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Dni Żarowa 2010 –
XXlecie samorządnej Gminy Żarów

Delegacja Ujfeherto w trakcie uroczystego Wieczoru Gospodarczego

Burmistrz Lohmar odbiera podziękowanie za dotychczasową
współpracę

Publiczność z zainteresowaniem oglądała wszystkie występy

Występy gwiazd zgromadziły rekordową liczbę widzów

Pokaz akcji ratunkowej przygotowany przez Fundację „Bezpieczna
droga”

Występ De Mono
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Szkiełkiem i okiem
Minione dwa tygodnie były bardzo pracowite dla
wszystkich. Na wielu frontach trwały przygotowania do ob
chodów Dni Żarowa. Spora grupa mieszkańców, a przede
wszystkim dzieci z żarowskiej parafii pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa, przygotowywała się do Pierwszej Ko
munii Świętej.

Zatwierdzili
W cieniu tych przygotowań, niemalże bez echa przeszła ko
lejna sesja Rady Miejskiej w Żarowie, która odbyła się w mi
niony czwartek dla rozpatrzenia wyłącznie jednego projektu
uchwały. Tym razem radni z Klubu Razem Dla Żarowa bez
żadnych problemów przyjęli tę uchwałę, którą tydzień wcze
śniej odrzucili beż żadnego uzasadnienia. I jak tu uwierzyć
w ich zapewnienia, że robią to dla dobra mieszkańców naszej
gminy?

Przygotowania
Koniec maja to zawsze czas wytężonej pracy dla wszyst
kich służb miejskich. Wtedy jest najwięcej sprzątania, porząd
kowania i realizacji nowych inwestycji. Tak było i tym razem.
Odnawianie placów zabaw i ustawianie nowego oraz porządko
wanie terenów zielonych.
Wielkie uznanie należy się wszystkim pracownikom zatrud
nionym w ramach robót publicznych i prac społecznoużytecz
nych. Jednakże cichym bohaterem przygotowań są członkowie
nowej spółdzielni socjalnej, którzy zadbali o porządek przed
i w trakcie Dni Żarowa.

Tegoroczne Dni Żarowa były wyjątkowe. Nie tylko ze
względu na obchody XXlecia samorządu. Wyjątkowe było
miejsce: w centrum miasta lecz nie stwarzające zbytnich utrud
nień dla normalnego funkcjonowania firm i mieszkańców. Wy
jątkowi byli artyści: mieszkańcy, goście i zaproszone gwiazdy.
Wyjątkowi byli widzowie, dla których występ każdego wy
konawcy był ekscytujący. Potrafili wybaczyć nawet ponad go
dzinne opóźnienie koncertu De Mono, które wynikło
z przyczyn technicznych. Ten numer Gazety Żarowskiej zdo
minowała relacja z obchodów Dni Żarowa.

Normalne życie
Organizacja i przebieg Dni Żarowa przesłoniły mieszkań
com inne ważne wydarzenia, jak chociażby przekazanie inwe
storowi terenu pod budowę obwodnicy Żarowa. A przecież
maszyny wejdą na plac budowy obok Łażan już w ciągu naj
bliższych dni.
Ruszył drugi etap remontu żarowskiej stacji PKP, w któ
rym odnowiona i gruntownie wyremontowana będzie wiata pe
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X finał turnieju
28 maja 2010 roku w hali sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie odbył się finał X Żarowskiego Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy
o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
w tym roku po raz pierwszy koordynował Tur
niej, którego celem jest przede wszystkim:
1. Zapoznanie dzieci i młodzieży z zagroże
niami życia codziennego.

swoich reprezentantów, także nie zabrakło
motywujących okrzyków, cheerleaderek, ko
lorowych pomponów czy jednokolorowych
strojów. Nad całością czuwała komisja
w składzie: Dominika Ciara, Dominika Trze

2. Kształtowanie zachowań minimalizujących
lub chroniących przed negatywnym oddziały
waniem substancji psychoaktywnych.
3. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakre
su uzależnień od substancji psychoaktyw
nych, prewencji, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego ekologii oraz udziela
nia pierwszej pomo
cy przedmedycznej.
Po przywitaniu go
ści przez przedstawi
cieli Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Ża
rowie, głos zabrała Pa
ni Lilla Gruntkowska –
Burmistrz Miasta Ża
rów, która otworzyła
wieki finał i zaprosiła
do wspólnej zabawy.
Celem turnieju jest
nauka poprzez zabawę,
dlatego też podczas
wielkiego finału sze
ścioosobowe reprezentacje szkół wzięły
udział w turnieju sportowym. Tor sprawno
ściowy opracowany został przez nauczycieli
wychowania fizycznego, którzy podczas uro
czystości zadbali o jego prawidłowy prze
bieg. Każda szkoła przygotowała doping dla

pla, Stanisława Tracz, Andrzej Mision, któ
rzy najlepiej ocenili doping przygotowany
przez Szkołę Podstawową w Imbramowi
cach. Uczestnicy turnieju, rywalizując mię
dzy sobą z zaangażowaniem uczestnicząc w
przygotowanych dla nich konkurencjach spor
towych, aby w jak najlepszym czasie poko

Wszystkie osoby otrzymały zindywidualizo
wane nagrody rzeczowe dostosowane do po
trzeb każdego uczestnika. Zwycięzcą
tegorocznego finału została Szkoła Podstawo
wa w Imbramowicach, i tak kolejno drugie
miejsce: Szkoła Podstawowa w Mrowinach;
trzecie: Szkoła Podstawowa w Żarowie;
czwarte miejsce zajęły dwie szkoły: Szkoła
Podstawowa w Zastrużu i Gimnazjum w Ża
rowie. Ponadto szkoły otrzymały nagrody fi
nansowe, trzy pierwsze miejsca ufundowała
Firma Daicel Safety Systems Europe, pozo
stałe ufundowane zostały ze środków profi
laktycznych. Nagrodę główną – rower
otrzymała Pamela Jakubczak.
Serdecznie dziękujemy firmie Daicel, za
współfinansowanie turnieju w postaci nagród fi
nansowych dla szkół, nagród rzeczowych dla
laureatów prac plastycznych oraz kolorowych
strojów dla naszych drużyn. Nagrodę niespo
dziankę oraz pozostałe nagrody rzeczowe ufun
dowane zostały ze środków profilaktycznych.
Turniej bez wsparcia wielu osób nie miał
by szansy na powodzenie, dlatego dziś mówi
my „dziękuję” wszystkim zaangażowanym.

Dziękujemy:

nać tor. Najlepszy czas otrzymała drużyna
sportowców z Gimnazjum im. Jana Pawła II.
Po podsumowaniu wyników przyszedł
czas na wręczenie nagród uczestnikom X Ża
rowskiego Międzyszkolnego Turnieju Wie
dzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie.

 Burmistrzowi Miasta Żarów,
 Radzie Miejskiej w Żarowie,
 dyrektorom żarowskich szkół,
 koordynatorom szkolnym: Romanowi Ko
niecznemu, Elżbiecie Stencel, Teresie Bo
rowiec, Magdalenie Kłobuckiej, Wiolettcie
Lasak oraz Monice Odon,
 nauczycielom wychowania fizycznego: Ja
nuszowi Dominikowi, Iwonie Nieradce,
Ewie Wygodzkiej , Adamowi Ciupińskie
mu oraz Mariuszowi Kozakowowi.
 Straży Pożarnej i Komisariatowi Policji
w Żarowie,
 pielęgniarkom: Janinie Adamczyk i Wan
dzie Kolankowskiej,
 Prezesowi firmy Daicel Panu Chihiro Aoki,
 Dominice Ciarze oraz wszystkim kierowni
kom DSSE prowadzącym zajęcia tema
tyczne w szkołach,
 Iwonie Nieradce i Małgorzacie Świtoń za
pracę nad Kalendarzem Ucznia,
 przedstawicielom Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Żarowie: Joannie Sip i Martynie Cicheckiej,
Przede wszystkim jednak dziękujemy
uczestnikom turnieju – uczniom żarowskich
szkół – za aktywność, chęć zdobywania wie
dzy oraz wspaniałą rywalizację.
Ośrodek Pomocy Społecznej

| Gazeta Żarowska Nr 11/2010 — strona 4 — 31 maja 2010 |

Fryderyk Chopin

Pokaz wypadku

Biblioteka Publiczna w Żarowie, z okazji Tygodnia Bibliotek obchodzone
go w tym roku od 815 maja pod hasłem „Biblioteka – słowa, dźwięki, obra
zy”, przygotowała lekcje biblioteczne „Fryderyk Chopin – Wiem kto to jest!,

W piątek 25 maja 2010 r. na ulicy
Piastowskiej w Żarowie, obok Gimna
zjum im. Jana Pawła II odbył się po
kaz akcji ratunkowej, który
przygotowała świdnicka fundacja
„Bezpieczna Droga”.

Lekcje
przygotowano dla
przedszkolaków oraz
dzieci z klas 0III z te
renu miasta i gminy
Żarów.
Celem lekcji było
przybliżenie postaci
oraz muzyki Frydery
ka Chopina, w związ
ku z przypadającą 200
rocznicą jego urodzin.
W bibliotece prze
prowadzono 13 lekcji
dla 254 dzieci z: Baj
kowego Przedszkola
w Żarowie oraz ze szkół podstawowych w:
Żarowie, Zastrużu, Mrowinach, Imbramowi
cach. Dzieci brały czynny udział w zajęcia
ch, m.in. słuchały utworów Fryderyka
Chopina, opowiadań i wierszy o tym wielkim
kompozytorze, rozwiązywały krzyżówki,
układały puzzle, grały na instrumentach. Bi
bliotekarze dziękują dzieciom za wspólne
spotkania i zabawę, a nauczycielom za zaan
gażowanie i chęć współpracy.
Barbara Cholewa

Dwa razy budżet
W ciągu minionych dwóch tygo
dni dwukrotnie Rada Miejska roz
patrywała projekt uchwały
w sprawie zmian do budżetu gminy.
W czwartek, 20 maja 2010 r. w sali kon
ferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarowie
odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Ża
rowie, która poświęcona była rozpatrzeniu
pięciu uchwał, w tym uchwały dotyczącej
zmian do budżetu gminy na rok 2010.
O ile przyjęcie czterech uchwał (w spra
wie: nadania nazw ulic we wsi Wierzbna, przy
stąpienia do Programu Odnowy Wsi
Województwa Dolnośląskiego, zatwierdzenia
Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wierzbna oraz
miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego obszaru położonego w obrębie wsi
Mrowiny) przebiegło bezproblemowo o tyle
uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w bu
dżecie gminy na 2010 rok wywołała burzę.

Nie, bo nie
Głosami klubu radnych „Razem dla Żaro
wa” uchwały nie przyjęto. To kolejny przy
kład destrukcyjnego działania tych radnych.
Radni nie zgadzając się na wprowadze
nie zmian zablokowali tym samym możli
wość przyjęcia dotacji ze Spółdzielni
Mieszkaniowej przeznaczonej na budowę par
kingów na żarowskim osiedlu oraz dotacji
z Urzędu Marszałkowskiego, którą Urząd
Miejski pozyskał aby dokonać gruntownego

remontu ulic w Imbramowicach i Bukowie.
Szczególnie dziwić może to, że radni
z osiedla: Reruch, Gąsior i Kaśków przy
każdej okazji zgłaszają problem braku
miejsc parkingowych i utrudnienia w ruchu.
Kiedy budowa parkingów stała się faktem,
wówczas ci sami radni zablokowali możli
wość ich wybudowania za pieniądze pocho
dzące spoza budżetu gminy.

W trakcie pokazu „doszło” do wypadku
samochodowego z udziałem pieszego. Dzie
ci mogły zauważyć z jakich przyczyn do ta
kiego zdarzenia dochodzi, jak należy
zachować się w takiej sytuacji, i jakiej po
mocy należy i można udzielić osobie po
szkodowanej.
Całe zdarzenie było komentowane krok
po kroku przez ratownika i szkoleniowca
bezpiecznej jazdy Andrzeja Olszówkę, tak
aby można było je dobrze zrozumieć.
Pokaz odbył się dzięki osobom współ
pracującym z Fundacją. Osoby te brały
udział w jej założeniu,
a na co dzień zajmują
się tematyką bezpie
czeństwa na drodze.
Jednym z nich jest
Andrzej Olszówka –
przedstawiciel Straży
Pożarnej prowadzący
od 12 lat Motocyklo
wą Szkołę Jazdy „Pry
mus” na terenie
Świebodzic i Wał
brzycha.
Wśród szkole
niowców wyrózniał
się także Robert To
polski specjalista ds.
prewencji – przedstawiciel Policji Powiato
wej w Świdnicy.
Firma PHU „CarStal” I. i M. Stróżyk
bezpłatnie udostępniła samochody biorące
udział w pokazie, jak również pomogła

Za drugim razem tak
Tydzień później, 27 maja 2010r. odbyło
się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej. Tym
razem radni mieli do rozpatrzenia wyłącznie
jeden projekt uchwały – tej, której nie przy
jęli tydzień wcześniej.
Tym razem uchwała, która praktycznie
niczym się nie różniła od projektu sprzed ty
godnia, została przyjęta.
Dziwić może fakt, że z taką beztroską
radni z klubu „Razem dla Żarowa” marnują
swój czas i nie tylko pozostałych radnych ale
również czas urzędników, którzy mogliby
w tym czasie robić coś innego.
WeZyr
Sprzedam mieszkanie własnościowe w
Żarowie na Osiedlu Piastów, o pow. 40m2:
2 pokoje, kuchnia, łazienka, III piętro.Cena
140 000 zł. Tel.: 74 85 80 617

w usunięciu i przewiezieniu tych pojazdów
po pokazie.
Pracownicy Powiatowej Straży Pożarnej
w Świdnicy w bardzo realistyczny dla dzieci
sposób pokazali jak przebiega akcja ratunkowa.
/xx/
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Wieczór Gospodarczy

bia, Nova, DSSE.
Znamienne były wystąpienia przed
stawicieli największych działających
W czwartek, 27 maja 2010 roku, w Auli Gimnazjum im. Jana Pawła II
podmiotów: Katarzyny Klimowicz –
w Żarowie odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrz Lilli Gruntkowskiej
Prezesa PCO oraz Carstena Franke Wi
z przedstawicielami firm działających na terenie Gminy Żarów.
ce Prezydenta Industrial Operations
Wieczór Gospo
Dish Car firmy Electrolux. Oba te zakła
darczy był formą
dy każdy w innym wymiarze przyczyni
podsumowania mi
ły się do tego, że Żarów kojarzony jest
nionego dwudziesto
jako nowoczesne centrum gospodarcze.
lecia i równocześnie
Wśród wyróżnionych znalazła się
formą podziękowa
również Spółdzielnia Mieszkaniowa ze
nia dla środowiska
Świebodzic oraz Wałbrzyska Specjalna
gospodarczego za
Strefa Ekonomiczna. Obie instytucje
wkład w rozwój
miały olbrzymi wkład w rozwój gminy
gminy.
na jakże odmiennych płaszczyznach.
W spotkaniu
Spółdzielnia od wielu lat aktywnie włą
uczestniczyli rów
cza się w poprawę wizerunku terenu
nież burmistrzowie
osiedla. Ostatnio zaangażowała się
miast partnerskich: Tóth András z Újfe
mistrz Gruntkowska złożyła podziękowa w budowę miejsc parkingowych oraz
hértó oraz Wolfgang Röger z Lohmar.
nie – wręczając
Uroczystość rozpoczęła część arty
pamiątkowe grawer
styczna przygotowana i zaprezentowana tony – firmom, które

Przedstawiciele firm strefowych i działających na terenie Gminy

„Kto ty jesteś?”  fragment programu artystycznego

Goście oglądają ekspozycję fotografii

budowę nowego placu zabaw. WSSE
w minionym dwu
„InvestPark” zaś przyczynił się do przy
dziestoleciu swoją
Toast za minione dwadzieścia lat samorządu
gotowania infrastruktury i osiedlenia się
działalnością przy
czyniły się do rozwo firm w żarowskiej podstrefie.
przez dzieci i młodzież z żarowskich
Część oficjalną uroczystości zakoń
ju Gminy Żarów.
szkół. Osnową programu artystycznego
Każda z wyróżnionych firm została za czył toast wzniesiony przez Lillę Grunt
było minione dwudziestolecie, chociaż
prezentowana za pomocą krótkiego filmu kowską, a uczestnicy spotkania
najwięcej radości uczestnikom spotkania przybliżającego zakres jej działalności.
natomiast podziwiali wystawę fotografii
przyniosły wypowiedzi przedszkolaków
i w patio toczyli długie rozmowy.
Wśród wyróżnionych firm były:
na temat burmistrza i samorządu.
Leszek Buchowski
PCO, Electrolux, Thermaflex, Profil,
Po programie artystycznym Bur
Bridgestone, AKS, Yagi, T&P, Colorob
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Dni Żarowa 2010
Tegoroczne Dni Żarowa odbyły się w dniach 2829 maja, na pasie zieleni
przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Bolesława Chrobrego.

Piątkowe prezentacje
Oficjalnego otwarcia Dni Żarowa 2010 do
konał Sekretarz Gminy Leszek Michalak... i ru
szyła „maszyna...”. Jako pierwsze na scenę
wkroczyły niezawodne dzieci z Bajkowego
Przedszkola w Żarowie, rozpoczynając wystę
py artystyczne Gminnego Centrum Kultury
i Sportu.. Nie zabrakło również dzieci ze Szko
ły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie
oraz 13osobowej grupa dzieci z sekcji akroba
tyki sportowej Gminnego Ludowego Klubu
Sportowego w Świdnicy przy LZS Świdnica,
mistrza Dolnego Śląska w akrobatyce szkolnej
do lat 13. Pięknie zaprezentowały się również
dzieci z grupy tanecznej „Żar” z Żarowa i Kal
na. Prezentacje dorobku artystycznego dzieci
zakończył koncert Żarowskiej Orkiestry Dętej.
Reservoir Dog`s z Żarowa

Scena Rockowa
Dla żarowskiej młodzieży podczas święta
Miasta wystąpiły Młodzieżowe kapele rockowe:
The Riot Jams (Niemcy), Crossband (Czechy)
oraz zespoły GCKiS: Cool Time i Reservoir
Dog`s. Wystarczy wspomnieć, że były wiwaty,
wspólne śpiewanie, „falujące” ręce uniesione
w geście aprobaty i świetna zabawa, a pod sceną
rozbawiony tłum. Po występach,fani zespołów
mieli okazję zdobycia autografów lub zrobienia
fotki z liderami zespołów.

zyką, która przypadła do gustu nie tylko mło
dzieży. Fani Mezo mieli okazję do zdobycia
autografu oraz uwiecznienia spotkania na fo
tografii.
Pierwszy dzień Żarowskiego Święta za
kończył się dyskoteką.

II Przegląd Pieśni
Kolejny dzień Dni Żarowa rozpoczął się
już o godz. 10.00. Na scenę wkroczyły senior
skie zespoły. Do Przeglądu zgłosiło się 17
folklorystycznych grup, w sumie 265 osób
w bajecznie kolorowych strojach ludowych
z: Dobroszyc, Dziadowej Kłody, Ząbkowic
Śląskich, Niemczy, Bolkowa, Mieroszowa,
Dobromierza, Jaworzyny Śląskiej, Mietko
w składzie: Izabela Osiecka, Sylwia Wi
wa, Mościska (3 zespoły), Świebodzic, Świd śniewskaDrąg oraz Joanna Mięki. Kiedy
nicy, Mysłakowic, Strzegomia i oczywiście
z
Cool Time z Żarowa

Żarowa. Na placu, gdzie okiem sięgnąć, wszę
dzie widoczne były barwne postacie niczym z le
gend polskich. Zespoły zaprezentowały się
wyśmienicie, widownia śpiewała razem z wystę
pującymi znane im piosenki. W podziękowaniu
za występy każdy zespół otrzymał kwiecisty pu
char z okolicznościową tabliczką oraz dyplom.

szanowne JURY udało się na narady, na sce
nę wkroczyli „Studenci” Uniwersytetu Trze
ciego Wieku prezentując pokaz TAICHI –
umiejętności zdobyte podczas zajęć oraz
wdzięczny występ dziewcząt z zespołu tańca
dawnego Chiara Stella z Wierzbnej.

Laureaci konkursu:

Grand Prix – Sara Sołtysiak (ZS im. J. Śnia
deckiego w Żarowie),
Konkurs Mam Talent
I miejsce ex aequo – Klaudia Zawisza i Łu
Podczas tego konkursu, scenę oddano do
kasz Rasiewicz (Gimnazjum im. JP II
dyspozycji dzieciom i młodzieży z żarow
w Żarowie) oraz Marta Kurzeja (SP im.
skich i gminnych szkół. Warto wspomnieć,
J. Brzechwy w Żarowie),
Koncert Mezo
iż każda szkoła miała możliwość zaprezento II miejsce – Klaudia Wilk (Gimnazjum im.
Mezo, czyli Jacek Mejer, sympatyczny hi wania artystycznych umiejętności swoich wy
JP II w Żarowie),
chowanków. Zdolności i prezencje
phopowiec z Poznania, z żarowskiej sceny,
III miejsce – Patryk Wójtowicz i Marcin
poszczególnych występów oceniało JURY
zauroczył swobodą, otwartością i dobrą mu
Górski (SP w Zastrużu),
The Riot Jams wzbudził olbrzymie zainteresowanie wśród
dziewcząt
Czeski Crossband zagrał gorącą muzykę
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Przegląd pieśni biesiadnej

Thermaflex przygotował Kkonkursowy kącik dla dzieci
Wyróżnienie specjalne – Damian Fafuła (Gim
nazjum im. JP II w Żarowie), Paulina Wali
szek (ZS im. J. Śniadeckiego w Żarowie),
Wyróżnienie: Klaudia Kot (SP w Imbra
mowicach), Magdalena Weglarz (SP
w Imbramowicach)
Wszystkie dzieci i młodzież, które wzię
ły udział w konkursie MAM TALENT otrzy
mały dyplomy oraz cenne nagrody.

Dodatkowe atrakcje

Podczas imprezy uruchomione zostało
stoisko z rękodziełem Słuchaczek Uniwersy
tetu Trzeciego Wieku w Żarowie, na którym
dzielnie sprawowały pieczę autorki prac oraz
stoisko Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Żarów im. ks. J. Twardowskiego, na którym
można było zaopatrzyć się w Monografię
Gminy Żarów po promocyjnej cenie lub na
The Rjot Jams
być ciekawą książkę za przysłowiową złotów
kę. Ponadto załoga Biblioteki uruchomiła
Ponownie na scenie, ku uciesze żarow
skiej młodzieży, niemiecki zespół zagrał i za loterię fantową, w której wszystkie losy za
wierały nagrodę.
śpiewał. Po raz kolejny były wielkie wiwaty,
Żarowianki (w każdym wieku) mogły
mnóstwo rozdanych autografów i zrobionych
skorzystać z darmowej konsultacji kosme
fotek z fanami zespołu.
tycznej w pawilonie Studium Wizażu i Styli
Koncert De Mono
zacji oraz Studium Kosmetycznego Marzeny
Daleckiej.
Po długim oczekiwaniu na występ, kiedy
Studentki tej szkoły proponowały miesz
emocje sięgnęły zenitu... na scenę wkroczył li
der zespołu Andrzej Krzywy ze swoim zespo kankom naszego miasta: ABC makijażu, po
rady kosmetologa, pokaz charakteryzacji,
łem De Mono. Wśród aplauzu i powitania
makijaż dla dzieci, porady stylisty. Ponadto
gromkimi brawami żarowskiej publiczności,
zapewnione zostały liczne stoiska garmaże
popłynęły pierwsze akordy. Cały Żarów i go
ryjne oraz z zabawkami.
ście z ościennych miast bawili się wyśmieni
Dla dzieci również zapewniono moc
cie. Ok. godz. 23.00, po wielokrotnych bisach,
atrakcji
w postaci: zjeżdżalni dmuchańców,
publiczność w dalszym ciągu nie chciała poże
wodnych kul i in., z których nasze pociechy
gnać gwiazd wieczoru. I tym razem udało się
skwapliwie korzystały.
zdobyć kilka autografów i fotek z gwiazdą.
Dla koneserów górskich pejzaży udostęp
niona była wystawa himalaisty Piotra Snop
Rayne
Zaszczytny obowiązek zamknięcia Dni Ża czyńskiego.
Podczas tegorocznych Dni Żarowa, nie
rowa 2010 przypadł w udziale młodzieżowe
zapomniano
również o osobach, które bez na
mu zespołowi GCKiS Rayne, który posiada
szego
wsparcia
nie dałyby sobie rady. Kwe
liczna grupę fanów nie tylko w Żarowie. Pod
starze z żarowskiego Hospicjum zbierali
czas godzinnego występu, amatorzy mocnych
dźwięków śpiewali razem z wokalistką zespo pieniądze na sprzęt medyczny. Akcję odda
wania krwi zorganizował Miejski Klub HDK
łu, Martyną Baranowską i tańczyli pod sceną.
PCK w Żarowie.

Serdeczne podziękowania
Organizatorzy kierują serdeczne
podziękowania w stronę wszystkich
osób, które przyczyniły się i wspierały
swoją pomocą organizację i przeprowa
dzenie tak dużej imprezy.
Na szczególne podziękowania zasłu
żyli: Krystian Chęciek, Monika Gładyś,
Alicja Piotrowska oraz Anita Gadzina
z Młodzieżowej Rady Miejskiej, którzy
z wielkim zaangażowaniem pomagali
przede wszystkim przy sprawnym prze
biegu II Przeglądu Pieśni Ludowej i Biesiad
nej oraz Konkursu „Mam Talent”.

Wielkie podziękowania
Organizacja tegorocznych Dni Ża
rowa 2010 oraz obecność „gwiazd”,
zakupienie nagród na konkursy było
możliwe dzięki ogromnemu wsparciu
wielu sponsorów, którym organizato
rzy składają podziękowania.
/ek/

Zapraszamy do fotogalerii
Wszystkich czytelników Gazety Żarow
skiej zapraszamy do oglądania zdjęć z Dni
Żarowa, które można obejrzeć w internecie
na stronach: www.centrum.zarow.pl oraz
www.gmina.zarow.pl.
W czwartek 3 czerwca oraz w niedzielę
6 czerwca w telewizji kablowej „Teletop Su
dety” obejrzeć będzie można filmową relację
z imprez.
Redakcja

Występ zespołu Chiara stella z Wierzbnej

Sekcja TaiChi z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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Stanisław Szczęsny odbiera odznaczenie „Złoty Dąb"

Uroczysta sesja
W piątek, 28 maja 2010r., w Auli
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ża
rowie odbyła się uroczysta Sesja Ra
dy Miejskiej w Żarowie.
Uroczystość uświetnił program arty
styczny przygotowany przez dzieci
z przedszkola i żarowskich szkół.
W uroczystej sesji wzięli udział sa
morządowcy z poprzednich kadencji
oraz osoby, którym nadano odznaczenie
„Złoty Dąb”.

Mariola Król odbiera odznaczenie „Złoty Dab”

W tym roku tym najwyższym gmin
nym odznaczeniem wyróżniono: Mariolę
Król za wkład pracy w wychowanie naj
młodszych mieszkańców naszej gminy,
Stanisława Szczęsnego za wkład pracy
w rozwój samorządu gminnego, Wacła
wa Rzeczyckiego za osiągnięcia artystycz
ne oraz Tadeusza Pudlika za wkład pracy
w rozwój piłki nożnej w gminie.

Podziękowania

Ważnym elementem funkcjonowania
Gminy i jej otwarcia na świat jest wielo
płaszczyznowa współpraca z miastami
partnerskimi. Stąd też Burmistrz Grunt
Podsumowanie
kowska podziękowała za tę współpracę
W pierwszej części Sesji Burmistrz
wręczając, obecnym na sesji, burmi
Lilla Gruntkowska w syntetyczny sposób strzom Ujfeherto i Lohmar pamiątkowe,
podsumowała minione dwudziestolecie
dwujęzyczne dyplomy. Obaj burmistrzo
istnienia samorządu, podkreślając równo wie podkreślili wagę współpracy i życzy
czesnie sukcesy samorządnej gminy pomi li naszej gminie dalszych sukcesów
mo niesprzyjających okoliczności
i dynamicznego rozwoju.
ekonomicznych i malkontenctwa grupy
osób, które mają wizję wolniejszego roz Maciuś 2010
W tym roku, po trzyletniej przerwie,
woju gminy.
reaktywowano Młodzieżową Radę Miej
Po przemówieniu Burmistrz Grunt
ską. Jedną z pierwszych decyzji młodych
kowskiej zebrani obejrzeli film „XXle
radnych było podjęcie uchwały o przyzna
cie samorządnej Gminy Żarów”, który
został przygotowany przez zespół realiza niu tegorocznej nagrody „Maciuś”.
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady
torski Kroniki Filmowej Gminy Żarów.
Miejskiej w Żarowie wręczyli swoją na
Złote dęby
grodę Burmistrz Lilli Gruntkowskiej.
Po zakończeniu filmu nastąpiło wręcze
W uzasadnieniu podkreślili jej wkład
nie odznaczeń „Złoty Dąb”, które nadawane w stworzenie Młodzieżowej Rady Miej
są osobom zasłużonym dla Gminy Żarów.
skiej, jej reaktywacji w roku 2010 oraz
Burmistrz Lilla Gruntkowska odbiera nagrodę „Maciusia”

za determinację w działaniu, która do
prowadziła do zakończenia budowy hali
sportowej oraz wybudowania komplek
su boisk „Orlik 2012”.

Nagroda im. Kulmiza
W tym roku po raz drugi przyznano
„Nagrodę gospodarczą im. Kulmiza”. To
wyróżnienie jest przyznawane małym
przedsiębiorcom działającym na terenie
Gminy Żarów.
Do nagrody nominowane zostały
trzy lokalne firmy prowadzone przez:
Stanisława Łukaszowa, Ewę i Zbignie
wa Podolaków oraz Katarzynę i Piotra
Zywerów. Każda z nich wpisała się
w rozwój gminy. Każda z tych firm ak
tywnie wspiera wiele inicjatyw społecz
nych i gospodarczych.
Tegoroczną nagrodę otrzymał Stani
sław Łukaszów, który prowadzi działal
ność na terenie Naszej Gminy już od
1986 roku, a od roku 2005 prowadzi
obiekt „Żarmed”, w którym mieszczą
się pokoje gościnne, restauracja oraz od
nowa biologiczna.
Ostatnim punktem programu było
uhonorowanie radnych wszystkich pięciu
kadencji okolicznościowym grawertonem.
Statuetki wręczała Burmistrz Lilla Grunt
kowska wraz z Heleną Słowik, która przez
trzy kadencje pełniła funkcję Przewodni
czącego Rady Miejskiej Żarowa.
Leszek Buchowski

Stanisław Łukaszów odbiera Nagrodę Gospodarczą im. Kulmiza
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Dni Żarowa na sportowo
Podczas tegorocznych Dni Żarowa sportowcy walczyli
na różnych arenach i w różnych konkurencjach.

Nocny Turniej
Obok cyklicznie pojawiających się zawodów sportowych rozegra
no I Otwarty Nocny Turniej w Piłkę Nożną na Orliku. Do rozgrywek
przystąpiło dziewięć zespołów (90 osób), które rywalizowały w
trzech grupach. Zwycięzcy grup spotkali się w meczach finałowych o
miejsca 13, drugie miejsca zagrały o pozycje 46, natomiast trzecie o
lokaty 79. Wszystkie mecze finałowe wygrali zawodnicy Reage na
lodzie zostając mistrzem I Otwartego Nocnego Turnieju na Orliku.
Skład zwycięzców: Grzegorz Wielg, Katarzyna Brzeska, Patryk
Chrapek, Michał Klimaszewski, Michał Jasiński, Adam Ciupiński,
Robert Skrzesiński, Dariusz Kania, Benedykt Kowalski.
Końcowa klasyfikacja: 1. Reage na lodzie; 2. Ofiarodawcy; 3.
Manhattan; 4. Chłopaki z podwórka; 5. Mam Talent; 6. Colgate;
7. Nocny Team; 8. FC Tyskie; 9. Cannabis.
Wręczanie nagród w nocnym turnieju Orlika

Drużyna AKS – zdobywca pierwszego miejsca
AKS Żarów po regulaminowym czasie gry był remis 1:1. O ile w
meczu o trzecie miejsce potrzebne były tylko cztery rzuty karne do
rozstrzygnięcia, to w finale oglądaliśmy festiwal karnych w ilości 22.
Turnie wygrał zespół AKS Żarów.
Końcowa klasyfikacja: 1. AKS Żarów; 2. Samorządowy Żarów; 3.
PCO Żarów; 4. Electrolux Żarów; 5. Bridgestone Żarów; 6. Thermaflex
Żarów; 7. Nova Żarów; 8. Eurotrans.

Turniej szachowy
W turnieju szachowym o puchar Burmistrza Miasta Żarów wzięło
udział 24 zawodników i zawodniczek. Grano 7 rund, tempem 15 min
dla zawodnika. W kategorii OPEN zwyciężył Andrzej Piciński przed
Pawłem Paradowskim i Czesławem Stecem. Kategorię kobiet wygrała
Ewelina Dominik, wyprzedzając Sabinę Stawiak. Wśród juniorów
młodszych równych nie miał Dawid Mozol. Na dwóch kolejnych po
zycjach uplasowali się Michał Dołharz, Michał Makuch. Kategorię
wyżej, junior starszy wygrał Konrad Sołek wyprzedzając Tomasza Ga
dzinę i Patryka Sapka. Wśród juniorek zwyciężyła Aleksandra Ol
szewska. Druga była Klaudia Stawiak, a trzecia Natalia Dominik.

Zawody wędkarskie
Siatkówka dziewcząt
II Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Prezesa TKKF w
Żarowie wygrały gimnazjalistki z Marcinowic odnosząc zwycięstwo
we wszystkich spotkaniach.

Turniej koszykówki ulicznej
Do turnieju koszykówki ulicznej zaś zgłosiło się pięć zespołów. Po me
czach „każdy z każdym” zwyciężył duet Patryk Gawron – Damian Dawle
wicz z zespołu „Schabowe Pani Jadzi” wyprzedzając „WNW” Marcina
Kłoka i Mateusza Brońskiego. Na najniższym stopniu podium stanęli za
wodnicy „Niepotrzebnie przyszliśmy”: Przemysław Lisiecki, Piotr Pudlik.
Czwarte miejsce dla „White Nigga”: Rafał Borowski, Patryk Malik. Piąta
pozycja „Bongo Bongo”: Tomasz Łabuda, Rafał Dymlang.

Tenis ziemny
Tenisiści rozegrali turniej deblowy, w którym wygrali Derek z Cze
kajem. Srebro przypadło Poradziszowi z Hance. Trzecia lokata dla M.
Szpota, D. Szpota. Czwarte miejsce zajęli Tkaczyk z Chlebowskim. Pią
te miejsce przypadło Dawlewiczowi z Heningiem.

Turniej Zakładów Pracy
Równolegle z tenisistami i koszykarzami odbył się Turniej Zakła
dów Pracy w Piłkę Nożną o puchar Burmistrza Miasta Żarowa, które
mu w najważniejszych spotkaniach o medale towarzyszyły nie lada
emocje. Pierwszy raz rozgrywki rozegrano na kompleksie boisk sporto
wych „Moje boisko – Orlik 2012”.
Do turnieju przystąpiło osiem zespołów. Po meczach grupowych
rozegrano półfinały. Electrolux uległ Samorządowcom 0:1, AKS po
konał PCO 2:1. Mecz o trzecie miejsce wygrali pracownicy PCO, któ
rzy zachowali zimniejszą krew w rzutach karnych.
W meczu finałowym pomiędzy Samorządowcami z Żarowa a

Zawody wędkarskie zgromadziły 23 osoby. Dopisała pogoda, a
co najważniejsze brały ryby. Wśród kadetów zwyciężył Dorian Ko
walczyk, srebro dla Przemysława Borowskiego, brąz przypadł Szy
monowi Cieślickiemu. W kategorii juniorów pierwsze miejsce dla
Damiana Gadziny, kolejne lokaty: Kamil Fita, Artur Kubicki. Wśród
seniorów na najwyższym stopniu podium stanął Mirosław Pasternak.
Wicemistrzem został Radosław Bartosiński, trzecim miejscem po
dzielili się Piotr Mazur i Jerzy Pakosz.

Siatkówka
W IV Memoriale im. Edwarda Sypniewskiego w piłce siatkowej
mężczyzn zwyciężył zespół TKKF Chemik Żarów, wyprzedzając
Strzelce Opolskie, Katowice, Wieruszów. Grano do dwóch wygra
nych setów. Każdy zespół wybrał najbardziej wartościowego zawod
nika. W zespole żarowskim został nim Łukasz Jadach.
media
Uczestnicy ulicznego basketu
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Wysokie zwycięstwo
Zespół seniorów nie zwalnia tempa gromiąc kolejnego rywala – Czarnych
Wałbrzych 6:0 (1:0). Przez pryzmat całego spotkania Zjednoczeni byli zespo
łem dojrzalszym, lepszym kondycyjnie, bardziej poukładanym.
Do przerwy tylko jeden zero. Mnóstwo
niewykorzystanych sytuacji.
W 7 min. szybkie wyjście spod własnej
bramki sprawia, iż formacje rywali nie na
dążają za naszym zespołem. Rudnik dośrod
kowuje do Korbeckiego, który pomaga sobie
w przyjęciu piłki ręką. Po kwadransie prze
prowadzamy szybkie wznowienie po faulu
na Koluśniewskim. Centra Rudnika na Kor
beckiego jest zbyt mocna.
W 20 min. Korbecki otrzymuje wyłożoną
piłkę przed polem karnym. Atomowy strzał
paruje bramkarz. Chwilę później akcja Rudni
ka i Koluśniewskiego przynosi pierwszą
bramkę zdobytą przez Piotra.
Szybkie wznowienie gry po pułapce
ofsajdowej naszego zespołu stwarza kolejną
sytuację bramkową. Ostatnie podanie do Kor
beckiego przecina rosły obrońca. Podania
Korbeckiego na pustą bramkę nie wykorzy
stuje Rudni,k strzelając z najbliższej odległo
ści w poprzeczkę.
Chwilę później Rudnik wystawia na bezpo
średni strzał z 18 m Koluśniewskiemu. Dobrze
dysponowany golkiper gości wybija piłkę.
W 28 min. Ślęczka zagrywa prostopadle do

Jernutowskiego, który zbyt silnie wypuszcza
futbolówkę. Całą sytuację wyjaśnia bramkarz.
W 37 min. goście oddają pierwszy strzał
na bramkę Trawczyńskiego. Nieroztropność
naszego bramkarza sprawia, iż wznowiona

Puchar Burmistrza

piłka trafia do napastnika Czarnych. Piłkarza
asekuruje Drąg, który uniemożliwia oddanie
strzału na bramkę. Druga zdobyta bramka z
pewnością przyniosłaby większy spokój.
Druga połowa to festiwal strzelecki
Zjednoczonych. Dużo konstruktywnej gry
wnosi zmieniony Dąbrowski. Faul na tym
zawodniku w 61 min. sprawia, iż szybko
rozgrywamy ten stały fragment gry. Ślęczka
krótko zagrywa do Jernutowskiego. Bezpo
średni strzał przechodzi mu między nogami.
Defensorzy Czarnych stoją w miejscu licząc
na spalony. Do piłki dobiega Rudnik strzela
jąc drugiego gola. Siedem minut później
Krawczyk zalicza asystę do wychodzącego
na czystą pozycję Rudnika. Tym samym ma
my trzy zero. W 77 min. kontuzji doznał
bramkarz gości. Sędzia nie przerywa gry.
Piłkę w ręce chwyta zawodnik gości, za co
arbiter dyktuje rzut karny. Jedenastkę na
bramkę zamienia Rudnik. Swoją pierwszą
bramkę dla Zjednoczonych zdobył Skrzy
niarz. Decyduje się na strzał lewą nogą po
długim słupku. Ostatnia bramkę zdobywa
Dąbrowski strzałem z głowy.
Zjednoczeni: Trawczyński – Drąg, Okar
ma, Chłopek, Baziak, Klimaszewski (55’
Krawczyk), Ślęczka, Koluśniewski (40’
Skrzyniarz), Jernutowski, Rudnik, Korbecki
(55’ Dąbrowski).
media

goli), Małgorzata Przybyłowicz (bramka,
„pole”, 1 gol), Katarzyna Pszonka, Nata
22 maja odbył się VII Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o „Puchar Burmi
lia Sawicka, Klara Skrzypek, Klaudia
Stankowska, Justyna Zięba i Zuzanna
strza Żarowa”. Zawody były również formą uhonorowania XV lat istnienia
Ziobro. W zespole żarowskiego gimna
Klubu UKS „Głęboka Purpura” i jedną z imprez towarzyszących tegorocz
zjum występowała ćwicząca z bramkar
nych „Dni Żarowa”.
kami „Głębokiej Purpury” Marzena
Wzięły w nim udział reprezentacje
zaś była Weronika Brodowska z Sobótki Ceglińska.
gimnazjów z Sobótki, Żarowa, Szkoły
(12 goli). Najciekawszym spotkaniem
Sędziowali arbitrzy z DZPR: Mie
Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej
był mecz „Głęboka Purpura I” przeciw
czysław Kubik i Leszek Majkowski.
oraz dwa zespoły UKS u „Głęboka Pur Gimnazjum Żarów, który zakończył się „Stolik” sędziowski obsługiwali ucznio
pura” (składające się z uczennic SP Ża
remisem 2:2 (2:1).
wie naszego gimnazjum: Marek Wacho
rów). Zawody rozegrano w hali
UKS „Głęboka Purpura”, który był or wiak i Tomasz Gadzina. Pomagały im
sportowej GCKiS sys
zawodniczki „Głębokiej Purpury”.
temem „każdy z każ
Dziękuję Katarzynie Klimowicz, Ja
dym”. Czas gry
dwidze Żmudzie, Kazimierzowi Bordu
wynosił 2 x 10.
lakowi, Jarosławowi Krukowi,
Zwycięzcą Tur
Leszkowi Noworylowi oraz pracowni
nieju została, złożona
kom GCKiS w Żarowie za pomoc
z uczennic kl. I  II,
w zorganizowaniu Turnieju
drużyna z Gimnazjum
Piotr Jaskólski
w Sobótce, która była
zdecydowanie najlep
Zbiórka odpadów
szym zespołem. Dru
Zakład Usług Komunalnych w Żarowie
gie miejsce zdobyła
Sp. z o.o., informuje mieszkańców Gminy
reprezentacja Gimnazjum w Żarowie,
ganizatorem turnieju reprezentowały: Ka Żarów, iż w dniach 1430 czerwca br. od
będzie się bezpłatna zbiórka odpadów elek
a trzeciecie przypada SP w Jaworzyniw
rolina Bortnik, Natalia Cichecka,
tronicznych i elektrotechnicznych.
Śląskiej. Tytuł „Króla Strzelców” wywal Wiktoria Chmiel (3 bramki), Paulina Do
Zużyty sprzęt należy dostarczyć do sie
czyła, z 22 bramkami, Anita Rodak z So minik, Jagoda Dydyńska, Kaja Jastrzęb
dziby firmy, przy ul. Słowiańskiej 16 i po
bótki. Na drugim miejscu uplasowała się ska, Jolanta Kurzac (kapitan II zespołu),
zebraniu odpowiedniej partii będzie on wy
Ala Piotrowska z „Głębokiej Purpury I”
Edyta Malesza (kapitan I drużyny, 6 bra
słany do firmy zajmującej się jego recy
(13 bramek); trzecią na liście strzelców
mek), Ala Piotrowska („pole”, bramka,13
klingiem.
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III turniej Kazimierza Deyny

Dziewczęta
w finale

27 maja 2010 odbył się na boisku LZS „Wodospad” Zastruże III Turniej
Piłki Nożnej „Kazimierza Deyny”.

Uczennice żarowskiego gimna
zjum im. Jana Pawła II awansowały
do finału województwa turnieju pił
karskiego Coca Cola Cup. II etap
odbył się 25.05.2010 r. w Boguszowie
Gorce. Reprezentantki szkoły nie
dały szans swoim rywalkom wygry
wając zdecydowanie wszystkie spo
tkania.

Wyniki:
Gimnazjum Żarów – Gimnazjum Bo
guszów Gorce 5:2
Gimnazjum Świdnica – Gimnazjum Ża
rów 2:8
Gimnazjum Żarów – Gimnazjum Wał
brzych 5:1
Skład: Wilk, Wielg, Tamioła, Brzeska,
Rudnik, Figiel, Pająk, Chrapek, Darosz,
Zielińska.
Sukcesu swoich koleżanek nie po
wtórzyli gimnazjaliści zajmując 2
miejsce w II etapie turnieju rozegra
nym na „Orliku” w Żarowie.
media

Burmistrz Miasta Żarów
informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, został wywieszony na
okres 21 dni wykaz nieruchomości prze
znaczonych do dzierżawy i sprzedaży oraz
oddania w użytkowanie wieczyste w opar
ciu o Zarządzenie Nr 43/2010
z 12.05.2010r., 50/2010 z 25.05.2010r.
i 51/2010 z 27.05.2010r.

Inwentaryzacja
w Bibliotece
Uprzejmie informujemy, że w związku
z inwentaryzacją zbiorów Biblioteka Pu
bliczna w Żarowie będzie w okresie waka
cji, tj. od dnia 28.06.2010 r. do dnia
31.08.2010 r. nieczynna.
Inwentaryzacja zbiorów odbywa się
w bibliotekach z wolnym dostępem do pó
łek co najmniej raz na 5 lat., zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 paź
dziernika 2008 r. w sprawie sposobu ewi
dencji materiałów bibliotecznych (Dz.U.
Nr 205, poz. 1283 ze zm.).
Czytelnikom proponujemy wypożycze
nie na okres wakacji większej liczby ksią
żek. Za zaistniałe utrudnienia
przepraszamy.
Stanisława Biernacka

Brali w nim udział uczniowie kl. „0” – III
reprezentujący szkoły podstawowe w Jaworzy
nie Śląskiej, Mieczkowie, Udaninie i Zastru
żu. Grano systemem każdy z każdym 2 x 10’.
Tegoroczny Puchar zdobyła drużyna z SP Ja
worzyna Śląska przed zespołem z Mieczkowa
i ekipą z Zastruża. Na czwartym miejscu upla
sowała się reprezentacja z SP Udanin.
Statuetkę za „Króla Strzelców” otrzymał
Marcin Stolarz z Jaworzyny Śląskiej, który
zdobył 13 goli i o jednego wyprzedził najlep
szego piłkarza Turnieju – Maksymiliana Pale
na z Mieczkowa. Indywidualne rajdy
Maksymiliana były warte oglądania i przypo
minały, zachowując wszelkie proporcje, akcje

Garrinchy, Besta, Messiego czy Robbena;
warto byłoby zainteresować się nim.
Najlepszym bramkarzem okazał się Mi
kołaj Pokój z Zastruża. Gospodarze, SP Za
struże, wystąpili w zestawieniu: Krystian
Suck (kapitan), Mikołaj Pokój (bramka), Da
wid i Paweł Łodej, Norbert Pajor oraz Da
wid i Piotr Spisak.
Przy organizacji zawodów pomagali p.
Kazimierz Bordulak, p. Wojciech Elżbieciak
oraz opiekunki z Udanina. Sędziował p. Ka
zimierz Bal. Organizator Turnieju dziękuje
Im za wsparcie.
Piotr Jaskólski

Akademia Orlika wystartowała
W sobotę 22.05.2010 r. na kompleksie boisk sportowych „Moje boisko –
Orlik 2012” odbył się nabór do I etapu Akademii Orlika, do którego przystą
piło Gminne Centrum Kultury i Sportu.
Każdy z uczestników dostał koszulkę
ro w docelowym III etapie, wszystkie wyżej
Akademii Orlika, w której startował. Nabór
wymienione dzieci są adeptami 10 miesięcz
polegał na teście koordynacyjno – technicz
nego szkolenia (IX.2010 – VI.2011) Akade
nym, który pokonywali wszyscy uczestnicy.
mii Orlika. Dzieci mają zapewniony pakiet
Zorganizowano konkurencje dla rodzi
startowy – koszulki, spodenki, 2 pary getrów
ców, którzy mieli okazje pokonać ten sam tor piłkarskich, torba sportowa. Zajęcia będą od
przeszkód, na którym odbywał się nabór dzie bywały się 2 razy w tygodniu. W okresie zi
ci oraz „Konkurs Rodzinny”, polegający na
mowym dzieci zapewnione mają korzystanie
trafieniu piłką w wy
znaczone strefy punk
tów. Po naborze
odbyło się losowanie
nagród, a do wygrania
była piłka, plecak, fris
bee, smycze. Każdy
uczestnik naboru
otrzymał pamiątkowy
dyplom.
Do II etapu – „Wa
kacje z Orlikiem” (za
jęcia będą odbywać się
w miesiącu sierpniu)
zakwalifikowały się
Postawa jak u dorosłego piłkarza – czy wyrośnie z niego wielki
wszystkie dzieci
piłkarz?
z rocznika 2002, 2003,
2004.
z hali sportowej Gminnego Centrum Kultury
Zakwalifikowane dzieci do II etapu: Mi
i Sportu. Najbardziej wyróżniające się osoby
chał Wójcikowski, Bartłomiej Stopa, Dawid
mogą dostać propozycję trenowania w sil
Marzec, Konrad Staworzyński, Aleksander
nym ligowym klubie piłkarskim.
Bożek, Patryk Skolimowski, Maciej Paster
W opinii rodziców przystąpienie do rzą
nak, Szymon Dominik, Dawid Osiecki, Alek dowego projektu Akademii Orlika to strzał
sander Lisiecki, Oliwer Hanc, Szymon
w dziesiątkę. Projekt umożliwia dzieciom
Pilski, Łukasz Żany, Karol Włudyka, Maciej
aktywne spędzanie czasu wolnego w oparciu
Wiciński, Jan Ziobro, Michał Pawlik, Marcin o ciekawe zajęcia piłkarskie. Tym bardziej
Hałaczkiewicz, Franciszek Lisiecki, Kamil
cieszy fakt, iż na ponad 800 wybudowanych
Wołek, Filip Kamiński, Hubert Zaremba,
„Orlików” w Polsce niespełna 100 przystąpi
Magdalena Razik, Michał Maksanty, Antoni
ło do projektu „Akademia Orlika”. Obok
Ciupiński, Filip Ząbczak, Julia Szewczak,
wielkich aglomeracji jak Warszawa, Szcze
Agnieszka Rzeszowska, Kamil Makuch, Mak cin, Wrocław znalazł się Żarów!
media
symilian Mięki.
Ze względu na to, iż w I etapie wystarto
wało 30 osób, które miały wyłonić się dopie

Dni Żarowa 2010 –
XXlecie samorządnej Gminy Żarów
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Finał turnieju koszykówki ulicznej

Występ zespołu Crossband z Czech

Występ zespołu Riot Jams z Niemiec

Uczestnicy finału Konkursu o bezpieczeństwie

