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Dwa awanse Zjednoczonych

Awans i cały sezon
bez porażki!
W swoim ostatnim meczu kończącym zmagania Ligi
Okręgowej Juniorów, Zjednoczeni Żarów wygrali na wła
snym boisku z Piastem Nowa Ruda 4:1 (1:1).
Zespół skończył sezon bez porażki. Taka sytuacja zdarza
się niezwykle rzadko. Bramki zdobyli: ’26 Chrapek; 54’, 82’
Uszczyk; 67’ Wojnowski. Drużyna zapewniła sobie awans do
Ligi Dolnośląskiej Juniora cztery kolejki przed zakończeniem
rozgrywek. O podsumowanie sezonu poprosiłem trenera Se
bastiana Błaszczyka.
– Panie trenerze gratulując awansu do Ligi Dolnośląskiej Ju
niorów muszę spytać, jak ocenia Pan miniony sezon? Czy po ze
szłorocznym trzecim miejscu
dokończenie na stronie 11.

Awans po 5 latach!
Pięć lat czekaliśmy na awans seniorów Zjednoczonych
Żarów do Ligi Okręgowej. 27.06.2010 r. na własnym bo
isku podopieczni Artura Sary rozgromili trzeci w tabeli
Skalnik Czarny Bór 4:0 (1:0).
Na samym początku spotkania od obrońcy uwolnił grający bar
dzo dobre spotkanie Michał Korbecki. Podanie w pole karne do Rud
nika w ostatniej chwili wybija obrońca gości.
W 8 min. rzut wolny na bramkę zamienił Korbecki. Nadmienić
trzeba, iż była to bardzo ładna bramka, która znalazła miejsce w sa
mym okienku bramkarza Skalnika. Chwilę później Ciupiński pod
wyższa poziom adrenaliny Suskiemu. Nie pilnowany zawodnik
efektownym szczupakiem strzela tuż obok lewego słupka. W dalszej
części gry jesteśmy częściej przy piłce, ale to goście przeprowadzają
bardzo niebezpieczną akcję, po której powinna pojawić się bramka
wyrównująca. Strzał z wykro
dokończenie na stronie 11.

Noc nad stawem

Dzień Dziecka 2010

Święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płod
ności, radości i miłości, obchodzone z 23 na 24 czerwca,
w najkrótszą noc w roku.

Z inicjatywy Sołtysów i Rad Sołeckich, przy wsparciu
finansowym Urzędu Miejskiego w Żarowie i sponsorów
organizowane są Dni Dziecka.
Buków: przygotowania do biegu
w workach

dokończenie na stronie 8.

dokończenie na stronie 8.

Szkiełkiem i okiem

Żarowskie inwestycje

Minione dwa tygodnie przyniosły bardzo dużo emocji. Koniec
roku szkolnego i awans dwóch drużyn Zjednoczonych to najważniej
sze wydarzenia naszej gminnej społeczności.

Ruszyły prace przy budowie dróg

Wakacje
Wakacje, to słowo które budzi wyłącznie pozytywne emocje.
Stąd zeszły piątek był dniem radości w każdej szkole bez względu na
to jakie oceny dominowały na świadectwach. W tym numerze, po
dobnie jak w latach ubiegłych publikujemy nazwiska najlepszych
uczniów z każdej szkoły.

Zjednoczeni górą
Taki scenariusz, w którym Zjednoczeni awansują do wyższej
klasy rozgrywkowej był marzeniem kibiców już od wielu lat. Ciężka
praca działaczy trenerów i samych zawodników przyniosła wspania
ły efekt. Juniorzy i seniorzy awansowali do wyższych klas rozgryw
kowych. Relacje z ostatnich meczy zajmują sporo miejsca w tym
numerze gazety. Ważne jest również to, że społeczność piłkarska po
trafiła bardzo szybko uporać się z koniecznością poprawy standardu
stadionu, aby był dopuszczony do rozgrywek.
Przepisy wymagają, aby na trybunach było co najmniej 100 krze
sełek plastikowych i powiększone boksy dla zawodników. Dzięki
współpracy pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie i działaczy
klubu, krzesełka zostaną kupione już początkiem lipca. Jacek Kale
towski, Prezes Zjednoczonych znalazł je na terenie Niemiec i to po
3 EU (w Polsce kosztują od 30 do 50 zł). Dzięki temu na stadionie
zamontuje się ich 300. Zapłaci za nie Urząd, tak jak za powiększenie
boksów i stal do montażu krzesełek. Montażem zajmą się kibice
dzięki temu do końca lipca wszystkie prace zostaną wykonane i nie
będzie problemu z dopuszczeniem stadionu do rozgrywek.

Jubileusz turnieju
W zeszłym tygodniu odbyły się dwa młodzieżowe turnieje piłkar
skie, których organizatorem jest Solidarność. Piąty turniej dziewcząt
i dziesiąty chłopców zgromadziły na żarowskim stadionie miłośników
piłki nożnej. Oba odbyły się dzięki zaangażowaniu i determinacji dzia
łaczy Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej i Sportu
NSZZ „Solidarność”, a w szczególności żarowianina Andrzeja Zająca.

Ile kosztowały Dni Żarowa?
Gminne Centrum Kultury i Sportu dokonało podsumowania fi
nansowego Dni Żarowa.
Na organizację wszystkich imprez wydano 99.634,99 zł. Więk
szość kosztów pokryto z wpływów i opłat sponsorów. Do kasy
GCKiSu wpłynęło bowiem 79.746,60 zł. Tak więc ogółem gminę,
a właściwie GCKiS Dni
Żarowa kosztowały
Gazeta Żarowska
20.000 zł.
ISSN 12434552
Leszek Buchowski

W ostatnich dwóch tygodniach ruszyły na terenie naszej gminy
dwie ważne inwestycje drogowe. Rozpoczęto prace budowlane zada
nia inwestycyjnego pn.: „Remont drogi gminnej ul. Kwiatowej
w Bukowie”, która została uszkodzona podczas powodzi. Firma, któ
ra wygrała przetarg w szybkim tempie realizuje zadanie. Błoto i ka
łuże przejdą do historii.
Równie szybko realizowana jest największa powiatowa inwesty
cja drogowa, w której Gmina Żarów partycypuje finansowo. Budowa
obwodnicy Żarowa, a właściwie drogi łączącej podstrefy w Żarowie
i Świdnicy z autostradą postępuje równie szybko, co można zoba
czyć przy drodze Żarów – Piotrowice.

Remonty
Oprócz dużych inwestycji kontynuowane są prace remontowe
i modernizacyjne.
Kontynuowane są prace remontowe w budynku przy ul. Armii
Krajowej 40 w Żarowie przez pracowników społecznoużytecznych.
Dzięki pracownikom zatrudnionym w ramach prac społecznouży
tecznych i prac interwencyjnych wyremontowano place zabaw w ca
łej Gminie, naprawiono schody, pomalowano barierki nad stawem,
uzupełniono wszystkie brakujące szczeble w ławkach w Żarowie.

Nowe inwestycje
14 czerwca przeprowadzono otwarcie przetargu na zadanie inwe
stycyjne pn.: „Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Ko
pernika 6 w Żarowie”. Jako jedyna do przetargu zgłosiła się
Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Cukrownicza 6 z Ząbkowic Śląskich.
Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę na remont drogi do
jazdowej do gruntów rolnych ul. Spokojna w Imbramowicach
dz.437, ul. Spacerowa w Bukowie. W przetargu wzięło udział dwóch
oferentów. Najkorzystniejsza ofertę przedstawiło Świdnickie Przed
siębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, ul. Częstochowska 12, którego
ogłoszono jako głównego wykonawcę zadania.
/x/

Gratulacje
Najserdeczniejsze gratulacje dla zawodników, działaczy
i Zarządu Klubu KS Zjednoczeni Żarów, w związku
z awansem drużyn juniorów i seniorów do wyższych klas
rozgrywkowych.
Jednocześnie życzymy jak największej liczby sukcesów
obu drużynom w nowym sezonie piłkarskim.
Burmistrz Lilla Gruntkowska
ze współpracownikami.
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza

1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miej
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, II p., pokój
nr 19 w terminie wskazanym w tabeli powyżej.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego Żarów
ul. Zamkowa 2 lub na konto: Bank Zachodni
WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006
0201 9458 wadium w gotówce w wysokości
10 % ceny wywoławczej w nieprzekraczalnym
terminie wskazanym w tabeli powyżej.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który
wygra przetarg, zaliczone zostanie na po
czet 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 postąpie
nie powyżej ceny wywoławczej.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w dro
dze przetargu podlega zapłacie najpóźniej
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W ra
zie uchylania się uczestnika, który wygrał
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej,
wpłacone wadium ulega przepadkowi na
rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 41 ust. 1 usta
wy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to
warów i usług oferent nabywający
nieruchomość zobowiązany będzie do uisz
czenia podatku VAT w wysokości 22% wy
licytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiąza
ny będzie do poniesienia kosztów szacunko
wogeodezyjnych związanych
z przygotowaniem działki do sprzedaży
w kwocie wskazanej w tabeli powyżej oraz
kosztów notarialnych.

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miej
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na
okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste w oparciu
o Zarządzenie Nr 65/2010 z dnia 21.06.2010r. oraz do sprze
daży w oparciu o Zarządzenie Nr 68/2010 z dnia
23.06.2010r.

Inwentaryzacja w Bibliotece
Uprzejmie informujemy, że w związku z inwentaryza
cją zbiorów Biblioteka Publiczna w Żarowie będzie
w okresie wakacji, tj. od dnia 28.06.2010 r. do dnia
31.08.2010 r. nieczynna.
Inwentaryzacja zbiorów odbywa się w bibliotekach
z wolnym dostępem do półek co najmniej raz na 5 lat., zgod
nie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Na
rodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu
ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz.
1283 ze zm.).
Czytelnikom proponujemy wypożyczenie na okres wakacji
większej liczby książek. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
Stanisława Biernacka

8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest
na stronie internetowej Urzędu:
www.um.zarow.pl.
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nie
ruchomości i Gospodarki Przestrzennej, tel. 74
8580591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
10. Działka w planie zagospodarowania
przestrzennego posiada funkcję wskazaną
w tabeli powyżej.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedło
żenia komisji przetargowej dowodu wpłaty
wadium oraz dokumentu tożsamości przed
otwarciem przetargu.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetar
gu jest równoznaczna z potwierdzeniem
przez niego faktu zapoznania się z warun
kami przetargu i ich akceptacją.

Pierwsze wystawy
20 czerwca 2010 roku, wystawą prezentującą prywatne
zbiory mieszkańców gminy, zainicjowała działalność Izba
Pamięci, która być może przekształci się w przyszłości
w lokalne muzeum.
Izba Pamięci będzie miała swoją siedzibę w odnowionych przez
pracowników interwencyjnych pomieszczeniach dawnego ŻOKu.
Na pierwszej wystawie można było zobaczyć: militaria znalezione na
terenie gminy, fragmenty średnio
wiecznej ceramiki, żelazne klamry
pasów z XV w., przedwojenne wy
roby szklane i porcelanowe.
Wśród prezentowanych okazów
były również japońskie, ręcznie ma
lowane talerzyki porcelanowe z lat
20tych ubiegłego wieku.
Kolejną wystawę będzie
można obejrzeć 4 lipca w godzi
nach pracy komisji wyborczej.
Na wystawie będzie można
zobaczyć: elementy architekto
niczne, repliki map z XIX w.,
plany miejscowości z początku
XX w., militaria oraz wiele in
nych ciekawych eksponatów.

Zapraszamy

Polemiki, dyskusje, rozważania
Drodzy Przyjaciele z Razem
Aż na siedmiu stronach (6, 7, 11, 13, 14, 15, 16) przystąpiliście do
frontalnej polemiki ze mną. Wszystko to z powodu jednego pisma
i braku odpowiedzi w normalnym trybie od Przewodniczącego Rady
Miejskiej, Roberta Kaśkówa.
Nie robił tego rok temu, dwa lata temu, nie robi tego dzisiaj. Zmu
szony byłem, zatem prosić „Gazetę Żarowską” o publikację tego pi
sma, bo nie mogłem pozwolić na dalsze upowszechnianie kłamstw
pisanych bezkarnie w waszym biuletynie, zwanym Samorządowym.
Przy okazji napisałem dwie skromne notatki. Aż dziw bierze, dlacze
go tyle inspiracji do polemiki znajdujecie w moim pisaniu, a jedno
cześnie tak często piszecie nieprawdę. Nie odpowiadaliście na moje
pytania, a jeśli już, to wiele pomijacie, bo przyznanie się do kłam
stwa było wam obce.
Tym razem w majowym numerze akcja szerokim frontem ruszyła.
Spieszcie się, gdyż zaprzestaję polemiki z anonimowymi tchórzami.
Ani z Kronikarzem, ani Starym Żarowiakiem lub anonimowym poetą
czy jakąś „Redakcją” dyskusji już nie zamierzam podejmować. Gar
dzę czymś takim.
Czynię to już tylko dlatego, by wykazać jak niewiele warte jest wa
sze pisanie.
Siedem stron i kawałek
Na stronie nr 6 i 7 dostąpiłem szczególnego wyróżnienia i „załapa
łem się” do utworu poetyckiego (pieśni?) w żałobnym tonie. Szkoda
wielka, że znów nie wiem nawet komu to zawdzięczam. Dzięki jednak
za to i za stronę ostatnią (16), gdzie mój starszy kolega Stanisław
Wachowiak przyjął obyczaj cywilizowanego różnienia się pięknie.
Bez inwektyw i insynuacji. Chwała ci za to Stanisławie. I na tym ko
niec kultury i słów prawdy.
Strona 11. Już nie taka miła, choć w wydaniu również mojego (by
łego) kolegi, Tadeusza Rerucha. Odpowiada na moją notatkę w spra
wie progów spowalniających na ulicy Górniczej. Panie Tadeuszu,
czy złożenie podpisu też „przespałem”, razem z kilkoma moimi sąsia
dami. Niech pan powie, do którego numeru domu pan doszedł, bo już
moja połowa ulicy podpisów nie składała, a pierwszej połowy nie py
tałem. Czy pan wierzy, że „głupi ludek to kupi”, gdy napisze pan:
„jestem żywo zainteresowany, nie tylko w roku wyborczym, problema
mi mieszkańców mojego okręgu”? Przecież oni pana znają. Ale
mniejsza o to, ja zapytam czy może pan mnie przeprosi za kłamstwa
zawarte w artykule podpisanym „Stary Żrowiak”.
„Ani be, ani me, ani kukuryku”. Żaden z was się do tego nie odniósł.
Kiedyś obraził się na mnie doktor Kaśków, gdy mu przypomniałem sło
wa doktora Gebelsa: „Kłamstwo sto razy powtórzone staje się praw
dą”. A czym staje się kłamstwo, za które nie ma kto przeprosić?
Strona 13. Fatalna dla mnie trzynastka, anonimowa, słownictwo
szczególne: „zasypując w ostatnim czasie pismami różne instytucje
(...) chce się księżnej przypochlebić i zdobyć, a to z racji nazwiska
jak i zajadłej szczekaniny, tytuł pierwszego bulteriera (...) tak, więc
jeszcze parę takich pism i zostanie z pewnością uhonorowany tytu
łem bałwanobulteriera”. Pismo było tylko jedno, adresat też jeden.
Cóż natomiast można dodać do tych zdań? Może ktoś wierzący
szczerze zmówi zdrowaśkę za zdrowie takiego twórcy, bo modlić się
o rozum to już za późno.
Na tej samej stronie, w tej samej bajce podjęto polemikę z moim
zdaniem: „ Trudno dyskutować o procesach gospodarczych z kimś,
kto w życiu nie miał nic z tym wspólnego”. Nie jestem w stanie racji
takiego stanowiska wyjaśniać w nieskończoność, może, zatem przy
kład przekona. Spytajcie duchownego, czy łatwa jest ze mną dysku
sja w sprawach wiary, gdy moja wiedza tak mierna w tej materii.
Mimo, iż jestem człowiekiem małej wiary, to zawsze jednak odnosi
my się do siebie z szacunkiem i tego wam następcom Unii Wolności,
spółkującym z Platformą szczerze życzę. Mniej „szczekaniny”, wię
cej szacunku do wszystkich. Ciekaw jestem w jakiej tonacji ogłosicie
swego kandydata na burmistrza p. Jagłę?
Strona 14. Miało być wg hasła „Wolność, równość i braterstwo”,
a tu p. M. Zywer grozi mi sądem.

Panie Marku, był już taki jeden, Chlebowski się nazywał, który do
mnie krzyczał dobre dwa lata temu: „za rok pan skończy w więzie
niu”. Jesteście sobie bliscy i współczuję wam, bo tak to już bywa, że
gdy brakuje argumentów, szantaż i agresja idzie w ruch. Nie robicie
tego ze strachu?
Drogi panie Marku „zawodowe kompetencje” uzupełniamy za
wsze, a moralne kompetencje wymagają szczególnej reedukacji. Pan
może wie, że te 6 czy 7 mln poległych to zawsze były szacunki. Tam
ta szkoła („komunistyczny reżim”, jak pan to nazywa) w latach
sześćdziesiątych i następnych szacowała na 6 mln, ale teraz w XXI
wieku bardzo wielu fachowców szacuje nawet 7 mln ofiar z polskim
rodowodem. No cóż, pan uczył się historii w „komunistycznym reżi
mie”, ja w całym życiu. A co do patriotyzmu lub moralności to po
wiem, iż wzywałem pana do patriotycznego wypełnienia obowiązku
nauczyciela i wychowawcy. Pytałem, co pan zrobił wobec swoich
uczniów w związku z Dniem Zwycięstwa, bo rozumiem, że rusofobia
ogranicza panu możliwość pójścia na cmentarz żołnierzy Armii Ra
dzieckiej, ale uczniowie z pewnością myślą różnie. Ja tylko pytałem
o to jak pan spełnia swoje obowiązki nauczyciela i wychowawcy.
Pan sposobność wykorzystał do opowiadania o cierpieniach swojej
rodziny. Zapewniam pana, że i tę wyliczankę, kto z nas doznał więcej
krzywdy przez hitleryzm (to też było?) i stalinizm też bym wygrał.
Ale jak długo można szlochać i pławić się w martyrologii?
I jeszcze kynologiczny wątek. Jeśli tak kocha pan psy, nie znosi
Wilczurskiego, proponuję zamieńcie to na Kosiba, znachor Kosiba,
a ja, w dowód wdzięczności, obiecuję skutecznie wyleczyć każdego
z tej strasznej choroby rusofobią zwaną. Zgoda?
Strona 14 raz jeszcze. Napisano „Trochę o naszym biuletynie”,
bardzo trochę. Kłamstwo pierwsze„Nasz biuletyn nie jest gazetą sa
morządową”. Na stronie tytułowej czytamy „Biuletyn samorządo
wy…” itd., Co to jest?
Kłamstwo drugie „Gazetę składamy sami, oddajemy ją do drukar
ni”. Kto składa, co i do jakiej drukarni oddajecie?
Kłamstwo trzecie „Koszt druku od 700900 zł”. Za co, za numer,
za tytuł, za okładkę? A teraz powtórzę pytania bez odpowiedzi zada
wane przeze mnie od wielu miesięcy. Jeśli sami się składacie to ktoś
to kwituje, pokażcie kwity. Jeśli wykonuje to drukarnia, to wystawia
rachunki, pokażcie je. Napiszcie, jaka i gdzie jest ta drukarnia, aby
każdy mógł sprawdzić waszą wiarygodność. Dlaczego autor nie ma
odwagi się podpisać?
To też się nazywa brak wiarygodności i graniczy z kłamstwem.
Anonimowy „Stary Żarowiak” napisał gdzie, przez kogo, za ile jest
drukowana „Gazeta Żarowska”. Niektóre fakty drastycznie przeja
skrawił, jestem pewien, że o waszej gazetce może napisać tylko
prawdę. Niech zatem to zrobi, śmiało, do roboty, panowie. Czekam
na prawdę, pełną prawdę imieniem i nazwiskiem podpisaną.
Strona 15. Pan Jerzy Mączka podjął się trudu wyjaśnienia, czym
jest i czym był cud przywołany w mojej notatce. Przyznam szczerze,
że chętnie podjąłbym z panem dyskurs o tym, co to jest „cud” w wy
daniu różnych epok. Oczywiście słowo „cud” traktuję umownie. Są
dzę, że jest to jedyna rzecz krytycznie o mnie napisana w tej gazetce,
z szacunkiem zachęcającym do dalszej polemiki. Panie Jurku, ja ro
zumiem, że również i dla pana jestem symbolem minionego czasu, że
na kimś chciałoby się te swoje żale pomieścić. Odróżnia pan jednak
krytycyzm od nienawiści, branej niestety często z urojenia. A nic tak
nie ogłupia jak nienawiść, zwłaszcza ta pochodząca z zakompleksie
nia i małości.
Kiedyś generał Charles de’Gaule powiedział: „Po generale głu
pim największym przekleństwem jest generał inteligentny”. Zauważ
cie jak żałosny jest ten płacz sierot po takim generale, jak ich wiele
i jak kiepskie świadectwo wystawiają sobie i ludziom, którzy ich wy
bierali. Zaprzestańcie, koledzy z Klubu Razem tych obelg i kłamstw
anonimowo pisanych „ w obawie przed utratą stanowiska” Na Bo
ga, kto takim tchórzom jeszcze daje stanowiska?
Żarów 4.05.2010
Zbigniew Owczarski.

V Festiwal Piosenki
Turystycznej i Żeglarskiej

Chatka Małolat
ka w Bibliotece

Coroczne święto muzyki w Zastrużu – V Festiwal Piosenki Turystycznej
i Żeglarskiej odbyło się 24 czerwca, tuż przed zakończeniem roku szkolnego
i jak zwykle cieszyło się dużym zainteresowaniem.

15 czerwca 2010 r. Bibliotekę Pu
bliczną w Żarowie odwiedziła po raz
pierwszy grupa dzieci z Przedszkola
Niepublicznego Chatka Małolatka.

Podobnie jak w zeszłym roku, partnerem
imprezy było Stowarzyszenie Miłośników Że
glarstwa „Szkwał”.
Prezes tej organizacji,
pan Leszek Odon,
ufundował główną na
grodę statuetkę Grand
Prix. W tym roku go
ściliśmy pięć zespo
łów: ze Szkoły
Podstawowej w Imbra
mowicach, Szkoły
Podstawowej im. An
ny Jenke w Mrowi
nach, Szkoły
Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Żarowie,
Fundacji „Serce” ze
Świdnicy oraz zespół
„Za strugą” ze Szkoły Podstawowej w Zastru
żu. Nad przebiegiem imprezy czuwał pan Le
szek Krzyż, który rozśpiewał i zaraził
miłością do muzyki całą Gminę Żarów.
Uczestnicy festiwalu zaprezentowali naj
piękniejsze piosenki turystyczne i szanty że
glarskie, m. in.: „Opadły mgły”, „Na
turystycznym szlaku” czy „Pożegnanie Liver
poolu”. Jury w składzie: Krystyna Wardach,
Wojciech Elżbieciak i Marek Odon przyznało
wszystkim uczestnikom pierwsze miejsce, jed
nak Grand Prix powędrowało, podobnie jak
rok temu, do uczennicy Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Żarowie Marty Kurzeja.
Dyrektor Krystyna Wardach szczególnie

gorąco podziękowała opiekunom zespołów:
Bożenie Olejarczyk, Renacie Konior, Edycie

Cicheckiej, Magdalenie Komisarczyk oraz
Leszkowi Krzyżowi, bo to oni przecież
wspierają uzdolnienia swoich wychowan
ków, a bez nich nie byłoby Festiwalu Pio
senki w Zastrużu.
Zmagania młodych muzyków zakończył
krótki recital Marty Kurzei, w wykonaniu
której usłyszeliśmy m. in. piosenkę „Wol
ność”. Po wręczeniu nagród i dyplomów
uczestnicy i widzowie mogli wziąć udział
w poszukiwaniu kwiatu paproci oraz w lote
rii fantowej. O poczęstunek zadbali, jak za
wsze, niezawodni rodzice.
Małgorzata Kluska

Wyróżnieni żarowscy gimnazjaliści
14 czerwca 2010r. dzieci, młodzież oraz samorządowcy z całej Diecezji
Świdnickiej spotkali się na zamku Książ na rozstrzygnięciu Konkursu Pla
stycznoLiterackiego „Zło dobrem zwyciężaj” – ks. Jerzy Popiełuszko, zorga
nizowanego przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej
przy współpracy z Instytutem Jana Pawła II w Wałbrzychu.
Celem Konkursu było przybliżenie dzie
ciom i młodzieży postaci księdza Jerzego Po
piełuszki, kapelana warszawskiej
„Solidarności”, jak również przekonanie mło
dych ludzi, że hasło „Zło dobrem zwyciężaj”
jest nadal aktualne w naszych czasach.
Dlatego tematyka wszystkich prac obejmo
wała refleksje młodych ludzi nad życiem, na
uczaniem i wartościami, które głosił ksiądz
Jerzy Popiełuszko. Honorowy Patronat nad
Konkursem objął J. E. Ksiądz Biskup Ignacy
Dec oraz Komisja Krajowa NSZZ Solidar
ność. Biskup diecezji świdnickiej wyraził ser
deczne gratulacje i podziękowania wszystkim
uczestnikom, którzy poświęcili swój czas, aby
przygotować prace plastyczne i literackie.

Zaznaczył, że konkurs pięknie wpisuje
się w uroczystości związane z beatyfikacją
tego wielkiego i odważnego Polaka, gorliwe
go kapłana, których byliśmy świadkiem kil
ka dni temu.
Wśród laureatów znaleźli się uczniowie
żarowskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II.
Aleksandra Wojtusiak zajęła I miejsce w
części literackiej, a praca Anny Gluszczak
została wyróżniona. Krzysztof Mach zajął III
miejsce w części plastycznej. Zaproszony do
Komitetu Honorowego Konkursu Zastępca
Burmistrza – Grzegorz Osiecki miał okazję
wręczyć wszystkim naszym uczniom nagro
dy oraz złożyć szczere gratulacje.
/b/

Maluchy odbyły wycieczkę po bibliote
ce, odwiedziły jej poszczególne działy, za
poznały się z placówką. Na koniec
zawędrowały do Oddziału Dziecięcego,
gdzie zapoznały się z księgozbiorem dla naj
młodszych czytelników. Szczególnie zainte
resowały się książeczkami o zwierzątkach.
Opowiadały, jakie zwierzątka mają
w domu, jak się nimi opiekują. Następnie
w Kąciku Malucha, na dywanie wysłuchały
opowiadania o Kubusiu Puchatku. Na zakoń
czenie spotkania otrzymały do pokolorowa
nia baśniowe postaci. Było to pierwsze, ale
nie ostatnie spotkanie z biblioteką. Dzieci
wyraziły chęć udziału w kolejnych odwie
dzinach. Czekamy.
Spotkanie to zaowocuje uruchomieniem
w najbliższym czasie punktu bibliotecznego
w przedszkolu, z czego bardzo się cieszymy.
Posiadamy w zbiorach pięknie ilustrowane
książeczki dla czytelników w wieku przed
szkolnym. Grupa tych użytkowników jest dla
nas szczególnie ważna, ponieważ jak mówi
staropolskie przysłowie: Czym skorupka za
młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
Stanisława Biernacka

Wycieczka do
aquaparku
21 czerwca nasza klasa VIb uczest
niczyła w wycieczce do Aquaparku we
Wrocławiu. Wyjazd został ufundowa
ny przez Panią Burmistrz w nagrodę
za fantastyczne wyniki, które osiągnę
ła nasza klasa podczas tegorocznego
Sprawdzianu Ucznia kl. VI.
W czasie pobytu w Parku Wodnym mo
gliśmy skorzystać z wielu atrakcji. Najwięk
szą popularnością cieszyły się gigantyczne
zjeżdżalnie, „leniwa rzeka” i basen ze
sztucznymi falami. Dla wielu z nas był to
pierwszy wyjazd na taki basen. Wszyscy by
liśmy podekscytowani i zachwyceni, każde
mu dopisywał świetny humor.
Ta wycieczka dostarczyła nam wielu nie
zapomnianych wrażeń i pozytywnych emo
cji. Na długo pozostanie w naszej pamięci
jako jedno z wielu sympatycznych wspo
mnień ze szkoły podstawowej.
Uczniowie kl. VI b

Wakacje w Akademii Malucha
„Akademia Malucha” już od dwóch lat ma swoją siedzibę w Bibliotece Pu
blicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego.
Od roku 2009/2010 organizatorami zajęć
dla dzieci od 6. miesiąca życia do lat 4 i ich ro
dziców/opiekunów jest
w/w Biblioteka oraz
Gminne Centrum Kultu
ry i Sportu w Żarowie.
Dzięki współpracy obu
placówek zajęcia dla
milusińskich są atrak
cyjniejsze, o czym
świadczy liczebność
małych uczestników (37
Żaczków).
24 czerwca w bi
bliotece odbyło się uro
czyste zakończenie roku
akademickiego dla naj
młodszych Żaczków
miasta i gminy Żarów.
Dzieci przybyły wraz ze swoimi rodzicami,
babciami, ciociami lub opiekunami, by poże
gnać się – nie tylko – z Biblioteki z panią pro
wadzącą zajęcia, ale również z ulubionymi
książeczkami i zabawkami na okres wakacji.
Na dzieci, w tym dniu czekały niespo
dzianki w postaci dyplomów ukończenia Aka
demii Malucha, kolorowe książki – nagrody,

czekolady, baloniki oraz kwieciste bransolet
ki na rękę i wiele innych serdeczności.

Ogółem mieszkańców: 12.673 (stali i
czasowi)
w tym miasto Żarów: 7.031
W okresie 1125 czerwca 2010 r:
urodziło się 5 dzieci,
4 pary zawarły związek małżeński
Zmarły następujące osoby ( ogółem 5)
1. Smejda Danuta ........................ lat 45
2. Sidor Ryszard ..........................lat 59
3. Mazur Bolesław....................... lat 59
4. Cuban Rafał..............................lat 23
5. Węglarz Mieczysław................lat 76

Łażany
w konkursie

Otrzymały również teczki ze swoimi praca
mi plastycznymi, które gromadzone były
przez cały rok.
Zanim maluchy opuściły progi akademii,
ostatni raz w tym roku utworzyły pociąg,
którym dojechały do wrót prowadzących
wprost do słonecznych wakacji.
Elżbieta Kulas

5latki opuszczają Przedszkole
17 czerwca 2010r. w Bajkowym Przedszkolu odbyło się zakończenie roku
szkolnego dla dzieci 5letnich. W tym szczególnym dniu najstarsza grupa prezen
towała swoje wokalne, recytatorskie i taneczne umiejętności dla naszej przed
szkolnej społeczności, żegnając się w ten sposób ze swoimi młodszymi kolegami.
W godzinach popołudniowych 5latki za
prosiły na uroczystość zakończenia edukacji
przedszkolnej swoich rodziców i całe grono
pedagogiczne oraz gości. W czasie spotkania
niejedna łezka zakręciła
się w oczach nie tylko
rodziców, którzy z
ogromnym wzrusze
niem oglądali swoje po
ciechy w czasie ich
wspaniałego występu,
ale również nauczycie
lom, żegnającym swoje
dzieci po 3letnim
wspólnym pobycie w
przedszkolu.
Po części artystycz
nej głos zabrała Elżbie
ta Wierzyk – dyrektor
Bajkowego Przedszko
la, która życzyła
wszystkim 5latkom sa
mych sukcesów na nowej drodze ich dopiero
rozpoczynającego się życia szkolnego, wrę
czając swoim podopiecznym upominki i dy
plomy. Nie zabrakło również podziękowań
ze strony rodziców, którzy dziękowali perso
nelowi przedszkola za 3letnią opiekę nad

Gmina Żarów w liczbach

swoimi dziećmi i wspaniałą rodzinną atmos
ferę.
Po części oficjalnej rodzice 5latków za
prosili wszystkie dzieci, pozostałych rodzi

ców, gości i personel na poczęstunek
przygotowany na tę szczególną okazję.
Oprac. Elżbieta Kulas

Ruszyła druga edycja konkursu
Piękna Wieś Dolnośląska. Po ubiegło
rocznym sukcesie Wierzbnej do tego
rocznej edycji zostały zgłoszone
Łażany, które same wyraziły chęć wzię
cia udziału w konkursie. Wizytacja ko
misji konkursowej odbędzie się
28.07.2010 r. Trzymamy kciuki!
/d/

Sesja Rady Miejskiej
w Żarowie
30 czerwca 2010 r. o godzinie
15.00 odbędzie się posiedzenie Rady
Miejskiej w Żarowie.
Porządek obrad.
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy
Żarów na 2010 rok,
2) nadania nazw ulic we wsi Wierzbna,
3) zmiany uchwały Nr XLVIII/231/2009 Ra
dy Miejskiej w Żarowie w sprawie przystą
pienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w obrębie wsi Mielęcin,
4) zmiany uchwały Nr XLV/208/2009 Rady
Miejskiej w Żarowie w sprawie przystąpie
nia do sporządzenia miejscowego planu za
gospodarowania przestrzennego terenów
położonych w obrębie wsi Kalno,
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowe
go planu zagospodarowania przestrzenne
go terenów położonych w obrębie wsi
Mikoszowa,
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowe
go planu zagospodarowania przestrzenne
go terenów położonych w obrębie wsi
Kruków,
IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Mia
sta Żarów.
V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
radnych.
VI. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej
w Żarowie.

Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej – Żarów CUP 2010
Piękny jubileusz Xlecia obchodził w tym roku Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej – Żarów CUP 2010. Organizato
rem turnieju jak co roku było Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność”.
Pieczę nad całymi rozgrywkami sprawo
wał niezawodny Andrzej Zając. Honorowym
patronatem turniej objęli: Lilla Gruntkowska
– Burmistrz Miasta Żarów, Ryszard Wawry
niewicz – Wicestarosta Świdnicki oraz Zbi
gniew Chlebowski – Poseł na Sejm RP.
Jest to największy turniej piłkarski w Ża
rowie, posiadający wysoki prestiż, skupiają
cy młodych adeptów piłki nożnej z wielkich
klubów piłkarskich.
Sponsorami turnieju byli między innymi:
Burmistrz Miasta Żarów – Lilla Gruntkowska,
Poseł na Sejm RP – Zbigniew Chlebowski,
Wicestarosta Świdnicki – Ryszard Waw
ryniewicz, Sklep Ogólnospożywczy „Wita
minka” – Halina i Tadeusz Pudlik i wielu
innych, których ze względu na ograniczoną
ilość miejsca w gazecie nie jesteśmy w stanie
wymienić.
Swój mały jubileusz 5lecia, obchodził
turniej dziewcząt, który rozegrany został
w środę. Do rozgrywek przystąpiły 4 druży
ny. W meczu finałowym DZPN Wrocław po
konał KKS „Włókniarz” 1925 Kalisz 3:0

Drużyny dziewczęce po turnieju
Ruda. Wielki finał na swoją korzyść rozstrzy
gnęli piłkarze Śląska Wrocław wygrywając
z Górnikiem Wałbrzych 1:0 (1:0).
Wybrano najbardziej wyróżniających się
zawodników każdej drużyny:

Rzut karny w meczu Zjednoczeni – Śląsk Wrocław
(2:0). Mecz o III miejsce wygrały zawodnicz
ki LUKS ECOREN „Ziemia Lubińska” poko
nując gospodarzy ULKS „Piast 2008” Żarów
1:5 (1:1). Najwięcej bramek w turnieju zdo
była Zając Daria (LUKS ECOREN Ziemia
Lubińska).
W sobotę do turnieju przystąpili chłopcy
rocznik 1997 i młodsi. Grano w dwóch gru
pach systemem „każdy z każdym”. W meczu
o pozycję siódmą zwyciężyli Zjednoczeni Ża
rów pokonując „Piławiankę” Piławę Górną
6:0 (1:0). Miejsce piąte przypadło Polonii
Sparcie Świdnica, która w bezpośrednim po
jedynku pokonała Karolinę Jaworzynę Ślą
ską 5:0 (0:1). W półfinałach po
regulaminowym czasie gry padał remis. Do
rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne.
Śląsk Wrocław zachował zimniejszą krew od
swoich rywali z Piasta Nowa Ruda wygrywa
jąc „jedenastki” 2:1. W drugim meczu półfi
nałowym Górnik Wałbrzych pokonał
Górnika Polkowice 4:3. Na najniższym stop
niu podium stanęli zawodnicy Piasta Nowa

Najlepszy zawodnik turnieju – Idzik Mariusz
(Śląsk Wrocław)
Najlepszy bramkarz turnieju – Makuchowski
Adam (KS Górnik Polkowice)
Najlepszy obrońca turnieju – Gliwiński Pa

Mecz Zjednoczeni – Śląsk Wrocław

„Śląsk” Wrocław – Idzik Maciej, „Gór
nik” Wałbrzych – Żyra Paweł, „Piast” Nowa
Ruda – Pitala Paweł, „Górnik” Polkowice –
Suchara Dominik, „Polonia/Sparta” Świdni
ca – Strugała Mateusz, „Karolina” Jaworzy
na Śląska – Gryzgot Gerard, „Zjednoczeni”
Żarów – Klimala Patryk, „Piławianka” Piła
wa Górna – Kuśmierz Patryk

weł (Górnik Wałbrzych)
Król strzelców turnieju – Sarkowicz Sewe
ryn (Piast Nowa Ruda)
Organizator dziękuje wszystkim sponso
rom, patronatom, fundatorom nagród, oso
bom bez których nie było by możliwe
przeprowadzenie turnieju.
media

Festiwal bajek
16 czerwca 2010r. w ramach projektu „Wrota do bajki” dzieci z koła te
atralnego pod kierunkiem Marioli Król, działającego przy Bajkowym Przed
szkolu w Żarowie wzięły udział w Festiwalu Bajek w świdnickim teatrze,
gdzie mali aktorzy zaprezentowali spektakl pt. „Spotkanie bajek”, który cie
szył się ogromnym powodzeniem.
Również w ramach projektu „Wrota do bajki”, którego patronem był Starosta
Świdnicki Zygmunt Worsa, Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek oraz Wicebur
mistrz miasta Jicin, nauczyciele razem z rodzicami i dziećmi Bajkowego Przed
szkola w Żarowie zaprezentowali w sobotę 19 czerwca 2010 r. w Krzyżowej bajkę
pt. „Kopciuszek”.
/z/
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Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej – Żarów CUP 2010
Wyniki rozgrywek w turnieju

GRUPA „A”
„Piast” Nowa Ruda  „Piławianka” Piława Górna 6:0 (1:0); br. Pitala
Paweł 5’, Sarkowicz Seweryn 12’, 14’, 15’, Ćwiąkała Bartosz 18’,
Szukiełowicz Łukasz 19’; sędz. Graca Ryszard
„Górnik” Polkowice  „Karolina” Jaworzyna Śląska 4:0 (3:0); br. Su
chora Dominik 2’ 5’, Brauer Wojciech 10’, Frankowski Błażej 18’;
sędz. Mazur Stanisław
„Piast” Nowa Ruda  „Karolina” Jaworzyna Śląska 6:1 (3:0); br. Sar
kowicz Seweryn 5’, 7’, 12’, 16’, Pitala Paweł 9’, 12’, Gryzgot Ge
rard 14’; sędz. Bryłka Zbigniew
„Górnik” Polkowice  „Piast” Nowa Ruda 2:0 (2:0); br. Tórz Łukasz
3’, Suchora Dominik 5’; sędz. Michalski Paweł
„Piławianka” Piława Górna  „Górnik” Polkowice 0:3 (0:2); Tórz Łu
kasz 6’, Białasik Kamil 12’, samobójcza 5’; sędz. Mazur Stanisław
„Karolina” Jaworzyna Śląska  „Piławianka” Piława Górna 1:1 (0:0);
br. Szukalski Daniel 18’, Kucharek Rafał 19’; sędz. Graca Ryszard

GRUPA „B”
„Górnik” Wałbrzych  „Śląsk” Wrocław 0:2 (0:2); br. Idzik Mariusz
1’, Drabicki Mateusz 5’; sędz. Bryłka Zbigniew
„Polonia/Sparta” Świdnica  „Zjednoczeni” Żarów 2:2 (1:1); br. Mila
nowski Krzysztof 2’, Strugała Mateusz 13’, Klimala Patryk 3’, 5’;
sędz. Michalski Paweł
„Górnik” Wałbrzych  „Zjednoczeni” Żarów 4:0 (0:0); br. Brzeziński
Patryk 3’, 9’, Żyra Paweł 8’, Sobiesierski Mateusz 2’; sędz. Graca
Ryszard
„Polonia/Sparta” Świdnica  „Górnik” Wałbrzych 0:5 (0:3); br. Sobie
sierski Mateusz 7’, 18’, Brzeziński Patryk 15’, Gliwiński Paweł 20’,
Żyra Paweł 12’; sędz. Mazur Stanisław
„Śląsk” Wrocław  „Polonia/Sparta” Świdnica 2:0 (2:0); br. Warchoł
Adrian 6’, Marchewka Emilian 10’; sędz. Michalski Paweł
„Zjednoczeni” Żarów  „Śląsk” Wrocław 1:5 (0:2); br. Warchoł Ad
rian 2’, Borecki Grzegorz 7’, Idzik Mariusz 11’, Idzik Maciej 12’,
Ciesielski Michał 19’, Bobrecki Bartosz 16’; sędz. Bryłka Zbigniew

o miejsce  VII
„Zjednoczeni” Żarów  „Piławianka” Piława Górna 6:0 (1:0); br. Kli
mala Patryk 6’, 16’, Żmuda Fryderyk 19’, 21’, Węglarz Wojciech
22’, Wietrzykowski Kacper 23’; sędz. Mazur Stanisław

o miejsce  V
„Karolina” Jaworzyna Śląska  „Polonia  Sparta” Świdnica 0:5 (0:1);
br. Łynko Damian 6’, Strugała Mateusz 12’, Milanowski Krzysztof
13’, 14’ 19’; sędz. Bryłka Zbigniew

Półfinał
„Śląsk” Wrocław  „Piast” Nowa Ruda 1:1 (0:1)  karne 2:1; br. Idzik
Mariusz 16’, Sarkowicz Seweryn 5’; sędz. Graca Ryszard, Michal
ski Paweł
„Górnik” Wałbrzych  „Górnik” Polkowice 0:0 (0:0)  karne 4:3;
sędz. Mazur Stanisław, Bryłka Zbigniew

Finał o miejsce  III
„Piast” Nowa Ruda  „Górnik” Polkowice 1:0 (1:0); br. Kafel Arka
diusz 11’; sędz. Mazur Stanisław, Bryłka Zbigniew

Finał o miejsce I
„Śląsk” Wrocław  „Górnik” Wałbrzych 1:0 (1:0); br. Warchoł
Adrian 10’; sędz. Graca Ryszard, Michalski Paweł

Klasyfikacja końcowa
1. „Śląsk” Wrocław
2. „Górnik” Wałbrzych

3. „Piast” Nowa Ruda
4. „Górnik” Polkowice
5. „Polonia/Sparta” Świdnica
6. „Karolina” Jaworzyna Śląska
7. „Zjednoczeni” Żarów
8. „Piławianka” Piława Górna

Wyróżniający się zawodnik
Idzik Maciej, „Śląsk” Wrocław
Żyra Paweł,„Górnik” Wałbrzych
Pitala Paweł,„Piast” Nowa Ruda
Suchara Dominik,„Górnik” Polkowice
Strugała Mateusz,
„Polonia/Sparta” Świdnica
Gryzgot Gerard, „Karolina” Jaworzyna Śląska
Klimala Patryk, „Zjednoczeni” Żarów
Kuśmierz Patryk, „Piławianka” Piława Górna
Organizator: Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i
Sportu NSZZ „Solidarność”
Sponsorzy: Zbigniew Chlebowski, Gmina Żarów, Burmistrz Miasta
Żarów, Bank Spółdzielczy w Świdnicy, Fundusz Regionu Wałbrzy
skiego, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., Zarząd
Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, Sklep Ogólnospożyw
czy „Witaminka” Halina i Tadeusz Pudlik.
Fundatorzy nagród: Polski Związek Piłki Nożnej, Dolnośląski Zwią
zek Piłki Nożnej we Wrocławiu, Okręgowy Związek Piłki Nożnej
w Wałbrzychu, „DACCO” Sport Collecion  Dariusz Jaworski, Po
wiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, SALLER Polska  Tomasz
Mojsa, Wojciech Basiuk, „Darbor” Dariusz Borodziuk, Organizacja
Związkowa NSZZ „Solidarność”, Wrocławskich Zakładów Zielar
skich „Herbapol" S.A., Organizacja Związkowa NSZZ „Solidar
ność”, Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego nr 2 „WROBIS” S.A., Organizacja Związkowa
NSZZ „Solidarność”, EnergiaPro Wrocław,
Sędziowie: Graca Ryszard, Bryłka Zbigniew, Mazur Stanisław, Mi
chalski Paweł,
Komitet Organizacyjny: Walenty Styrcz, Zając Andrzej, Bieńko Jan,
Pudlik Tadeusz, Koza Jan, Chrapek Tadeusz, Piłat Tadeusz, Dawle
wicz Zbigniew, Kwiecień Jadwiga, Zając Jadwiga, Sasnal Marzena,
Becherowski Wiesław,
Foto: Wąsowski Marek

Uczniowie, którzy ukończyli naukę
w roku szkolnym 2009/10 z wyróżnieniem
Kinga Woźniak;
Kl. 6c – wychowawca Edyta Ogonow
ska: Alicja Chmiel;
Kl. 1: Aleksandra Biła, Alicja Całka,
Kl. 6d – wychowawca Elżbieta Sucho
Krzysztof Dobrowolski, Maryla Kły
rabska: Patrycja Bartosińska, Joanna
Kl. 4a – wych. Wiesława Elster: Jagoda
szejko, Martyna Ścierko, Sara Żelaz
Chmiel, Martyna Chrapek, Michał
Dydyńska, Magdalena Grzeszczak, Pa
ko, Mateusz Smysz;
Grzeszczak, Aurelia Myślińska, Wik
tryk Kulig, Adam Mach, Sara Marzec,
Kl. 2: Laura Bias, Bartosz Ciastoń, Alek
toria Niemiec, Klaudia Szykowna,
Klara Skrzypek, Kinga Żółkiewska;
sandra Gadzicka, Mateusz Stańczyk;
Katarzyna Zamojska;
Kl. 4b – wych. Jolanta Kubarska: Iwona
Kl. 3: Oliwia Chlewicka, Michał Gadzic
Kl.
6e – wychowawca Barbara Banaś:
Bielecka, Oliwia Frydlewicz, Kamil
ki, Julia Hruszowiec, Piotr Markie
Karolina
Bortnik, Justyna Zięba, Ali
Gaładyk, Izabela Holecka, Lidia Kalan
wicz, Konrad Skora, Kornelia Dychus,
cja
Piotrowska,
Edyta Malesza, Kata
dyk, Paulina Zywer;
Jakub Stec
rzyna
Śmigasiewicz,
Klaudia
Kl. 4c – wych. Edyta Wicińska: Michali
Kl. 4: Magdalena Węglarz (5,4), Karoli
Piasecka;
na Dynia, Karolina Karpińska, Kacper
na Fita (5,3), Weronika Biłas (5,3),
Wilk, Monika Głodo, Patryk Osiecki,
Gimnazjum
Klaudia Kot (5,2), Aleksandra Trafas
Magdalena Węgiel, Patrycja Koniecz
(5,1), Michał Andruszewski (5,0), Mar
im. Jana Pawła II
na, Patryk Rychel;
tyna Kołacińska (5,0), Wiktoria Duda
Kl. 4d – wych. Anna Zola: Michał Dołharz; w Żarowie
(4,9), Paulina Michnowicz (4,8)
Kl. 5a – wych. Wioletta Piotrowska,
Kl. 1A: Borowski Przemysław, Daniel
Kl. 5: Sandra Ciastoń (5,1), Jakub Pę
Wiktoria Chmiel, Zuzanna Darosz,
Damian, Nowak Bartosz, Wąsowska
cherski (5,1), Martyna Burblis (5,0).
Marta Kurzeja, Sara Matuszak, Michał
Klaudia, Wygodzka Kamila;
Kl. 6: Roksana Wójcik (5,45), Kornelia
Serwicki, Justyna Spirydowicz, Wikto Kl. 1C: Agata Urbaniak;
Olender (5,36), Katarzyna Dusza
ria Szydłowska, Marcin Wołek, Fryde Kl. 1F: Paulina Gorzycka;
(5,18), Aneta Przybylska (5,09), Mate
ryk Żmuda;
Kl. 2A: Damian Fafuła;
usz Koza (4,9)
Kl. 5b – wych. Anna Dziedzic: Celina
Kl. 2B: Arleta Maćkała, Marlena Lubaś,
Szmigiel, Klaudia Jagła, Oliwier Góra,
Szkoła Podstawowa
Łukasz Brańka, Dawid Kozieł;
Wiktoria Kurczewska;
Kl.
2C: Katarzyna Struszewska, Magda
im. Anny Jenke
Kl. 5c – wych. Agata Kovači: Natalia
Maćkała;
Skowronek, Jagoda Sypułowicz,
w Mrowinach
Kl. 2D: Aleksandra Galicka; Joanna
Oskar Dziubak, Agnieszka Konikow
Kl. 4 – wych. Dominika Żoch: Daria Go
Myrta; Piotr Przerwa;
ska, Zuzanna Ziobro, Klaudia Sawic
łąb, Damian Kozieł, Wojciech Pudłow
Kl. 2E: Wiktor Zaleński, Jakub Jagła;
ka, Kamil Skolimowski:
ski, Mateusz Komar;
Kl. 2F: Anna Lasak;
Kl.
5d – wych. Magdalena Kocik: Oli
Kl. 5 – wych. Magdalena Kłobucka:
Kl. 3A: Izabela Chmiel, Dagmara Dawlewicz;
wia Kaźmierczak, Natalia Kosińska,
Wioletta Bąkowska, Anna Kosiarska,
Kl. 3B: Krzysztof Mach, Aleksandra
Mateusz Różański, Ewa Hołota, To
Agata Mazur, Agnieszka Ślęzak, Filip
Wojtusiak, Martyna Cichecka;
masz Pasternak, Sławosz Stencel, Ka
Zakrzewski, Dawid Miłkowski;
Kl. 3C: Joanna Sip;
ja Jastrzębska, Marzena Kania, Anna
Kl. 6 – wych. Katarzyna Buczma: Alek
Kl. 3D: Aleksandra Jędrzejewska, Ur
Potoczna, Paulina Walus;
sandra Ogryzek, Malwina Wróbel, Ka
szula Zywer, Nelly Valverde, Sonia
Kl. 6a – wychowawca Lidia Kądziołka:
rolina Mikołajek;
Kovaći, Alicja Podolak;
Damian Kreisich, Roksana Mirek, Wi Kl. 3E: Adriana Gołdyn, Kinga Chorą
told Zaremba;
Szkoła Podstawowa
gwicka, Magdalena Zając, Kamila
Kl. 6b – wychowawca Renata Radoń: Pa
Hanc;
w Zastrużu
trycja Brokos, Natalia Cichecka, Pauli Kl. 3F: Maciej Koliński, Mateusz Paru
Kl. 1: Mikołaj Pokój, Paweł Łodej, Nor
na Dominik, Alicja Jurczak, Paulina
żyński, Kornelia Kiepura;
bert Pajor, Kacper Szywała;
Kądziołka, Jarosław Kowalczyk, Alan Kl. 3G: Cezary Siwek, Martyna Kanow
Kl. 2: Adrian Wiącek, Klaudia Banasik;
Kozłowski, Agata Maćkała, Filip Pło
nik, Grzegorz Bryndza.
Kl.3: Aleksandra Madej, Wiktor Petryszyn.
siński, Anna Szpot, Aleksandra Ziaja,
/x/

Szkoła Podstawowa
w Imbramowicach

„Orły” przyznane
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Zastrużu cały rok szkolny walczyli
o Nagrodę Dyrektora Szkoły statuetkę
„Orła” przyznawaną decyzją rady pe
dagogicznej za szczególne osiągnięcia
w różnych dziedzinach.
Podczas uroczystej akademii z okazji za
kończenia roku szkolnego 2009/2010 Krysty

Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy
w Żarowie

na Wardach, w obecności zaproszonych
gości, wręczyła wyróżniającym się uczniom
upragnione statuetki. Najmłodszym laure
atem nagrody „Orła”, za osiągnięcia matema
tycznoprzyrodnicze, został uczeń klasy III
Wiktor Petryszyn.
Za zainteresowania dziedziną środowiska
naturalnego i rozległą wiedzę przyrodniczą
i geograficzną uhonorowano uczniów klasy V:
Patryka Kilanowskiego i Patryka Sołtysiaka.
Talentem muzycznym i osiągnięciami

w tej dziedzinie wykazał się Mateusz Mi
chalski, który również odebrał statuetkę „Or
ły”. Za sukcesy i osiągnięcia w dziedzinie
teatru nagrodę wręczono Patrycji Suck, Ka
rolinie Kaczmarzyk, Angelice Król i Kamili
Ignatowskiej. Ostatni „Orzeł” powędrował
do Marcina Górskiego i przyznany został za
pracę nad sobą oraz osiągnięcia sportowe.
Wszystkim laureatom składamy serdeczne
gratulacje i życzymy powodzenia!
Monika Odon

Partnerska współpraca
W dniach od 14. do 19. czerwca gościła w gimnazjum 17sto osobowa grupa
młodzieży z Niemiec ze szkół – Reaschule oraz Hauptschule – pod opieką na
uczycieli: Susann Meurer, HansMartin Pleuger, Angelika PrinzenKleinert.

Decydujący start
Rozpoczęta w 2005 roku współpraca part
nerska obu szkół należy do długoletniej tradycji
szkoły. Jej efekty widać w corocznej kontynu
acji spotkań młodzieży, zainicjowanych przez
dyrektorów obu szkół: Helenę Słowik i Wol
fganga Martina.
Głównym celem tych spotkań jest nauka
tolerancji dla odmiennych kultur. Organizato
rom zależy na tym, aby młodzież poznała tra
dycje panujące w domach rodzinnych,
zawiązała nowe przyjaźnie, a przy okazji zwie
dziła miejsca warte uwagi. Najważniejszym
zadaniem jest możliwość komunikacji w języ
ku angielskim: na zajęciach językowych
i w czasie wspólnej integracji.

Sponsorzy
Po opracowaniu wspólnego wniosku impre
zy oraz programu zakładającego realizację zało
żeń dydaktycznych szkoła otrzymała
dofinansowanie na jego realizację od PolskoNie
mieckiej Współpracy Młodzieży z siedzibą
w Warszawie, zajmującą się finansowym wspie
raniem programów międzynarodowych. Organ
prowadzący szkołę – Gmina Żarów – również
wsparła finansowo ten projekt międzynarodowy.
Od roku 2008 szkoła współpracuje z Fundacją
„Nasze dzieci”, która sukcesywnie wspiera mery
torycznie i finansowo szkolne projekty między
narodowe. Katarzyna Potoczna, Prezes Fundacji,
aktywnie współpracuje z zespołem koordynują
cym projekty międzynarodowe wdrażając wła
sną inicjatywę do programu imprez.

Praca zespołowa
Organizacją zajmowali się nauczyciele
o różnym spojrzeniu na całość programu,
przez co zyskał on na atrakcyjności. Nad ca
łością realizacji programu czuwał zespół ds.
wymiany młodzieży i współpracy międzyna
rodowej w składzie: Helena Słowik, Alek
sandra Kajdanek, Elżbieta Stencel, Joanna
Mięki, Izabela Osiecka, Agnieszka Wilma,
Agnieszka Żydek, Adam Ciupiński, Mariusz
Kozakow.
Roszerzenie oferty edukacyjnej Gimna
zjum o projekty współpracy międzynarodo
wej daje możliwość rozwoju szkole, rozbudza
aspiracje językowe uczniów, a nauczycieli
skłania do poszukiwania ciekawych rozwią
zań. Wszystko po to, by profesjonalny w swej
formie program zaspokoił gusta najmłodszych
poszukiwaczy przygód.
Agnieszka Żydek

wypoczynku w górach,
grać bulami w zespołach
mieszanych, a nawet je
chać na sankach w let
nim parku rozrywki!
Młodzież niemiecka, za
fascynowana polską go
ścinnością,
serdecznością i otwarto
ścią, pisemnie wyrażoną
na kartach ewaluacyj
nych, obiecała przyjąć
młodzież gimnazjalną
we wrześniu br.

Wycieczka dla zwycięzców
21 czerwca 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie zorganizował
wycieczkę dla zwycięzców X Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Zagroże
niach i Bezpieczeństwie oraz dla osób, których prace zostały zamieszczone
w Kalendarzu Ucznia na 2010 rok.

Wyjazd, tak jak w latach poprzednich, sfi „Western City” dostarczył dzieciom wiele
nansowany został z budżetu Gminy, ze środ
przyjemnych wrażeń.
ków przeznaczonych na profilaktykę
Nad organizacją wycieczki czuwała Pani Ka
i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
rolina Dyduch – przedstawiciel Ośrodka Pomocy
17osobowa grupa laureatów wraz z opie Społecznej w Żarowie. Serdecznie podziękowa
kunami spędziła dzień pełen atrakcji na wy
nia dla opiekunów wycieczki Marianny Kraw
cieczce do miasteczka „Western City”
czyszyn i Magdaleny Burzyńskiej.
położonego u stóp Śnieżki w miejscowości
Wszystkim dzieciom życzymy słonecz
Ściegny koło Karpacza. Na terenie miastecz
nych i bezpiecznych wakacji.
Zespół Ośrodka Pomocy Społecznej
ka znajduje się 12 drewnianych budyn
w Żarowie
ków m.in chata traperska, sklep kolonialny
oraz biuro szeryfa z więzieniem.
Celem wycieczki było zwiedzenie mia
steczka oraz obejrzenie ciekawych widowisk
Atrakcje dla młodzieży
np. napad na bank, pojedynek rewolwerow
Do sprawdzonych założeń programowych
ców, pokaz tańca indiańskiego. Wycieczka
należą zajęcia integracyjne i warsztaty języko
we, odbywające się w auli szkoły, zajęcia sporto zapewniła wiele ciekawych atrakcji. Dzieci
brały czynny udział w zabawach: strzelania
we odbywające się w hali sportowej, dyskoteka
z łuku, wspinania się na słup, strzelania z bro
szkolna, integracja w rodzinach polskich, gdzie
nieocenioną pomoc wnoszą rodzice uczestników ni pneumatycznej, jak również mieli możli
wymiany młodzieży. Uczniowie gimnazjum mie wość przejażdżki konnej. Na zakończenie
li możliwość zwiedzić największe atrakcje Wro uczestnicy wycieczki udali się na ognisko,
gdzie można było zjeść gorącą kiełbasę. My
cławia z dwujęzycznym przewodnictwem,
wędrować po Karkonoszach podczas aktywnego ślę, że dzień spędzony w Parku Rozrywki

dokończenie ze strony 1.

dla nikogo. Były również konkurencje dla do
rosłych. Panowie, m.in. wykazali się siłą pod
nosząc ciężarki oraz umiejętnością ssania
piwa przez smoczek. Każdy zawodnik został
nagrodzony.
Nad Żarowskim stawem, 25 czerwca od
Na scenie zespół
był się piknik Świętojańskiej Nocy. Organiza
„Piastband” zachęcał
torem imprezy było Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie przy współpracy do wspólnej zabawy
znanymi i lubianymi
z miejskim TKKFem.
piosenkami. W tany
Zanim zapadł zmrok
Na scenie pojawił się Ryszard Fidler, któ najpierw ruszyły dzie
ci, ale pod sceną nie
ry w telegraficznym skrócie przybliżył bie
zabrakło również star
siadnikom tradycje związane z tym świętem,
szych mieszkańców
przeplatając je piosenkami we własnym wy
konaniu i przy gitarowym akompaniamencie. Żarowa.
Wianki i kwiat
Ale by noc Świętego Jana przyniosła wszyst
kim szczęście, trzeba było ją jeszcze bardziej paproci
ośpiewać, niezawodni więc żarowscy Emery
Po godzinie 22.
ci z zespołu śpiewaczego „Żarowienie” dali
rozpoczęła się sprzedaż wianków. Artur Ada
koncert. Oprócz wesołych śpiewów, organiza mek z zakupionym wiankiem, otoczony świ
torzy zadbali o jeszcze inne rozrywki dla Ża tą wdzięcznych Rusałek, poprowadził
rowian. Rozegrany został plenerowy Turniej „płonący” orszak wprost nad wodę. Jedna
szachowy, którego organizatorem był klub
z Rusałek, odziana w kapok, z pochodnią
Goniec Żarów. Nieopodal sceny został otwar w ręce wsiadła do łodzi przycumowanej do
ty „gabinet makijażu” dla dzieci. Młodzież
brzegu, i ze strażakiem żarowskiej OSP ru
z Młodzieżowej Rady Miejskiej dzielnie
szyła w rejs po stawie w poszukiwaniu kwia
wspierała w malowaniu dziecięcych twarzy
tu paproci. Kwiatu Świętojańskiej Nocy nie
czek. Przedstawiciele TKKFu zorganizowali znalazła, ale na brzegu czekał na nią przystoj
wiele konkurencji rekreacyjnosportowych
ny młodzian. Ująwszy ją za rękę, pomógł wy
dla dzieci i młodzieży. Nagród nie zabrakło
siąść z łodzi i rozpłynęli się niczym mary

Noc nad stawem

dokończenie ze strony 1.

Dzień dziecka

czekały również niesamowite atrakcje: prze
jażdżka kucykiem czy bryczką. Nad wszyst
kim czuwał – jak zwykle niezawodny Sołtys.
12 czerwca 2010 r. w Wierzbnej impreza dla

nocne w blasku wesoło trzaskającego ogni
ska. Przed godz. 24, mężczyźni w sile wieku
ruszyli na poszukiwanie kwiatu, który ukryty
został w najbardziej widocznym miejscu

(pod latarnią zawsze jest najciemniej). Sporo
czasu zajęły im poszukiwania, ale przy nie
wielkiej pomocy ze strony organizatorów,
kwiat został odnaleziony, a na szczęśliwego
znalazcę czekała nie lada nagroda.
Organizatorzy dziękują
za pomoc i współpracę przy organizacji
imprezy: Młodzieżowej Radzie Miejskiej,
Zespołowi „Żarowienie”, TKKF Chemik,
klubowi Goniec Żarów, Halinie Animuckiej.
Elżbieta Kulas
w poprzednim numerze.
W sobotę, 19 czerwca 2010 roku dzieci
z Bukowa obchodziły swoje święto. Rada
Sołecka na boisku wiejskim zorganizowała
dla nich imprezę. Pogoda pięknie dopisała.
Dzieci starsze i młodsze licznie przybyły. Te
ostatnie z rodzicami. Dla dzieci przygotowa
no pieczone kiełbaski, ciasto, lody, truskaw
ki, słodycze. Nie zabrakło dobrej zabawy:
przeciągania liny, biegu w workach, wyści
gów. Rodzice i dzieci dopiero późnym popo
łudniem wrócili do domów. Organizatorzy
posprzątali boisko, a stoły i krzesła odwie
ziono na świetlicę. Rada Sołecka serdecznie
dziękuje za pomoc w organizacji imprezy
Paniom: J. Kubka, M. Fita, U. Ganczarek, B.
Czykieta, J. Skrypak, J. Kosek, M. Maziarz,
H. Martyniuk oraz Panom: W. Ganczarek, R.
Martyniuk, A. Kubka, L. Kosek. Organizato
rzy dziękują także sponsorom, którymi byli:
Burmistrz L. Gruntkowska, Rada Sołecka
w Bukowie oraz radna U. Ganczarek.

31 maja 2010 r. dla
dzieci z Mrowin na
placu przy Szkole Pod
stawowej w Mrowi
nach zostało
zorganizowane piecze
nie kiełbasek.
1 czerwca 2010 r.
Dzień Dziecka odbył się
w łazańskim Parku. Na
dzieci czekało rozpalone
ognisko i słodkie nie
spodzianki. Organizato Kalno: mecz dzieci z dorosłymi
rzy zadbali również
o oprawę muzyczną,
dzieci została zorganizowana na boisku sporto
przy której wszyscy świetnie się bawili.
wym. Wielkim zainteresowaniem wśród dzieci
5 czerwca 2010 r. przy pięknej słonecznej
i nie tylko, cieszyły się „dmuchańce” i kule wod
pogodzie na boisku sportowym w Kalnie odbył
ne. Straż Pożarna przy
się festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy
Pyszczyn: odpoczynek po zmaganiach
zadbali o wiele atrakcji: malowanie twarzy, kon gotowała pokaz.
kurencje sportowe i rekreacyjne, przejażdżki qu Zorganizowano również
zawody sportowe, a każ
adem. Najwięcej emocji wzbudził wielki mecz
de dziecko biorące udział
rozegrany pomiędzy dorosłymi a dziećmi. Do
dziś nie wiadomo, kto wygrał, ale nie to było naj w zawodach otrzymało
medal i dyplom.
ważniejsze. Nie zabrakło również pieczonych
Tego samego dnia
kiełbasek i zimnych lodów.
świetlica środowisko
Najmłodsi uczestnicy na pożegnanie
wa w Wierzbnej przy
otrzymali kolorowe balony w najdziwniej
gotowała Mini
szych kształtach.
Playback Show. W Im
Tego samego dnia na terenie przy pałacu
bramowicach Dzień
w Pyszczynie odbyła się impreza dla dzieci
Dziecka został zorga
z Pyszczyna. Tu również nie zabrakło pysz
nych pieczonych kiełbasek i słodkich niespo nizowany w ramach
Pikniku Rodzinnego, o którym pisaliśmy
dzianek dla wszyskich. Na przybyłych
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Otwarcie projektu WIP
W środę, 23 czerwca 2010 r. o godzinie 11.00, w kawiarni Gminnego Cen
trum Kultury i Sportu uroczyście zainaugurowano drugą edycję programu
„WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową”.
W uroczystościach Autorki programu WIP, od lewej: Anna Wróbel, Stanisława Tracz,
udział wzięli uczestnicy
Anita DenesZiemkiewicz, Marta Plizga
programu, pracownicy
Ośrodka Pomocy Spo
łecznej oraz zaproszeni
goście. Gminę repre
zentowała Burmistrz
Lilla Gruntkowska.
Na początku uro
czystości zaprezento
wano założenia
projektu i historię jego
powstania a następnie
przedstawiono uczest
ników najnowszej edy
świetlicy „Cztery pory roku” przedstawiły
cji programu.
wspaniały program artystyczny, a później
Program, w którym uczestniczy kolejna
wystąpił chór ze Szkoły Podstawowej w Ża
grupa osób bezrobot
Członkowie
spółdzielni
socjalnej odbierają podziękowania od
nych realizowany bę
Burmistrz Gruntkowskiej
dzie do roku 2013.
Oprócz uroczystego
wręczenia certyfikatów
dla nowej grupy uczest
ników, miłym akcentem
zaskoczono pierwszą
grupę uczestników. A
szczególnym uznaniem
obdarzono grupę osób
bezrobotnych, które
podjęły się bardzo trud
nego wyzwania i zało
żyły spółdzielnię
socjalną, która zajmować się będzie sprząta
rowie z porywającą wiązanką wspaniale wy
niem naszego miasta.
konanych utworów.
Po części oficjalnej odbyła się część arty
/x/
styczna, w ramach której najpierw dzieci ze

Zastruże wygrało
We wtorek, 22 czerwca 2010 roku miało miejsce uroczyste przekazanie na
gród dla szkół, które zwyciężyły w konkursie zorganizowanym przez Zakład
Usług Komunalnych sp. z o.o.
Zwycięstwo odnie
Przedstawiciel ZUK sp. z o.o. przekazuje nagrodę
śli uczniowie Szkoły
uczniom SP Zastruże
Podstawowej w Za
strużu, a drugie miej
sce zajęła Szkoła
Podstawowa w Imbra
mowicach.
W ramach konkur
su dzieci zbierały su
rowce wtórne – przede
wszystkim – butelki
PET.
W ramach pierw
szej nagrody Szkoła
Podstawowa w Zastru
żu otrzymała zestaw
do minikoszykówki
wraz z piłkami, a
mała nowoczesny radioodtwarzacz CD.
Szkoła Podstawowa w Imbramowicach otrzy
/x/

Spotkanie w Ko
misariacie Policji
17 czerwca 2010r. w Komisariacie
Policji w Żarowie odbyło się spotka
nie funkcjonariuszy z Panią Bur
mistrz Lillą Gruntkowską oraz
Zastępcą Burmistrza – Grzegorzem
Osieckim.
Tematem spotkania była bieżąca ocena
pracy Komisariatu oraz przekazanie informa
cji o tych elementach pracy policjantów, na
które należałoby zwrócić baczniejszą uwagę.
I tak w swoim wystąpieniu Pani Bur
mistrz zwróciła uwagę na kwestie porządko
we na terenie gminy: zaśmiecanie,
spożywanie alkoholu w miejscu publicznym;
kwestie dbałości o mienie na stacji PKP
i PKS, zaś szczególnie w kontekście przepro
wadzanego remontu.
Poruszono także problem dotyczący zbyt
późnej reakcji funkcjonariuszy na zgłaszane
interwencje. Z tym twierdzeniem nie zgodzi
li się policjanci, którzy podkreślali, że przy
szczupłej obsadzie kadrowej reakcja jest nie
mal błyskawiczna – miernik czasu reakcji na
zgłoszenie wynosi dla miasta Żarowa nieco
ponad 6 minut, dla gminy Żarów – nieco po
nad 9 minut. Jest to czas mierzony od chwili
zgłoszenia interwencji do momentu przyby
cia na miejsce i podjęcia działań.
Omówiono również problem nieprawi
dłowego parkowania pojazdów na terenie
miasta – podejmowane w tym zakresie działa
nia kończyły się pouczeniami dla kierowców,
którzy parkowali w miejscach niedozwolo
nych, ale... tylko za pierwszym razem. Każde
następne wykroczenie tego samego kierowcy
kończyło się mandatem karnym.
Jeśli jednak sytuacja nie ulegnie poprawie
i nadal kierujący samochodami będą parkować
w miejscach niedozwolonych będą wobec nich
wyciągane sankcje karne i finansowe.
Podkreślono również problem ostatniego
czasu dotyczący nagminnego niszczenia zna
ków drogowych oraz spożywania alkoholu
wokół stawu w Żarowie. Funkcjonariusze
w ramach patroli będą baczniej przyglądać się
osobom przebywającym nad stawem i wycią
gać wobec sprawców konsekwencje przewi
dziane prawem. Przypomnieć należy, że za
spożywanie alkoholu w miejscu publicznym
ustawodawca przewidział karę grzywny w po
stępowaniu mandatowym w wysokości 100 zł.
Z pewnością do poprawy stanu bezpie
czeństwa mieszkańców przyczyni się monito
ring, którego działanie zostanie przywrócone.
Dzięki temu policjanci będą mogli zobaczyć
co dzieje się w newralgicznych punktach mia
sta, kiedy sami nie będą widoczni.
W trakcie spotkania poruszono również
problem braku reakcji mieszkańców na nie
właściwe zachowania, których są świadkami.
Po raz kolejny przypominamy więc o możli
wości anonimowego zgłoszenia interwencji
pod bezpłatnym numerem telefonu 997.
/ib/
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Awans i cały sezon bez porażki!
spodziewał się Pan
awansu już w sezo
nie następnym?
– Sebastian Błasz
czyk – Same wyniki
oceniają sezon. Jeżeli
drużyna nie przegry
wa 30 meczy przez ca
ły sezon, to ja – jako
trener – muszę być za
dowolony, ale nie
znaczy to, że nie wi
działem mankamen
tów w grze i błędów,
jakie popełnialiśmy.
Zakładaliśmy, że bę
dziemy o ten awans
walczyć. Znaliśmy
swoją wartość, o drużynach przeciwnych
wiedzieliśmy sporo, dlatego w naszych zało
żeniach mieliśmy ten awans wywalczyć i to
uczyniliśmy, za co mogę podziękować wszyst
kim zawodnikom.
– Zatem w czym tkwi sukces?
– Sebastian Błaszczyk – Sukces tkwi w si
le drużyny. Od tego podstawowego pierwsze
go bramkarza, do chłopaka, który jako
ostatni wchodzi z ławki rezerwowych. Tak
oceniając na chłodno ten sezon, nie było ta
kiego meczu, aby można było wystawić opty
malną jedenastkę. Zawsze coś
przeszkadzało, a jednak się udało.
– Awans osiągnięty. Jakie plany na kolejny
sezon? Wiemy, że drużynę ze względu na ko
niec wieku juniora opuszcza 6 zawodników.
– Sebastian Błaszczyk – Nasze plany zwe
ryfikuje najbliższa przyszłość. Obserwujemy
chłopców z okolicznych drużyn, którzy ewen
tualnie mogliby zasilić nasze szeregi i dlate
go od ilości i jakości wzmocnień zadecyduje
o celach stawianych na kolejny sezon.
– W drużynie juniorów panuje bardzo
dobra atmosfera. Jak Pan ocenia atmosfe
rę w klubie?
– Sebastian Błaszczyk – Atmosferę oce
niam jako bardzo dobrą. Atmosferę klubu bu
dują wyniki. A w tym klubie są niezależnie
czy to jest junior czy senior.
– Czego można życzyć trenerowi, druży
nie w nowym sezonie?
– Sebastian Błasz
czyk – Spokojnych
przygotowań, jak naj
mniejszej ilości kontu
zji oraz jak największej
ilości strzelonych bra
mek rywalowi. Korzy
stając z okazji
chciałbym podzięko
wać wszystkim swoim
zawodnikom bez któ
rych awans nie byłby
możliwy. Dotyczy to
również zarządu, który

nam to umożliwił.
– Dziękuję za rozmowę i życzę sukce
sów w Lidze Dolnośląskiej Juniora.
– Sebastian Błaszczyk – Dziękuję.

Zespół juniorów Zjednoczonych
Żarów w minionym sezonie reprezen
towali:
Bramkarze: Paweł
Pojasek, Tomasz
Pater.
Obrońcy: Aleksander
Szkurłat, Łukasz So
łek, Patryk Chrapek,
Michał Skrypak, Se
bastian Bryła, Łu
kasz Pająk.
Pomocnicy: Mariusz
Pietruszka, Rado
sław Wojnowski,
Krystian Dopieral
ski, Tomasz Łabu
da, Dawid Węglarz,
Sylwester Kłysiński.
Napastnicy: Damian
Uszczyk, Bartosz
Bieńko, Bartosz Ko
nieczny, Damian Grochowski, Mariusz
Anioł, Łukasz Kusio.
Trener: Sebastian Błaszczyk.
Kierownik drużyny: Krzysztof Dutkiewicz.
media

Orlik tętni
życiem
Gminne Centrum Kultury i Spor
tu w Żarowie 19 czerwca było gospo
darzem finału strefy VI turnieju
Minimundial 2010.
Obok GCKiS organizatorami turnieju
byli: Urząd Marszałkowski we Wrocła
wiu, Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we
Wrocławiu, Powiatowe Zrzeszenie LZS
w Świdnicy.
Po rywalizacji „każdy z każdym”
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Żarowie zwyciężyła, wyprzedzając
drugi zespół Niemczanki Niemczy lep
szym stosunkiem bramek. Tym samym
uczniowie żarowskiej szkoły awanso
wali do finału wojewódzkiego, który
odbędzie się 5 lipca w Dzierżoniowie.
Nasz zespół będzie reprezentował kraj
Słowację.
Skład: Robert Myrta, Wojciech Wę
glarz, Patryk Gaładyk, Bartosz Bobrec
ki, Marcel Król, Patryk Klimala, Kacper

Wietrzykowski, Antoni Valverde. Opie
kun: J. Ciupiński.
23.06.2010 r. na Orliku rozegrany
został młodzieżowy turniej piłkarski
„Wygraj z Visa”, do którego przystąpiło
GCKiS. Zdobywcy pierwszego miejsca
zespół Zimbabwe otrzymał oficjalne re
pliki piłek Mistrzostw Świata FIFA
w Piłce Nożnej 2010. Kolejnym dwóm
zespołom wręczono pamiątkowe ko
szulki. Turniej rozegrano pod honoro
wym patronatem Ministra Sportu
i Turystyki.
Skład zwycięskiego zespołu: Sławosz
Stencel, Mateusz Jaros, Mateusz Różań
ski, Robert Myrta, Patryk Klimala.
media
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Awans po 5 latach!
ku napastnika z Czarnego Boru na nasze
szczęście nie znajduje światło w bramce. Ciu
piński za wcześniejszy błąd w obronie rehabi
lituje się świetnym
crossowym podaniem
do Rudnika. Napastnik
Zjednoczonych nie
opanował piłki. W 37
min. Ślęczka ze stałego
fragmentu gry centruje
w pole karne. Pojedy
nek główkowy wygrali
goście. Wybitą piłkę
przejmuje Chłopek
bezpośrednio dośrod
kowując do wchodzą
cego w pole karne
Jernutowskiego. Strzał
na bramkę w ostatnim
momencie przecina
obrońca przyjezdnych.
Najkorzystniejsza sytuacja pierwszej połowy
dla naszego zespołu miała miejsce w 41 minu
cie. Piłkę głową na skrzydło do Jernutowskie
go zgrywa Rudnik. Pomocnik na szybkości
mija rywala dośrodkowując w pole karne. Kor
becki oszukuje rywali dryblingiem zagrywa
jąc do Rudnika, któremu pozostało celnie
przymierzyć z 7 metrów na pustą bramkę.
Strzał ląduje na poprzeczce. W ostatnich se
kundach Korbecki mógł ustalić wynik pierw
szej połowy, jednak nie doczekał się podania
od Rudnika.
Druga połowa to dominacja Zjednoczo
nych. Dziesięć minut od gwizdka arbitra rozpo
czynającego drugą połowę ujrzeliśmy bramkę
numer dwa. Dośrodkowanie z rzutu wolnego
na długi słupek zamknął bezpośrednim strza
łem na bramkę Okarma. Kilka minut później
Jernutowski wykorzystał niepewność defenso
rów Skalinka we własnym polu karnym. Ostat
nia bramka wpada za sprawą Rudnika w 78
minucie. Świetny mecz między słupkami Zjed
noczonych rozegrał Jacek Suski.
Zjednoczeni nie patrząc na wynik w Sude
tach wygrali pewnie zostając mistrzem klasy A.
Po meczu Prezes klubu Jacek Kaletowski po
dziękował juniorom, seniorom, sponsorom, tre
nerom, kierownikom, gospodarzom stadionu,
klubowi kibica, zarządowi, członkom zarządu
za awanse, pracę i wkład
na rzecz klubu KS Zjed
noczeni Żarów, wręcza
jąc jednocześnie
wszystkim pamiątkowe
dyplomy i odznaczenia.
Jak sam stwierdził, dziś
jest najszczęśliwszym
człowiekiem na ziemi.
Wszyscy zgromadzeni
odwdzięczyli się grom
kimi brawami człowie
kowi, bez którego nie
byłoby dzisiejszych suk
cesów. Mowa o Prezesie

Jacku Kaletowskim, który wkłada bardzo dużo
pracy, poświęcając mnóstwo własnego czasu
dla klubu, który jest dla niego najważniejszy.

Kadra Seniorów: Jacek Suski, Paweł Poja
sek, Marcin Trawczyński, Piotr Kozibroda,
Adam Ciupiński, Krzysztof Gesing, Prze
mysław Drąg, Grzegorz Chłopek, Sławo
mir Okarma, Grzegorz Pietruszka, Mariusz
Baziak, Krzysztof Hanc, Daniel Dąbrow
ski, Karol Kudła, Michał Klimaszewski,
Marcin Krawczyk, Piotr Koluśniewski,
Mariusz Pietruszka, Patryk Chrapek, Bar
tłomiej Bieńko, Bartosz Ślęczka, Stefano
Ingrosso, Eliasz Skrzyniarz, Tomasz Rud
nik, Łukasz Jernutowski, Bartosz Duszyń
ski, Rafał Byś, Michał Korbecki.
Trener: Artur Sara.
Kierownik drużyny: Grzegorz Stankiewicz
W minionym sezonie bramki zdobyli: To
masz Rudnik 27, Łukasz Jernutowski 20,
Michał Korbecki 10, Daniel Dąbrowski 10,
Piotr Koluśniewski 6, Sławomir Okarma 4,
Michał Klimaszewski 3, Rafał Byś 3, Mar
cin Krawczyk 3, Grzegorz Chłopek 1,
Krzysztof Hanc 1, Mariusz Pietruszka 1,
Eliasz Skrzyniarz 1.
Wszystkim ludziom, którzy przyczynili
się do sukcesów klubu gratulujemy i czeka
my na więcej w nowym sezonie.
media

Głęboka purpura
Meczami z chłopcami (kl. IV – VI)
ze Świdnickiego Klubu Piłki Ręcznej
zawodniczki UKS „Głęboka Purpura”
zakończyły sezon 2009/2010 zaczęty
zajęciami szkoleniowymi 26 X 2009.
Pierwszy mecz nowa drużyna rozegrała 8
XII 2009 z SP Jaworzyna Śląska. Do 23 VI
2010 „GP” rozegrała 46 meczy (dwa składy).
Barwy Klubu reprezentowały: Karolina
Bortnik (28 gier/1 gol), Wiktoria Chmiel
„Wicia” (28/17), Natalia Cichecka (13/1),
Paulina Dominik (25/4), Jagoda Dydyńska
(16/1), Ewa Hołota (15/0), Kaja Jastrzębska
(15/6), Roksana Kulesza (5/0), Wiktoria Kur
czewska (2/0), Jolanta Kurzac (17/1), Edyta
Malesza (27/21), Sara Matuszak (2/1), Alicja
Piotrowska (33/38), Małgorzata Przybyłowicz
(36/7), Katarzyna Pszonka (20/1), Natalia Sa
wicka (20/1), Klara Skrzypek (24/3), Klaudia
Stankowska (14/0), Anna Szpot (2/0), Wikto
ria Szydłowska (9/0), Paulina Walus (25/3),
Aleksandra Ziaja (5/0), Justyna Zięba (26/9) i
Zuzanna Ziobro (25/4). Wszystkie z SP Ża
rów. Ze względu na „szeroką kadrę” oraz
zróżnicowanie wiekowe „Purpura” najczę
ściej grała dwoma zespołami. Funkcje kapita
nów pełniły: Jolanta Kurzac (II), Edyta
Malesza (I) oraz Zuzanna Ziobro (I i II ze
spół). Bramki „Purpury” strzegły: Małgorzata
Przybyłowicz, Paulina Walus, Alicja Piotrow
ska i Jolanta Kurzac; broniły również: Wikto
ria Chmiel i Edyta Malesza.
Najciekawsze mecze „GP” rozegrała z:
SP Marcinowice (3:1; 13 styczeń) UKS „Je
dynka” Chojnów; (4:4; 9 luty), SP Jaworzy
na Śląska (4:4; 21 kwiecień), chłopcy z
ŚKPR (3:3; 14 maj) oraz z Gimnazjum Ża
rów (2:2; 22 maj).
Najważniejszymi wydarzeniami w mi
nionym sezonie były Turnieje: o „Puchar
Wiosny” (21 IV, międzygminny) i między
powiatowy o „Puchar Burmistrza Żarowa”
(22 V). Ten drugi był również formą uhono
rowania XV lat istnienia Klubu.
Jednym z problemów Klubu jest fakt, że
w najbliższej okolicy w szkołach podstawo
wych nie gra się w piłkę ręczną (Jaworzyna
Śl. to wyjątek) co powoduję, że nasze
„szczypiornistki” muszą rywalizować z gim
nazjalistkami lub chłopcami z Żarowa ew.
Świdnicy (ŚKPR) co powoduje nierówność
sił pod względem fizycznym a to w p. ręcz
nej jest b. ważne. Ma to jednak i humory
styczne akcenty: podczas ostatniego wyjazdu
do Świdnicy jedna z mam chłopców stwier
dziła: „synowe przyjechały”; i dobrze –
sport to również zabawa i uśmiech.
W zajęciach treningowych pomagały byłe
zawodniczki „GP”: Jagoda Młyńczyk i Mar
tyna Rachwał. Prowadzący Klub bardzo dzię
kuje wszystkim, którzy, w jakikolwiek sposób
pomogli, w ciągu omawianego okresu.
Piotr Jaskólski

