-18.00.

Nasi seniorzy są aktywni!
Z nimi nie sposób się nudzić. 

Organizują uroczystości, 
śpiewają, tańczą i przede 
wszystkim dobrze się bawią 
we własnym towarzystwie.

Są wciąż młodzi duchem 

i właśnie teraz mają czas na 
spełnianie swoich marzeń. Se-
niorzy z żarowskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwali-
dów cieszą się życiem. Każdy 
dzień to dla nich kolejne cieka-

we doświadczenie. - Nie lubimy 
marnować czasu. Wystarczy 
przyjść na nasze spotkania, 
aby przekonać się i zobaczyć 
„jak dziadki chorują” - śmieje 
się przewodnicząca Związku 
Emerytów Rencistów i In-
walidów w Żarowie Danuta 
Kwiatkowska.

Integracja to najlepszy spo-
sób na wspólne spędzanie 
czasu żarowskich emerytów. 
I każdy mieszkaniec, który nie 
wie, jak spożytkować czas na 
emeryturze, może wstąpić w 
szeregi Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów. I do-
łączyć do grona aktywnych 
seniorów. Tutaj drzwi otwarte 
są dla każdego.

Magdalena Pawlik
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Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” 
pracuje już 12 lat

Na powrót zabiegów rehabilitacyjnych czekali najbardziej mieszkańcy gmi-
ny Żarów. Od dwóch lat,  Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” wspomaga 
mieszkańców również w tym zakresie. 

Na zdjęciu Helena Słowik, któ-
ra jest prezesem Żarowskiego 
Stowarzyszenia „Edukacja” od 
początku funkcjonowania tej or-
ganizacji. 

Zimowiska i letnie półkolonie organizowane przez stowarzyszenie cieszą 
się dużym zainteresowaniem dzieci oraz młodzieży. 

Moment podpisania umowy przez burmistrza Leszka Michalaka i pre-
zesa Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” ze Świdnicy Joanny 
Gadzińskiej. 

Są nie tylko organizatorem letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci oraz młodzieży. Prowadzą placówkę wsparcia dziennego „Cztery Pory Roku”. Swoim wsparciem 
obejmują również mieszkańców gminy Żarów, zajmując się współorganizacją zabiegów rehabilitacyjnych. Jak Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” to także aktywizacja  
długotrwale bezrobotnych. O podsumowanie minionego roku i kolejnych planach pytamy Helenę Słowik prezesa Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja”.

→ Żarowskie Stowa-
rzyszenie „Edukacja” to 
przede wszystkim organi-
zacja letniego i zimowego 
wypoczynku dla najmłod-
szych mieszkańców naszej 
gminy. Ale nie tylko. Jakie 
wsparcie jeszcze mieszkań-
com gminy Żarów zapew-
nia stowarzyszenie?

„Edukacja” najbardziej zna-
na jest z tych działań, o któ-
rych Pani wspominała w py-
taniu. Rzeczywiście od 10 lat 
około 250 dzieci z terenu na-
szej gminy uczestniczy w pół-

koloniach letnich i około 50 w 
wypoczynku zimowym. Ale tak 
naprawdę naszym stałym i co-
rocznym działaniem jest pro-
wadzenie świetlicy wsparcia 
dziennego dla dzieci „Cztery 
Pory Roku”. Drugi już rok po-
dejmujemy także współpracę 
w zakresie organizacji rehabi-
litacji mieszkańców w żarow-
skim szpitalu.

→ Faktycznie, Żarowskie 
Stowarzyszenie „Eduka-
cja” przy wsparciu finan-
sowym gminy zajmuje się 
organizacją zabiegów reha-
bilitacyjnych, które świad-
czone są przez szpital w 
Żarowie. Ilu mieszkańców 
skorzystało w minionym 
roku z takich usług?

W 2015 roku z usług re-
habilitacyjnych skorzystało 
285 pacjentów. Tylu naszych 
mieszkańców nie musiało szu-
kać pomocy poza naszą gmi-
ną. To jest rozwiązanie bardzo 
dobre dla ludzi przecież cho-
rych i szukających pomocy i 
ulgi w cierpieniu. Pomysł bur-
mistrza Leszka Michalaka, 
żeby wygospodarować środki 

finansowe z budżetu gminy 
na dofinansowanie w 50 pro-
centach zabiegów na rehabi-
litację, najbardziej doceniają 
sami pacjenci i ich rodziny. 
Nasze stowarzyszenie zajmuje 
się organizacją i finansami. 
Połowę kosztów rehabilitacji 
pokrywa sam pacjent. Prze-
kazujemy należność za zabiegi 
do szpitala Latawiec, środki z 
dotacji gminy i zebrane od pa-
cjentów.

→ Rok 2015 w liczbach 
dla Żarowskiego Stowarzy-
szenia „Edukacja” to ...

300 zadowolonych dzieci z 
wypoczynku letniego i zimo-

wego, 70 dzieci zapisanych do 
świetlicy wsparcia dziennego i 
285 pacjentów korzystających 
z zabiegów rehabilitacyjnych. 
Jesteśmy jako stowarzyszenie 
organizacją „non profit”, co 
oznacza, że wszystkie środki 
finansowe, na które otrzymu-
jemy dotację z gminy, dopła-
ty rodziców do wypoczynku 
letniego i zimowego, środki 
pozyskane od sponsorów, 
składniki członków naszego 
stowarzyszenia, 1 procent po-
datku pozyskanych jako orga-
nizacja pożytku publicznego 
wykorzystujemy na zadania, 
na które są przeznaczone. W 

minionym roku przez nasze 
konto przeszło ponad 170 ty-
sięcy złotych.

→ Działania stowarzysze-
nia to także aktywizacja 
bezrobotnych mieszkań-
ców naszej gminy. Dzięki 
takiemu projektowi bezro-
botni mieszkańcy odbywali 
płatne staże w różnych in-
stytucjach. Czy jest szansa 
na to, aby kontynuować ta-
kie projekty?

Realizowaliśmy duży projekt 
unijny w latach 2013-2014 
wspólnie z Mediatorem firmą 
ze Świdnicy. Szkoliliśmy oso-
by długotrwale bezrobotne. 

20 mieszkańców naszej gmi-
ny otrzymało szansę uzupeł-
nienia swoich kwalifikacji i 
zdobycia uprawnień. Kobiety 
jako opiekun osób starszych, 
a mężczyźni jako pracownik 
gospodarczy. Na ten projekt 
pozyskaliśmy 250 tysięcy zło-
tych z funduszy unijnych. W 
listopadzie 2015 roku wspól-
nie z żarowską biblioteką zło-
żyliśmy wniosek na 30 tysięcy 
złotych na realizację projektu 
z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Czeka-
my na ogłoszenie wyników. 

Rozmawiała: Magdalena 
Pawlik

Uwaga! Zmiana
terminu dyżuru

specjalisty

Wspieramy Hospicjum

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, iż od 
lutego zmienia się termin dyżuru terapeuty uzależnień 

do spraw narkomanii.

- terapeuta uzależnień w zakresie narkomanii – 
pierwsza środa miesiąca w godz. 15.00 – 17.00, wstępna 
diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych kon-
sultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od nar-
kotyków i zagrożonych uzależnieniem, wstępna diagno-
za, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla 
rodzin osób uzależnionych. Pomoc terapeutyczną w tym 
zakresie świadczy instruktor terapii uzależnień Krzysztof 
Matusiak.

Ponad 12 tysięcy złotych 
trafi do świdnickiego To-

warzystwa Przyjaciół Cho-
rych „Hospicjum”, które 
opiekuje się chorymi miesz-
kańcami na terenie całego 
powiatu świdnickiego.

Wśród nich są także miesz-
kańcy gminy Żarów, któ-
rzy korzystają z pomocy 
lekarzy, ale także medycz-
nego sprzętu, który jest im 
niezbędny do codziennego 
funkcjonowania. Burmistrz 
Leszek Michalak podpisał  
umowę na realizację zada-
nia „Działania na rzecz osób 
w terminalnej fazie choroby 
nowotworowej”, przekazując 
na ten cel środki finansowe 

z budżetu gminy Żarów. - 
Pieniądze, które w ramach 
umowy otrzymujemy z gminy 
Żarów będą służyły przede 
wszystkim chorym, którymi 
się opiekujemy. Tylko dzięki 
wsparciu, jakie otrzymujemy 
od samorządu możemy nieść 
taką pomoc najbardziej po-
trzebującym mieszkańcom. 
Opieka paliatywna, jaką 
świadczy świdnickie hospi-
cjum to działanie, które po-
prawia jakość życia chorych 
i ich rodzin stojących wobec 
problemów związanych z za-
grażającą życiu, postępującą 

chorobą poprzez zapobie-
ganie i znoszenie cierpienia, 
dzięki wczesnej identyfikacji 
oraz ocenie i leczenia bólu i 
innych problemów Wielkie 
podziękowania za troskę o 
zabezpieczenie tych działań 
należą się władzom Żarowa 

i radnym Rady Miejskiej, a 
w szczególności burmistrzo-
wi Leszkowi Michalakowi 
- mówi Joanna Gadzińska 
prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Chorych „Hospicjum” w 
Świdnicy. 

Magdalena Pawlik

Przez wiele lat takie 
usługi na rzecz miesz-
kańców gminy Żarów 
świadczyło Towarzystwo 
Przyjaciół Chorych „Ho-
spicjum” w Żarowie. Na 
czele organizacji stała 
Genowefa Błaszczyk, do 
której zawsze i w każdej 
ważnej potrzebie można 
było zwrócić się o po-
moc. Tutaj można było 

wypożyczyć specjalistyczne łóżko lub sprzęt, które były 
niezbędne pacjentom cierpiącym na choroby nowotworo-
we. Kiedy nasze hospicjum zamknęło swoją działalność 
chorzy nie zostali pozostawieni bez opieki. Kolejny rok z 
rzędu, zupełnie bezpłatnie, mogą liczyć na pomoc lekarzy 
i pielęgniarek ze świdnickiego hospicjum. To bardzo waż-
ne nie tylko dla nich samych, ale przede wszystkim ich 
rodzin, które mieszkają z nimi na co dzień. 

Norbert Gałązka radny Rady Miejskiej i przewodniczą-
cy Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rozpoczęły się
konsultacje

w sprawie rewitalizacji

Bez zmian pozostają terminy dyżurów terapeuty uzależnień, 
psychologa, radcy prawnego i psychoterapeuty. Całościowy 
wykaz dyżurowania specjalistów dostępny jest na stronach 
internetowych www.um.zarow.pl i www.ops.gmina.zarow.pl 

Szczegółowe informacje w zakresie poradnictwa specja-
listycznego można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie lub pod nr tel. 74 8570 309. Osoby 
niepełnoletnie na pierwszą konsultację muszą zgłosić się z ro-
dzicem/opiekunem prawnym.

Magdalena Pawlik
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Pieniądze na sport rozdzielone

Marcin Daniec na Dzień Kobiet Kalendarz dla każdego ucznia

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Goniec” na realizację swoich zadań spor-
towych otrzymał dotację w wysokości 10.500 złotych. Podpisaną umowę 
odbierał prezes klubu Artur Adamek. 

Wspólna wizyta na żarowskim basenie zakończyła spotkanie burmistrza 
Leszka Michalaka i przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Konieczne-
go z żarowskimi sportowcami. 

Równo 200 tysięcy złotych z budżetu gminy Żarów zasili w tym roku dwanaście klubów sportowych. Pieniądze tradycyjnie zostaną przeznaczone na realizację 
programów szkoleniowych, zakup sprzętu czy pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych.

Dotacje dla klubów spor-
towych, pomiędzy które 
rozdzielono pieniądze prze-
znaczył burmistrz Leszek 
Michalak w ramach ogłoszo-
nego konkursu dla wszystkich 
klubów sportowych z terenu 
gminy Żarów. - Corocznie 
wspieramy finansowo kluby 
sportowe funkcjonujące na 
terenie naszej gminy. W tym 
roku pieniądze z budżetu tra-
fią do dwunastu klubów spor-

towych, które szkolą zawodni-
ków w różnych dyscyplinach 
sportowych. Wśród nich jest 
piłka nożna i ręczna, szachy, 
siatkówka, koszykówka, judo 
i modelarstwo. Łącznie na do-
tacje dla klubów sportowych 
przeznaczyliśmy 200 tysięcy 
złotych, aby wspierać lokal-
nych sportowców – mówił w 
trakcie spotkania ze sportow-
cami burmistrz Leszek Mi-
chalak.

Największą dotację na 
swoją działalność otrzymał 
tradycyjnie największy klub 
sportowy „Zjednoczeni Ża-
rów”, do którego trafi naj-
więcej, bo aż 100 tysięcy zło-
tych. - Jak co roku otrzymane 
pieniądze przeznaczamy na 
bieżącą działalność klubu, a 
nie ukrywam, że koszty orga-
nizacji różnych przedsięwzięć 
są bardzo duże. Pod swoim 
klubem mamy pięć drużyn 
sportowych. Każda drużyna 
wyjeżdża na mecze i każda 
ma sędziów, których trzeba 
opłacać. I trenerów, którzy 
prowadzą zajęcia. Cieszymy 
się jednak, że każdego roku 
otrzymujemy zastrzyk finan-
sowy na działalność naszego 
klubu. Tym bardziej, że co 
roku tych pieniędzy jest wię-
cej. To co najbardziej cieszy 
to fakt, że tak dużo młodzieży 
chce grać. I uważam, że jak 
na tak niewielką gminę, to jest 

nasz duży i wspólny sukces – 
podkreślał Norbert Gałąz-
ka wiceprezes klubu sporto-
wego „Zjednoczeni Żarów” i 
przewodniczący Komisji ds. 
Sportu, Zdrowia i Pomocy 
Społecznej. 

Na realizację sportowych 
zadań dotacje z budżetu gmi-
ny Żarów otrzymało dwa-
naście klubów sportowych: 
„Błyskawica” Kalno, „Zielo-
ni” Mrowiny, „Zryw” Łaża-
ny, „Wierzbianka” Wierzbna 
i „Judoka” Imbramowice, a 
z Żarowa: „Zjednoczeni Ża-
rów”, „Głęboka Purpura”, 
TKKF „Chemik”, „Goniec”, 
„Piast 2008”, „Harcek” i 
„Volley”. Drugim, co do 
wielkości klubem sporto-
wym, do którego powędruje 
17 tysięcy złotych jest ludo-
wy klub sportowy „Zieloni 
Mrowiny”. - Pieniądze in-
westujemy przede wszystkim 
w rozwój młodzieży. To jest 

priorytet naszego klubu spor-
towego. Z tych środków finan-
sowych utrzymujemy także 
boisko sportowe i kupujemy 
nowy sprzęt sportowy dla na-
szych młodych sportowców. 
Oczywiście otrzymana pula 
finansowa nie wystarczy na 
wszystkie całoroczne działa-
nia, dlatego wspomagamy się 
również środkami pozyska-
nymi z organizacji cyklicz-
nych imprez, a czasami róż-

nych sponsorów – wyjaśniał 
Krzysztof Klimala wicepre-
zes klubu sportowego „Zielo-
ni Mrowiny”.

Spotkanie burmistrza Lesz-
ka Michalaka i przewod-
niczącego Rady Miejskiej 
Romana Koniecznego z 
żarowskimi sportowcami za-
kończyła wizyta na budowie 
basenu. Budowie, która jest 
już na finiszu.

Magdalena Pawlik

Z okazji zbliżającego się 
Dnia Kobiet burmistrz 

Leszek Michalak, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Roman Konieczny i dyrek-
tor Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie 
Artur Adamek zapraszają 
panie na wyjątkowy kaba-
retowy wieczór.

W tym roku gwiazdą wie-
czoru będzie Marcin Da-
niec, słynący z doskonałe-
go kontaktu z publicznością 
i trafnych obserwacji relacji 
damsko-męskich. I z pew-
nością nie raz doprowadzi 
wszystkich do łez. - Dzień 
Kobiet to wyjątkowe święto, 
wyjątkowy więc powinien 
być prezent dla każdej z 
nich. Dla wszystkich Żaro-
wianek z tej okazji wystąpi 
znany satyryk Marcin Da-
niec. Serdecznie zaprasza-
my mieszkanki naszej gminy 
do uczestnictwa w tym wy-
darzeniu. Niech to będzie 
chwila przyjemności dla 
wszystkich kobiet – mówi 
burmistrz Leszek Micha-
lak.

Marcin Daniec ze swoim 
artystycznym programem 
wystąpi we wtorek, 8 marca, 
o godz. 18.30 w hali sportowej 
Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu, przy ul. Piastowskiej 
10 A w Żarowie. Panowie za 
bilet na występ znanego saty-
ryka zapłacą 35 złotych.

Magdalena Pawlik

Po bezpłatne bilety na występ Marcina Dańca miesz-
kanki gminy Żarów mogą zgłaszać się do Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu przy ul. Piastowskiej 10A w 
Żarowie. Bezpłatne wejściówki będą wydawane pa-
niom tylko osobiście za okazaniem dokumentu toż-
samości. Każda mieszkanka będzie mogła otrzymać 
tylko jedną wejściówkę. Ilość bezpłatnych biletów jest 
ograniczona.

Tradycyjnie każdego roku 
uczniowie szkół otrzy-

mują profilaktyczny Kalen-
darz Ucznia.

Powstaje on w ramach 
Międzyszkolnego Turnie-
ju Wiedzy o Zagrożeniach i 
Bezpieczeństwie, w którym 
uczestniczą wszystkie szko-
ły. Tegorocznym motywem 
przewodnim publikacji jest 
hasło „Dopalacze to też sub-
stancje psychoaktywne”, 
będące przestrogą, że nawet 
jednorazowy eksperyment 

z dopalaczami nie pozosta-
nie obojętny dla organizmu. 
Stąd rysunki w kalendarzu, 
wykonane przez uczniów 
z żarowskich szkół, grup 
zajęciowych i przedszkola 
nawiązują do tematyki pro-
filaktycznej. - Kalendarz 
trafił do blisko 1200 uczniów 
z placówek oświatowych. Te-
goroczni laureaci, podczas 
finału Międzyszkolnego Tur-
nieju Wiedzy o Zagrożeniach 
i Bezpieczeństwie otrzymają 
nagrody rzeczowe: Karolina 
Zięba, Julita Chrzan, Lena 
Minta, Natalia Haraszczuk, 
Wiktoria Grzesiewicz, Bła-
żej Zięba, Róża Kulpińska, 
Michalina Kozak, Aleksan-
dra Knecht, Roksana Kąsik, 
Mikołaj Grabowski, Paulina 
Mirowicz, Kornel Mikołajek, 
Julia Kozów, Klara Brzezic-

ka, Paulina Pituła - mówi 
Marta Plizga z żarowskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wzorem lat ubiegłych ka-
lendarz został opracowany 
przez nauczycielki Szkoły 
Podstawowej Iwonę Nierad-
ka i Małgorzatę Świtoń, a 
jego publikację dofinanso-
wano ze środków z budżetu 
gminy i środków przezna-
czonych na profilaktykę i 
rozwiązywanie problemów 
alkoholowych. - W sposób 
szczególny dziękujemy na-
uczycielkom Iwonie Nierad-
ka i Małgorzacie Świtoń za 
wkład organizacyjny i zaan-
gażowanie w realizację pro-
jektu kalendarza - dopowiada 
Anita Denes-Ziemkiewicz 
kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Kalendarz Ucznia nie powstałby bez współpracy wielu 
zaangażowanych osób, wspierających lokalne działania 
profilaktyczne. Dlatego serdecznie dziękuję za pomoc 
przy realizacji naszego projektu burmistrzowi Leszko-
wi Michalakowi, dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie, pracownikom żarowskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, jednostkom Ochotniczej Straży 
Pożarnej i funkcjonariuszom policji. Jak co roku, rysunki 
wykonane przez uczniów szkół posłużyły jako główne tło 
naszego kalendarza. Sama okładka również jest barwna i 
kolorowa, bo zdobią ją ilustracje wykonanych przez dzieci. 
W tej edycji naszego kalendarza nie brakuje informacji o 
dopalaczach jako substancji psychoaktywnych. Uczniowie 
mogą również korzystać z planu lekcji, ważnych adresów, 
numerów telefonów oraz miejsca na notatki.

Iwona Nieradka radna Rady Miejskiej i współautorka kalendarza

ZAJRZYJ DO NAS NA
WWW.UM.ZAROW.PL
ZAWSZE AKTUALNE

INFORMACJE
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Ferie, ferie
i po feriach!

Minęło dwa tygodnie ferii zimowych. Niby krótko, ale kto dobrze zaplanował 
czas, mógł wypoczywać, korzystając z ciekawej oferty przygotowanej przez 
Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja”, Gminne Centrum Kultury i Sportu, bi-
bliotekę oraz grupy zajęciowe na świetlicach wiejskich.

Zapisy do pierwszej klasy

Żarowski Teatr Bezdomny
zaprasza na spektakle

Sukces Szkółki Piłkarskiej!

Zajęcia artystyczne, sportowe, wspól-
ne wyjazdy na basen i do kina. Tak 
zimową przerwę od nauki spędzali 
uczestnicy zimowiska w Szkole Pod-
stawowej im. Astrid Lindgren w Za-
strużu. Zimowy wypoczynek został 
zrealizowany w ramach projektu „Ja w 
Wielokulturowym Świecie”. W ramach 
zajęć uczniowie wyjeżdżali do teatru, 
kina, sali zabaw, na lodowisko i ba-
sen. Wzięli również udział w zajęciach 
historycznych w fortach w Srebrnej 
Górze. Zimowisko zostało dofinanso-
wane przez zarząd Stowarzyszenia 

„Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła” ze 
środków pozyskanych w ramach odpi-
sów jednego procenta.

Tegoroczne ferie w żarowskiej bi-
bliotece upłynęły pod hasłem „Raz, 
dwa, trzy - z biblioteką baw się i ty”. 
Najmłodsi mogli się o tym przekonać 
uczestnicząc w zajęciach plastycz-
nych, integracyjnych oraz .kursie dla 
małych komputerowców. W ramach 
zajęć feryjnych w bibliotece można 
było również oglądać filmy i bajki na 
dużym ekranie Wideoteka Młodego 
Człowieka, rozwiązywać zagadki, 
rebusy, krzyżówki i układać puzzle. 
Dwutygodniowe zajęcia w bibliotece 
cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Tutaj nikt się nudził. Wyjazd 
do Krainy Łakoci „Ciukuruku”, 
zajęcia sportowe, kino, ba-
sen, kręgle i dobra wspólna 
zabawa. Takie atrakcje dla 
najmłodszych mieszkańców 
gminy, w ramach zimowych 
ferii przygotowało Żarowskie 
Stowarzyszenie „Edukacja”. Z 
pewnością będzie, co wspomi-
nać. Wszyscy uczestnicy zimo-
wiska mieli także zapewnione 
drugie śniadanie oraz obiad. 

Miłośnicy sportów i aktywności fizycz-
nej korzystali z oferty Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie. Dla 
nich przygotowano turnieje: szacho-
wy, piłki nożnej, w unihokeja i badmin-
tona. Do wyboru były również zajęcia 
ceramiczne, podczas których dzieci 
odkrywali w sobie pasje do tworzenia 
z gliny. Nie zabrakło także warsztatów 
muzycznych. Wszystkie zajęcia odby-
wały się pod czujnym okiem pracowni-
ków żarowskiego centrum. 

Tegoroczne ferie, choć bez śniegu spra-
wiły tez wiele radości podopiecznym grup 
zajęciowych na świetlicach wiejskich. W 
programie grup zajęciowych „Słoneczko” 
w Kalnie, „Jagódki” Wierzbna, „Pszczółki” 
Pożarzysko, „Pomysłowe Ludki” Buków 
i „Euroclub” Siedlimowice były zajęcia 
sportowe, plastyczne i profilaktyczne, 
konkursy, wycieczki do kina i na basen. 
Na zdjęciu najmłodsi mieszkańcy Kalna 
w trakcie wycieczki do kina. Choć ferie 
w grupie zajęciowej „Słoneczko” w Kal-
nie to szereg innych ciekawych zajęć. 
Wśród nich konkursy z nagrodami, pro-
filaktyczne pogadanki „Odbalski ratują 
życie” i specjalna walentynkowa ścianka, 
w której każdy mógł sobie zrobić zdjęcie 
ze swoim przyjacielem.

Do klasy pierwszej zostaną zapisane dzieci urodzone:
- w 2009 roku (siedmiolatki) którym: na wniosek rodziców w roku szkolnym 2015/2016 odro-
czono spełnianie obowiązku szkolnego, na wniosek rodziców odroczono spełnianie obowiązku 
szkolnego w okresie od września do grudnia 2015 roku i na wniosek rodziców (złożony do dy-
rektora szkoły w terminie do 31 marca 2016 roku) będą kontynuować naukę w pierwszej klasie 
w roku szkolnym 2016/2017 – dotyczy dzieci, które rozpoczęły edukację w klasie pierwszej w 
roku szkolnym 2015/2016 jako sześciolatki. W przypadku złożenia takiego wniosku dziecko nie 
podlega klasyfikacji rocznej ani promowania do klasy drugiej, a także nie otrzymuje świadectwa 
szkolnego promocyjnego. Jednocześnie dziecko do końca roku szkolnego 2015/2016 będzie zo-
bowiązane do kontynuowania nauki w klasie pierwszej.
- w 2010 roku (sześciolatki) które: na wniosek rodziców jako sześciolatki zostaną zapisane do 
klasy pierwszej, jeżeli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 lub 
uzyskały opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej.

Do oddziałów przedszkolnych zostaną zapisane dzieci urodzone:
- w 2010 roku (sześciolatki): należy pobrać wniosek lub deklarację o kontynuacji dla dzieci, które 
realizują wychowanie przedszkolne w szkole od 1 września 2015 roku.

Tuż po feriach we wszyst-
kich żarowskich podsta-

wówkach rozpoczną się za-
pisy do pierwszych klas.

Nabór do pierwszych klas 
oraz oddziałów przedszkol-
nych potrwa do końca marca 
i będzie uwzględniał wszyst-
kie zmiany ustawy o syste-

mie oświaty. - Najważniejsze 
zmiany tej ustawy to przede 
wszystkim obowiązek odby-
cia rocznego przygotowania 
przedszkolnego przez dzieci 
6-letnie, obowiązek szkolny 
od 7 roku życia, prawo dziec-
ka do rozpoczęcia edukacji 
szkolnej na wniosek rodzi-

ców od 6 roku życia i prawo 
dziecka urodzonego w 2009r. 
do kontynuowania nauki w 
klasie pierwszej na wniosek 
rodziców – wyjaśnia Urszu-
la Rurarz dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie.

Magdalena Pawlik

W każdy czwartek o godz. 19.00 Teatr Bezdomny przy ul. Zamkowej 15 w Żarowie zapra-
sza mieszkańców i wszystkim miłośników sztuki teatralnej na premiery spektaklów 

teatralnych:
→ 18 lutego: „Wsteczne odliczanie” Sawiana Stánescu (spektakl tylko dla DOROSŁYCH)
→ 25 lutego: „Romanca” Jacka Chmielnika w nowej obsadzie aktorskiej
→ 3 marca: Recital Adriana Dróżdża

ZIMOWISKO W ZASTRUŻU

BIBLIOTEKA

ŻAROWSKIE STOWARZYSZENIE „EDUKACJA”

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU

GRUPA ZAJĘCIOWA „SŁONECZKO W KALNIE”

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z obwodu szkoły: Żarowa, Łażan, Mikoszowej, Przy-
łęgowa, Krukowa, Mielęcina, Zastruża, Pyszczyna, Bożanowa, Kalna, Kalna-Wostówka i Wierzbnej. Dla 
dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, poza miastem Żarów, gmina zapewnia bezpłatny transport.
Zapisy prowadzone są w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy przy ul. 1 Maja 2 w Ża-
rowie. Wszystkie wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły www.spzarow.edupage.org lub 
w sekretariacie szkoły przy ul. 1 Maja 2 w Żarowie w godz. 7.30-15.30 (karty zgłoszenia dziecka należy 
drukować na jednej kartce). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 858 04 82 lub 74 858 
03 82. W przypadku zapisania dziecka do innej szkoły lub przedszkola rodzice proszeni są o kontakt 
osobisty lub telefoniczny pod nr tel. 257 943 571.

Młodzi Piłkarze Szkółki 
Piłkarskiej GCKiS Ża-

rów zwyciężyli w Zimowym 
Turnieju Piłkarskim orga-
nizowanym przez Młodzie-
żowe Centrum Sportu we 
Wrocławiu.

Ponad 200 meczy w sześciu 
kategoriach wiekowych, 76 
drużyn z Wrocławia i Dolne-
go Śląska, to liczby minionej 
edycji rozgrywek. 

Żarowski zespół występo-
wał w kategorii Orlik. Wiel-
ki finał gwarantowały dwa 
pierwsze miejsca,  aby się do 
niego dostać trzeba było ro-
zegrać 7 meczy grupowych. 
Reprezentanci GCKiS Ża-
rów odnieśli aż 6 zwycięstw, 
pokonując MKS Kostomłoty 
(4:2), Bystrzycę Kąty Wro-
cławskie (3:2), Unię Wro-
cław (2:0), Polonię Trzebnicę 
(1:0), KP Brzeg Dolny (5:0), 
NSJ Wrocław (11:0). Jedyną 
drużyną, która zdołała po-

konać małych żarowian była 
Polonia-Stal Świdnica (0:3). 
W wielkim finale GCKiS 
Żarów podejmował Polonię 
Trzebnicę. Zwycięstwo 1:0 
dało pierwsze miejsce w ca-
łych rozgrywkach. 

Każda z najlepszych drużyn 
została uroczyście wyczyta-
na, i udekorowana medala-
mi oraz pucharami podczas 
przerwy w meczu Ekstrakla-
sy pomiędzy WKS Śląskiem 
Wrocław i Wisłą Kraków 
na płycie głównej Stadionu 

Miejskiego we Wrocławiu. 
Marcin Arabasz został 

wyróżniony najlepszym 
bramkarzem turnieju. Tytuł 
MVP otrzymał Marcel Ra-
chajski.

Szkółka Piłkarska GCKiS 
Żarów: Marcin Arabasz, 
Nadia Sobel, Jakub Gar-
bacz, Antoni Stankowski, 
Marcel Rachajski, Daniel 
Wasilewski, Dominik Du-
szyńki, Krystian Kuriata, 
Krzysztof Boniowski, Wik-
tor Łuczak.
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Nr działki Pow. w m2 Nr KW
Forma oddania

nieruchomości/opis
Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

66/2 1.441 SW1S/00079934/6

Sprzedaż na własność
Brak możliwości 

zabudowy  działki z uwagi 
na strefę ochronną sieci 

elektroenergetycznej

38.000 zł 3.800 zł 9 00

66/24 1.056 SW1S/00079934/6

Sprzedaż na własność
Strefa ochronna sieci 
elektroenergetycznej 

determinuje posadowienie 
budynku na działce

47.000 zł 4.700 zł 9 05

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Parkowej

i 1 Maja w  Żarowie  przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

1. Przetargi odbędą się w dniu 10 marca 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  w godzinach 
podanych w tabeli.
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 07 marca 2016r. 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 postą-
pienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem 
nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.054,85 zł za każdą działkę, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł za każdą działkę oraz 
kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi – symbol 
1.M/U. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu wszelkie prace inwe-
stycyjne na tym terenie wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości 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.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warun-
kami przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
14. Postąpienie wynosi 500 zł.

O rywalach i wirusie zika
Trwają zgrupowania dwukrotnego mistrza świata do najważniejszych zawodów w karierze każdego spor-
towca. Dziś Paweł Fajdek opowie nam o swoich konkurentach oraz przyjrzymy się najgrożniejszemu 
rywalowi igrzysk, wirusowi zika.

Wszyscy sportowcy przy-
gotowywując się do sezonu, 
chcą trafić z formą na naj-
ważniejszą imprezę w roku. 
Jak ocenia Paweł Fajdek 
swoich konkurentów i czy 
spodziewa się niespodzia-
nek? - Wszystko nie jest aż 
tak proste. W ciągu roku da 
się poprawić o kilka metrów, 
ale mówimy tu o odległo-
ściach 75-79 metrów. Z rzu-
tami ponad 80 metrowymi 
nie jest już tak łatwo. Orga-
nizm musi być bardzo wy-
trzymały i przygotowany na 

bardzo ciężką pracę. Myślę, 
że jedynym, który może za-
skoczyć, to Brytyjczyk Nick 
Miller. Jeżeli mocno popra-
cuje Wojciech Nowicki, to 
również dołączam go do tego 
grona – opowiada Paweł 
Fajdek. 

Wirus zika. Te dwa słowa 
słyszymy ostatnimi dnia-
mi najczęściej w kontekście 
igrzysk olimpijskich w Rio 
de Janerio. Komitety Olim-
pijskie wielu krajów rozwa-
żają możliwość wycofania 
swoich zawodników z rywa-

W drodze do RIO Daicel w jednej
drużynie z akrobatami

Gwardia zdobyta,
lider zbyt mocny

Sprawdź swoją
wiedzę o sporcie

Weź udział
w Biegu Piastów

Sekcja akrobatyki spor-
towej wzbogaciła się o 

nową ścieżkę akrobatyczną. 
- Dzięki firmie Daicel nasi 

zawodnicy mogą szlifować 
swoje talenty na nowej ścieżce 
akrobatycznej, która podnosi 
standard treningów. Obecnie 
w naszej sekcji trenuje blisko 
60 zawodników. Nowa ścieżka 
pozwala komfortowo ćwiczyć 
tak licznej grupie zawodników 
- opowiada Artur Adamek, 
dyrektor GCKiS w Żarowie.

Między innymi za to wspar-

cie Firma DSSE w styczniu 
otrzymała tytuł honorowy 
„Przyjaciela GCKiS w Żaro-
wie A.D.2015”

GCKiS w Żarowie składa 
serdecznie podziękowania 
firmie DSSE za wsparcie 
sekcji akrobatyki sportowej 
GCKiS. Żarowskie centrum 
podziękowania kieruje rów-
nież w stronę Pani Marzeny 
Depty - pracownika firmy 
Daicel, za pomoc i realiza-
cję przedsięwzięcia.

Krzysztof Dutkiewicz

Kolejny krok w stronę upra-
gnionych baraży o II ligę 

wykonali siatkarze Volley PCO 
Żarów.

Wygrana 3:0 z Gwardią Wro-
cław oraz korzystne wyniki w 
innych spotkaniach pozwoliły 
żarowianom awansować na 
drugie miejsce w tabeli. Klu-
czowym meczem miał być po-
jedynek z liderem PKPS Siat-
karz Bierutów.

W konfrontacji z otwierają-
cym tabelę zespołem z Bieru-
towa poprzeczka powędrowała 
znacznie wyżej. Rywal prze-
grał dotąd tylko jeden mecz i 
było to bardzo dawno, bo w 
październiku ubiegłego roku. 
Jedenaście zwycięstw z rzędu 
musi robić wrażenie na każ-
dym rywalu. 

Jak podkreślał trener żarow-
skiej drużyny Marcin Wój-
ciak z wyjazdowego pojedynku 
trzeba przywieźć jakąkolwiek 
zdobycz punktową, żeby być 
bliżej baraży o II ligę. 

Już pierwsza partia pokazała 
dlaczego siatkarze z Żarowa 
są w ścisłej czołówce tabeli. 
Początek należał do nich. Trzy-
punktowa przewaga utrzymy-
wała się przez większą część 
pierwszego seta. Niestety  w 
końcówce gospodarze odsko-
czyli na trzy punkty (20:17). 
Tego prowadzenia Bierutów 
już nie oddał i zwyciężył w 
premierowej partii spotkania 
25:22. 

Drugi set również zaczął się 

lepiej dla gości z Żarowa. Szyb-
kie prowadzenie 5:2 pozwoliło 
kontrolować pierwszą cześć 
drugiej partii. Później powtó-
rzyła się sytuacja z pierwszego 
seta i oba zespoły na przemian 
zdobywały punkty. W koń-
cowym etapie Bierutów po-
nownie wypracował przewagę 
czterech punktów (22:18). Ten 
set także padł łupem siatkarzy 
Sławomira Kudłaczewskie-
go, którzy zwyciężyli 25:20. 

Kolejna odsłona przyspo-
rzyła zdecydowanie najwięcej 
emocji. Początek tradycyjnie w 
tym pojedynku należał do Ża-
rowa (6:4). Koniec seta to istna 
wymiana ciosów, którą lepiej 
rozegrał PCO Volley Żarów i 
zwyciężył 26:24. 

Niestety, czwarta partia oka-
zała się ostatnią w tym star-
ciu. Pierwsze piłki rozegrali 
lepiej bierutowianie. Co gor-
sza, konsekwentnie powięk-
szali swoją przewagę (14:10). 
W końcowym rozrachunku 
wygrali 25:19 oraz całe spo-
tkanie 3:1, umacniając się na 
pozycji lidera. 

Przegrana bez zdobyczy 
punktowej nie zamyka żarow-
skim zawodnikom drogi awan-
su, jednak mocno komplikuje 
sytuację. 

W 7. kolejce Volley pauzuje. 
Na parkiet siatkarze wybie-
gną dopiero 28 lutego, gdzie 
w meczu wyjazdowym po-
dejmą MUKS Ziemia Milicka 
Milicz.

lizacji. Jak wygląda sytuacja 
w naszym kraju? Polski Ko-
mitet Olimpijski jest świa-
domy tych zagrożeń, nie 
zamierza jednak dokonywać 
żadnych zmian w przygoto-
waniach.

Problem nie dotyczy tyl-
ko ziki, ale też dengi czy 
innych chorób, które mogą 
być jeszcze groźniejsze. 
PKOl zdaje się na opinie 
fachowców, których posia-
da w swoim sztabie. Dużo 
wcześniej komisja medycz-
na PKOl opracowała pro-

gram „Zdrowe Rio 2016”, 
który bez zmian jest prze-
prowadzany. Zawodnicy, 
mający szansę na udział w 
igrzyskach, są odpowied-
nio przygotowywani i co 
najważniejsze szczepieni. 
Oczywiście na wirusa zika 
nie ma szczepionki, ale jak 
zpewnia PKOl trzymana 
jest ręka na pulsie, bacznie 
przyglądając się wszystkim 
sygnałom, które docierają z 
MKOl i ze światowych or-
ganizacji zdrowia.  

Krzysztof Dutkiewicz

Zapraszamy do udziału w II Gminnych Mistrzostwach Ki-
biców Sportowych. Sprawdź swoją wiedzą dotyczącą 

sportu. Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody. 
Zgłoszenia do 26 lutego pod numerem tel. 748580753 lub 
email:sport@centrum.zarow.pl

Miejskie koło PTTK „Żarodreptaki” w Żarowie zaprasza 
wszystkich kibiców do udziału w 40. Biegu Piastów. 

Wyjazd do Jakuszyc odbędzie się 6 marca. Koszt 25 zł. Za-
pisy trwają do 2 marca. Szczegóły i informacje pod nr tel. 
797944508. 


