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Basen czy aquapark?
– Panie Sekretarzu jesteśmy w trakcie przetargu na zaprojektowanie i wybudowa

nie, tak długo oczekiwanego, basenu przyszkolnego, który powstanie przy Gimna

zjum i Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. To powrót do pierwotnego

pomysłu z roku 1996 budowy samego basenu i odejście od idei małego aquaparku?

– Leszek Michalak –

pomimo, że tak to wy

gląda, to wcale nie

wracamy do pierwot

nego pomysłu. Nadal

docelowo chcemy, by

Żarowie powstał mały

aquapark. Ale zmieniły

się realia ekonomiczne

i organizacyjne. Zmie

niły się też możliwości

pozyskania pieniędzy

na budowę basenu.

Dlatego musi również

ulec zmianie sposób

zrealizowania tej inwestycji. Aby to zrozu

mieć, to trzeba cofnąć się w czasie do począt

ku budowy szkoły.

– To miała być nowoczesna szkoła pod

stawowa?

– Takie były pierwotne założenia. Pierw

szy projekt zakładał wybudowanie szkoły

podstawowej z halą sportową i basenem.

Wszystko działo się początkiem lat dziewięć

dziesiątych, kiedy pracował Zarząd Miasta

pod przewodnictwem burmistrza Zbigniewa

Chlebowskiego. To z jego inspiracji, jak się

okazało, trochę na wyrost, rozpoczęto jed

noczesną budowę wszystkich trzech budyn

ków: szkolnego, hali sportowej i basenu.

– Życie bardzo szybko zweryfikowało

ten pierwotny projekt. Jak do tego doszło?

– L. M. – Pierwsza zmiana związana była

z koniecznością przeprojektowania budynku

szkolnego i przeznaczenia go na Gimnazjum.

W międzyczasie pojawiły się pierwsze kłopoty

dokończenie na stronie 4.

Festyn

wakacyjny 2010
Organizatorami festynu, który odbył

się w dniu 21 sierpnia 2010 r. w Miejskim

Parku w Żarowie było Gminne Centrum

Kultury i Sportu w Żarowie oraz właści

ciele sklepów Rogatek i Rogatek 2.

W plenerowej imprezie zawsze chętnie

biorą udział mieszkańcy naszego miasta

i również tym razem nie było inaczej.

W sobotę o godz. 16:00 zjawiło sięw par

ku wiele osób, w tym dzieci, bowiem to własnie

dla nich przygotowano mnóstwo atrakcji, choć

nie zabrakło ich także dla dorosłych. Dopisali

również zaproszeni goście, których w imieniu

organizatorów pięknie przywitał Ryszard Fidler

– konferansjer festynu.

dokończenie na stronie 5.

Nareszcie remont drogi
W poniedziałek, 23 sierpnia 2010 r. rozpoczął się, długo wyczekiwany, remont

drogi na odcinku ŻarówBożanów. Prace, które potrwają do 17 września 2010 r.,

realizuje Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego.

Wakacyjne

remonty
Wakacje dobiegają końca. O tym, jak

szkoły przygotowują się do rozpoczęcia

nowego roku szkolnego rozmawiam z Syl

wią Pawlik – kierownikiem Referatu

Oświaty w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

– Jak szkoły przygotowują się do nowe

go roku szkolnego?

– Sylwia Pawlik – W każdej szkole trwają

przygotowania. Odnawiane są sale lekcyj

ne, naprawiane ławki i krzesła, konserwo

wane i malowane place zabaw na terenach

szkół. Takie prace wykonywane są corocz

nie, ponieważ w trakcie roku szkolnego

sprzęty podlegają normalnemu zużyciu.

W Szkole Podstawowej przy ul. 1 maja 2

w Żarowie kładziona jest kostka brukowa,

na obecnych ciągach komunikacyjnych. Do

dokończenie na stronie 8.
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Szkiełkiem i okiem
Minione dwa tygodnie upłynęły pod znakiem wytężonej pra

cy pomimo trwających wakacji i sezonu urlopowego. Dla rolni

ków lato to przecież okres wytężonej pracy przy zbiorze płodów

rolnych, chociaż dla wielu z nich tegoroczne zbiory zostały moc

no podniszczone przez deszcze, grad i nawałnice.

Wszyscy odczuwają to na własnej kieszeni, gdyż ceny produk

tów rolnych w tym roku znacząco odbiegają od ubiegłorocznych.

Pomagamy
Działanie niszczących sił natury odczuliśmy na własnej skórze,

jednakże, kiedy inni zostali mocniej doświadczeni, to nasza mała

gminna społeczność bez chwili zastanowienia okazała pomoc potrze

bującym w okolicach Bogatyni. Chleb, artykuły spożywcze i che

miczne dzięki ofiarności mieszkańców bardzo szybko trafiły, za

pośrednictwem świdnickiego Caritasu, do Bogatyni.

Remonty i inwestycje
Zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznoużytecznych

oraz robót publicznych zawsze było opłacalne dla gminy. Efekty wi

dać w postaci odremontowanych chodników, załatanych dziur w dro

gach czy odnowionych placach zabaw i wyczyszczonych skwerach.

W tym numerze prezentujemy kilka najważniejszych informacji o wy

konanych pracach. Do obejrzenia szerszej relacji z wykonywanych

prac zapraszamy do internetu na stronę www.kronika.um.zarow.pl.

Basen czy aquapark?
Pod takim tytułem zamieszczamy wywiad z Leszkiem Michala

kiem, Sekretarzem Gminy, który odpowiedzialny jest za budowę

ostatniego elementu kompleksu oświatowosportowego.

Dwa tygodnie temu uruchomiono przetarg, który, mamy nadzieję,

że doprowadzi do wybudowania basenu – tak bardzo oczekiwanego

przez mieszkańców. Leszek Michalak wyjaśnia kilka ważnych kwestii

dotyczących tej inwestycji.

Kwestie te były podnoszone przez opozycyjnych radnych w trak

cie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

20lecie Rogatka
W minioną sobotę odbył się festyn wakacyjny, którego organiza

torami było Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz sklepy Rogatek i

Rogatek 2. Okazją do zabawy było świętowanie dwudziestolecia ist

nienia firmy „Rogatek”.

To jedna z pierwszych prywatnych firm, które powstały w wyni

ku przemian społecznogospodarczych na początku lat dziewięćdzie

siątych ubiegłego

wieku. W gazecie pre

zentujemy krótką rela

cję z imprezy. Do

obejrzenia większej ilo

ści zdjęć zapraszamy na

strony internetowe

Gminy Żarów:

www.gmina.zarow.pl.

Leszek Buchowski

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Żarów

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz:

1. uchwały nr XLVIII/231/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z 9 paź

dziernika 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów

położonych w obrębie wsi Mielęcin, gm. Żarów, zmienionej

uchwałą nr LXII/277/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z 30

czerwca 2010 r.;

2. uchwały nr XLV/218/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z 30 czerwca

2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie

wsi Kalno, gm. Żarów, zmienionej uchwałą nr LXII/278/2010 Rady

Miejskiej w Żarowie z 30 czerwca 2010 r.;

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz

z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 do 29

września 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul.

Zamkowa 2, 58130 Żarów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miej

scowych rozwiązaniami odbędzie się 24 września 2010 r. w siedzi

bie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustale

nia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej

i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie

przekraczalnym terminie do 13 października 2010 r.

Kontrola Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Żarowie
Żarowski Ośrodek Pomocy Społecznej ma powody do radości.

3 sierpnia 2010 roku odbyła się niezapowiedziana wizyta monito

ringowa podczas organizowanego i realizowanego przez OPS szko

lenia z zakresu zajęć grupowych z doradcą zawodowym w ramach

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zespół Kontrolujący z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu

Pracy, z Wydziału Kontroli Projektów podczas wizyty monitoringo

wej nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości.

Pracownicy oczekują obecnie na protokół pokontrolny z kom

pleksowej kontroli projektu WiP.

Kontrola odbyła się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie

w dniach 1820 sierpnia 2010 roku.

Anita DenesZiemkiewicz

Gmina Żarów w liczbach
Ogółem mieszkańców – 12.780

Miasto Żarów – 7.043

W okresie od 7 do 20 sierpnia 2010 r.:

– urodziło się – 6 dzieci

– związek małżeński zawarło – 7 par

– zmarły następujące osoby:

1. Popek Anna, 75 lat,

2. Godek Weronika, 86 lat,

3. Bekas Kazimiera, 79 lat,

4. Kieć Krystyna, 58 lat.
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Studium nie jest aktem prawa miejscowe

go, nie zawiera więc przepisów powszechnie

obowiązujących i nie może być podstawą do

wydania żadnej decyzji administracyjnej.

Jest natomiast dokumentem obowiązującym

w systemie organów gminy, co zobowiązuje

wójta, burmistrza czy prezydenta miasta przy

sporządzaniu miejscowych planów zagospo

darowania przestrzennego gminy.

Studium składa się z dwóch części: tek

stowej oraz graficznej i pełni dwie zasadni

cze funkcje: określa politykę rozwoju

przestrzennego gminy oraz koordynuje ustale

nia planów miejscowych.

Studium jest dokumentem poprzedzają

cym wykonanie miejscowego planu zagospo

darowania przestrzennego. W studium

formułuje się zasady polityki przestrzennej

miasta, wsi, jednostki osadniczej oraz wizje

związane z rozwojem gospodarczym i spo

łecznym tych jednostek.

Dokument ten zawiera informacje doty

czące istniejącego stanu społecznogospodar

czego jednostek osadniczych, środowiska

naturalnego, kierunki rozwoju przestrzenne

go i zasady polityki przestrzennej gminy.

Znajdziemy w nim także informacje o po

łożeniu obszarów pod zabudowę mieszkanio

wą, usługową, przemysłową, o przebiegu

głównych szlaków komunikacyjnych, o tere

nach rekreacyjnych, chronionych itp.

27 października 2009r. Rada Miejska

w Żarowie podjęła uchwałę Nr XLIX/236/2009

o przystąpieniu do opracowania zmiany stu

dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro

wania przestrzennego miasta i gminy Żarów.

Nadal przyjmowane są wnioski od miesz

kańców gminy dotyczące studium. Ostatecz

ny termin składania wniosków upływa 31

sierpnia 2010r., po tym terminie wnioski nie

będą już przyjmowane.

Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków spo

rządzony zostanie projekt studium, który musi

zostać zaopiniowany przez komisję architekto

niczno – urbanistyczną, starostę, gminy sąsia

dujące, wojewódzkiego konserwatora

zabytków i inne właściwe organy oraz uzgod

niony z zarządem województwa i wojewodą.

Wówczas mogą zostać wniesione ewentualne

poprawki. Następnym etapem będzie wyłoże

nie projektu studium do publicznego wglądu

(co najmniej na 30 dni), w tym samym czasie

zostanie zorganizowana dyskusja publiczna

nad przyjętymi w projekcie studium rozwiąza

niami. Burmistrz Miasta wyznaczy także ter

min, w którym osoby prawne i fizyczne oraz

jednostki organizacyjne nieposiadające osobo

wości prawnej będą mogły wnosić uwagi doty

czące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni

od dnia zakończenia okresu wyłożenia stu

dium. Gdy rozpatrzone zostaną wszystkie uwa

gi, Rada Miejska podejmie uchwałę

o przyjęciu studium. Uchwała ta wraz z załącz

nikami zostanie przekazana wojewodzie w ce

lu oceny zgodności z przepisami prawa.

Uchwała wejdzie w życie z dniem jej podjęcia.

Katarzyna Banasik

Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (studium) jest doku

mentem, który określa ogólny plan zagospodarowania przestrzennego całego terytorium gminy.

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
II przetarg publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieru

chomości gruntowej niezabudowanej pod budowę garażu:

1. Przetargi odbędą się 27 września 2010r. w

siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie,

ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest

wpłacenie na konto: Bank Zachodni WBK

I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006

0201 9458 najpóźniej do 22 września

2010r. do godz. 15:00 wadium w gotówce

w wysokości określonej w tabeli.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który

wygra przetarg, zaliczone zostanie na po

czet ceny nabycia, pozostałym uczestni

kom wadium zwraca się w terminie do 3

dni od dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę

uczestników, jeżeli chociaż jeden uczest

nik zaoferuje cenę o co najmniej jedno po

stąpienie 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

towarów i usług oferent nabywający nie

ruchomość zobowiązany będzie do uisz

czenia podatku VAT w wysokości 22%

wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany

będzie do poniesienia kosztów szacunko

wych oraz geodezyjnych związanych z

przygotowaniem działek do sprzedaży w

kwocie 1.586 zł oraz kosztów notarialnych.

8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest

na stronie internetowej Urzędu:

www.um.zarow.pl.

9. Dodatkowych informacji udziela Referat

Nieruchomości i Gospodarki Przestrzen

nej, tel. 748580591 wew. 301 do dnia

przetargu.

10. Uczestnik zobowiązany jest do przedło

żenia komisji przetargowej dowodu wpła

ty wadium oraz dokumentu tożsamości

przed otwarciem przetargu.

11. Wpłata wadium przez uczestnika przetar

gu jest równoznaczna z potwierdzeniem

przez niego faktu zapoznania się z warun

kami przetargu i ich akceptacją.

Wykupienie

miejsca pod grób
Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.,

który jest zarządcą cmentarzy komunal

nych w Żarowie i Wierzbnej informuje, że

wykupienie miejsca pochówku na obu

cmentarzach obejmuje okres 20 lat. Po tym

terminie, aby zachować grób i nie dopuścić

do pochowania w tym miejscu innej osoby

niezbędne jest dokonanie wykupienia miej

sca pod grób na dalsze 20 lat.

Jeżeli rodzina zmarłego nie opłaci miej

sca na kolejne 20 lat, to zgodnie z obowiązu

jącymi wymogami prawnymi, zarządca

cmentarza może w imieniu Gminy Żarów

udostępnić obecne miejsce pochówku, pod

nowy grób. Wyjątkiem od tej reguły są wy

łącznie groby murowane przeznaczone do

pochowania więcej niż jednej osoby.

W związku z powyższym osoby bliskie

(rodzice, dzieci, rodzeństwo itd.), po upły

wie 20 lat od pochówku, powinny nie

zwłocznie wpłacić w siedzibie zarządcy

cmentarzy komunalnych w Żarowie

i Wierzbnej kwotę 256,80 zł tytułem wyku

pienia miejsca pod grób na 20 lat.

W momencie wykupu miejsca pod grób

na kolejne 20 lat, osoby dokonujące tego po

winny przedłożyć ostatnią fakturę wykupu

i akt zgonu osoby, której miejsce pod grób

będzie przedmiotem wykupu.

Brak zainteresowania osób bliskich bę

dzie rozumiana jako rezygnacja z wykupu

miejsca i chęci opieki nad grobem zmarłego

i wiązać się będzie z przeznaczeniem grobu

pod następny pochówek.

Wszelkich informacji można zasięgnąć

w Zakładzie Usług Komunalnych Sp.

z o.o. pod numerami telefonów 748580

652 lub 694427415. Osobą odpowiedzialną

za administrowanie cmentarzami jest To

masz Kuska.
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finansowe wynikające z upadku zakładów.

W roku 1998 zatrzymano budowę basenu,

a w roku 2000 budowę hali sportowej. Bur

mistrz Lilla Gruntkowska obejmując urząd bur

mistrza pod koniec roku 2001 zadecydowała

o kontynuowaniu w pierwszej kolejności budyn

ku szkolnego, który oddano do użytku w roku

2002. Od tego momentu podjęto decyzję o kon

tynuowaniu projektu etapami – pomimo wiel

kich problemów i braku dotacji.

– Pierwsza miała być dokończona hala spor

towa, a później basen. Hala sportowa, po wie

lu problemach działa, co stanęło na

przeszkodzie, aby zakończyć budowę basenu?

– L. M. – Hala sportowa działa od początku

ubiegłego roku, ale nie możemy zapominać te

go, że mogła być oddana do użytku już w poło

wie roku 2007. Niestety, zaniedbania

i zaniechania burmistrza Zywera w roku 2007

spowodowały ponad roczne opóźnienie i dodat

kowe, nie planowane koszty.

Przypomnę, że pogarszająca się ogólna sy

tuacja gospodarcza w Polsce i kłopoty finan

sowe gminy, jakie pojawiły się na przełomie

lat 2001/2002 postawiły budowę basenu i ha

li sportowej pod dużym znakiem zapytania.

Halę, dzięki determinacji i olbrzymiemu za

angażowaniu wielu osób, a przede wszyst

kim Burmistrz Lilli Gruntkowskiej, udało się

wybudować i oddać do użytku. Basen miał

mniej szczęścia, chociaż były czynione ol

brzymie starania w tym zakresie.

– No właśnie. Takim antidotum na kry

zys i kłopoty finansowe miało być wybudo

wanie – już nie basenu, a aquaparku –

wspólnie z niemieckim inwestorem. Dla

czego nie udało się tego zrobić?

– L. M. – Przyczyn nie wybudowania do

tej pory aquaparku jest kilka. Główną jest

oczywiście brak środków w budżecie gminy

na taki cel. Ale nigdy ich nie było – stąd roz

mowy z inwestorem i decyzja o powołaniu

spółki z firmą Deyle Polska. Pojawienie się

partnera z olbrzymim doświadczeniem w za

kresie budowy i eksploatacji takich obiektów

dawało wówczas szansę na szybkie i spraw

ne zrealizowanie inwestycji. Dlatego w roku

2005 powołaliśmy do życia spółkę „Termy

Żarów”. Najważniejszymi elementami zapew

niającymi wybudowanie aquaparku było do

świadczenie firmy „Deyle” oraz pozyskanie

środków pomocowych z budżetu państwa. Przy

gotowaliśmy w roku 2006 wniosek, który zo

stał sklasyfikowany na czwartej pozycji listy

rankingowej Ministerstwa. Niestety z przyczyn

od nas niezależnych – w ministerstwie doszło

do kilkukrotnego okrojenia środków, wskutek

czego zabrakło pieniędzy – sfinansowano wy

łącznie trzy pierwsze projekty. Nasz projekt,

jak i kilka innych, pozostał bez wsparcia finan

sowego. Później były przegrane wybory samo

rządowe, a nowa ekipa pod kierunkiem Marka

Zywera i Roberta Kaśkówa zaniechała nie tyl

ko starań o pozyskanie środków, ale również

kontaktów i rozmów z niemieckim partnerem

w sprawie przyszłości aquaparku.

Zaraz po powrocie Lilli Gruntkowskiej na

urząd burmistrza powrócono do rozmów z firmą

Deyle. Rozpoczęto poszukiwania najlepszego roz

wiązania dla sprawnej realizacji inwestycji.

Niestety okazało się, że wśród programów

pomocowych nie ma już takiego, który byłby

skierowany dla podmiotów komercyjnych, ja

kim jest spółka „Termy Żarów”.

Pojawiły się za to programy skierowane do

podmiotów publicznych, które przeznaczone

są na budowę basenów przyszkolnych i obiek

tów sportowych związanych z obsługą zbliża

jących się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Po dogłębnej analizie i wielu rozmowach

z niemieckim partnerem uznaliśmy, że obec

nie jedyną realną szansą na realizowanie in

westycji jest jej etapowanie i na początek

wybudowanie basenu przyszkolnego. Dlate

go ze spółki wycofała się firma „Deyle Pol

ska”, a gmina przejęła jej udziały.

– Czy to oznacza, że w Żarowie aqu

aparku już nie będzie?

– L. M. – Tak nie można powiedzieć, bo na

dal mamy zamiar zrealizować inwestycję w pla

nowanym kształcie. Jednak realia są takie, że

obecnie możemy pozyskać środki zewnętrzne

wyłącznie na budowę basenu przyszkolnego. Po

jego wybudowaniu będziemy, w oparciu o peł

ną posiadaną dokumentację, czynili starania

o pozyskanie kolejnych środków pomocowych

i realizację kolejnych etapów.

– Rok temu, kiedy gmina przejmowała

udziały firmy „Deyle Polska” przejęła rów

nież dokumentację budowlaną aquaparku.

Dlaczego więc teraz gmina ogłosiła prze

targ na zaprojektowanie i wybudowanie

basenu? Czy to oznacza, że będzie wykona

ny drugi projekt – jak twierdzi opozycja –

a tamten pójdzie do kosza?

– L. M. – To oczywisty absurd. Gmina jest

w posiadaniu projektu, który dotyczy całego

aquaparku i projekt ten będzie wykorzystany

w trakcie budowy. Nikt nie zamierza zlecać

wykonania nowego projektu. Przedmiotem

przetargu jest uzyskanie, a właściwie odtwo

rzenie pozwolenia na budowę, które straciło

swoją „ważność” dwa lata temu. Oczywiście

niezbędne są niewielkie korekty części budow

lanej, bo basen musi mieć wszystkie ściany,

a w posiadanym projekcie pod jednym da

chem umiejscowiony jest basen sportowy i re

kreacyjny. Ale nowa ściana i dach będą tak

zaprojektowane, aby można było później

obiekt powiększyć o te elementy, które będą

budowane w kolejnym etapie.

Muszę podkreślić, że do specyfikacji prze

targowej dołączona jest dokumentacja pro

jektowa, która stanowić będzie podstawę do

dalszych prac, szczególnie związanych z od

tworzeniem pozwolenia na budowę.

Jeśli ktoś twierdzi, że dotychczasowa doku

mentacja pójdzie do kosza, to oznacza, że

nie tylko jest laikiem w sprawach budowla

nych, ale wprowadza mieszkańców w błąd.

Przede wszystkim chciałbym przypo

mnieć, że basen przyszkolny jest wybudowa

ny w około 40%. Niemal gotowe są sieci

kanalizacyjne i przyłącza. Gotowe są rów

nież fundamenty całej części basenowej. Te

go nie wolno nie wykorzystać i zniszczyć. To

nieekonomiczne i nielogiczne.

Chcemy w lutym przyszłego roku starać

się o pieniądze z Totalizatora Sportowego

i dlatego jest to najwłaściwszy czas na od

tworzenie pozwolenia na budowę w tak

krótkim czasie, jaki nam pozostał.

– Dlaczego wybrana została formuła

realizacji: zaprojektuj wybuduj?

– L. M. – Jest to najbardziej efektywny

sposób wznoszenia obiektów, zwłaszcza

w sytuacji posiadania pierwotnej dokumen

tacji projektowej. W ten sposób wybudowa

ne zostały niemal wszystkie fabryki w naszej

podstrefie. Tak budowane są również obiek

ty sportowe i rekreacyjne w Polsce i Euro

pie. Najważniejszą cechą tego typu

kontraktów jest konieczność pełnej współ

pracy projektanta, inwestora i wykonawcy,

bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z ty

tułu pominiętych w projekcie koniecznych

robót dodatkowych. Przed rozpoczęciem ko

lejnego etapu budowy będziemy zatwierdzać

projekt i przyjęte w nim rozwiązania funk

cjonalne i materiałowe. Ostatecznie jest to

najtańszy sposób realizacji inwestycji.

– Oponenci twierdzą jednak, a mieli

śmy tego dowód na ostatniej sesji Rady,

że gmina straci kontrole nad budową, co

może narazić ją na straty.

– L. M. – Tak może twierdzić tylko ktoś,

kto nic nigdy nie budował, nie interesował

się własną budową lub był uległy wobec wy

konawcy. Zgodnie z praktyką, logiką i pra

wem budowlanym gmina, jako inwestor, jest

decydującym uczestnikiem procesu budowla

nego, który ma prawo nanoszenia korekt i

wpisów do dziennika budowy o charakterze

rozstrzygającym. Może to robić bezpośrednio

lub z wykorzystaniem inspektora nadzoru.

W dwudziestoletniej historii tylko raz Gmi

na Żarów nie skorzystała z tego prawa – w

roku 2007 – kiedy burmistrzem był Marek

Zywer w trakcie kontynuacji budowy hali

sportowej, co doprowadziło do zatrzymania

budowy i naraziło Gminę na utratę dotacji.

– Na koniec pytanie o to, co mieszkań

ców interesuje najbardziej: kiedy będą

mogli się kąpać w basenie?

– L. M. – Zakładając realny scenariusz, to

jeśli Ministerstwo Sportu da nam promesę

środków finansowych początkiem przyszłego

roku, a przypomnę, że budowa żarowskiego

basenu jest wpisana do programu finansowa

nia ze środków Totalizatora Sportowego na

2011 rok, to wykonawca będzie mógł rozpo

cząć budowę już latem przyszłego roku. Bu

dowa potrwa 12 miesięcy. Tak więc jest

realna szansa, że latem 2012 roku będzie

można kąpać się w nowym basenie.

/ab/

dokończenie ze strony 1.

Basen czy

aquapark?
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Zakończenie Wakacji
Dzieci skwapliwie korzystały z przygoto

wanych dla nich atrakcji. Niezapomniane za

bawy na zjeżdżalni, dmuchańcach czy udział

w konkurencjach rekreacyjnosportowych,

przygotowanych przez TKKF Żarów, tj.:

„Dywanik”, „Koniczynka”, „Smerfy”, „Ryb

ki”, „Warcaby”, „Rin

go”, a także możliwość

„zdobycia” wakacyjne

go makijażu w „Salonie

Piękności”, wykonywa

nego przez trzy wiza

żystki z Alicją

Piotrowską na czele, na

pewno na długo zapad

ną w ich pamięci.

W czasie imprezy

rozdano wiele nagród,

które ufundowane zo

stały przez właścicieli

sklepów Rogatek

i współpracujące z nimi

hurtownie.

Nie zabrakło rów

nież konkurencji dla do

rosłych. Kiedy zapadł

zmrok, panie i panowie

zmagali się w konkursie

podnoszenia ciężarów

i picia piwa przez smo

czek. Chętnych było

wielu, a i emocji oraz

dopingu nie zabrakło.

Laureatami konku

rencji podnoszenia cię

żarów byli: wśród

kobiet – Justyna Jurale

wicz, a wśród męż

czyzn – Adam Sapek,

który zaliczył 70 pod

niesień, co uczyniło go

rekordzistą. W konku

rencji picia piwa przez

smoczek pierwsze

miejsce zajął Wojciech

Błaszczyk.

XXlecie

Rogatka
W trakcie festynu

odbyły się uroczyste

obchody XXlecia, znanego żarowianom skle

pu

Rogatek. Przedstawiciele Urzędu Miejskie

go: Grzegorz Osiecki – Zastępca Burmistrza

i Leszek Michalak – Sekretarz Gminy oraz

Stowarzyszenia „Wspólnota Samorządowa”:

Helena Słowik, Anna Żygadło, Marian Bu

jak, a także przedstawiciele Stowarzyszenia

„Kupców”: Waldemar Chrobot i Maurycy

Hennig, złożyli listy gratulacyjne na ręce Zo

fii Staruszkiewicz dla wszystkich współwła

ścicieli rodzinnej firmy.

Były również podziękowania dla ekspe

dientek od właścicieli sklepów, które rów

nież przyczyniły się do Ich sukcesu.

Loteria Fantowa
Właściciele sklepów Rogatek zorganizo

wali również Loterię Fantową dla swoich

klientów. Wśród ogromnej ilości rozdanych

fantów największą radość szczęśliwym od

biorcom sprawiły nagrody w postaci: roweru

górskiego, mikrofalówek, robotów kuchen

nych, ekspresów do kawy, a także kina do

mowego. Sponsorami tych nagród byli

właściciele sklepów Rogatek oraz współpra

cujące z nimi hurtownie.

Zabawa na 102
Oprawę muzyczną sobotniego wakacyj

nego festynu przygotował zespół Czardasz

z Dzierżoniowa. Muzycy spisali się na medal!

Kto uczestniczył w festynie, ten wspaniale się

bawił, a kogo nie było – niech żałuje!

Fotorelacja na stronie www.gmina.za

row.pl oraz www.centrum.zarow.pl

Elżbieta Kulas

dokończenie ze strony 1.

Festyn

wakacyjny

Ogłoszenia drobne
Sprzedam mieszkanie własnościowe

w Żarowie na Osiedlu Piastów o pow. 40

m2, 2 pokoje, kuchnia (wejście do kuchni

przez pokój), łazienka. Cena do uzgodnie

nia. Tel.: 748580617.

Sprzedam mieszkanie w Żarowie o pow. 93

m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.

Garaż dwustanowiskowy. Tel.: 509917432.

Sprzedam działkę budowlaną o pow.

1289 m2 w Żarowie przy ul. Cembrowskie

go. Cena 105 tys. zł. Tel.: 604787636.

Sprzedam mieszkanie w centrum

Żarowa o pow. 39 m2. Tel: 609696605
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Stypendium ma na celu: wyrównanie

szans edukacyjnych uczniów, wychowanków

i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia

na wyższych poziomach edukacji dla dzieci

i młodzieży z uboższych środowisk.

Stypendium szkolne może być przyznane

uczniom, którzy:

 zamieszkują na terenie gminy Żarów,

 są uczniami szkół od klasy I do czasu ukoń

czenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do

ukończenia 24 roku życia,

 pochodzą z rodzin o najniższych dochodach,

w których miesięczna wysokość dochodu na

osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto.

Stypendium szkolne może być przeznaczone na:

 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów

udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym

wyrównawczych, wykraczających poza za

jęcia realizowane w szkołach w ramach pla

nu nauczania, a także udziału w zajęciach

edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

 pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym,

w tym w szczególności zakup podręczników,

lektur, encyklopedii, słowników i innych wydaw

nictw przeznaczonych w realizacji procesu dy

daktycznego, przyborów szkolnych, stroju

sportowego (dres, koszulki, obuwie), stroju

szkolnego, jeżeli jest to przez szkołęwymagane,

 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów

związanych z pobieraniem nauki poza miej

scem zamieszkania dla uczniów szkół po

nadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów

wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy,

w szczególności koszt: zakwaterowania

(w tym w bursie, internacie lub na stancji),

dojazdu do i ze szkoły środkami komunika

cji zbiorowej, posiłków na stołówce.

 świadczenie pieniężne, w przypadkach okre

ślonych w art. 90 d ust. 5 ustawy.

Składanie wniosków:

 od 1 września do 15 września 2010 roku,

Wykaz dokumentów wymaganych jako

załączniki do wniosku:

 zaświadczenie ze szkoły o realizacji obo

wiązku szkolnego/nauki,

 zaświadczenia o dochodach netto uzyskiwa

nych przez członków rodziny w miesiącu

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku

(za sierpień 2010 r.) bez względu na tytuł

i źródło ich uzyskania,

 w przypadku gdy rodzina korzysta ze świad

czeń pieniężnych z pomocy społecznej,

przekłada się zaświadczenie z OPSu,

 osoby posiadające gospodarstwo rolne za

świadczenie o wielkości posiadanego go

spodarstwa rolnego wyrażonego w ha

przeliczeniowych obecnie przyjmuje się,

że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się do

chód miesięczny w wysokości 207 zł,

 w przypadku pobierania renty, renty rodzinnej,

emerytury  decyzję ZUS i odcinek z miesiąca

poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

 postanowienie sądu w przypadku pobiera

nia zasądzonych świadczeń alimentacyj

nych oraz gdy opieka rodzicielska została

ustanowiona sądownie,

 osoby posiadające świadczenia bądź status

osoby bezrobotnej w Urzędzie Pracy, za

świadczenie o wysokości otrzymanego za

siłku (netto) lub zaświadczenie

potwierdzające status osoby bezrobotnej,

 oświadczenie o pozostawaniu bez pracy

i nie osiąganiu dochodu w miesiącu po

przedzającym złożenie wniosku osób nie

zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,

 w przypadku osób prowadzących działalność

gospodarczą – zaświadczenie wydane przez

naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Jednocześnie informuję, że można się

również ubiegać o zasiłek szkolny. Podstawą

otrzymania wyżej wymienionego świadczenia

jest zdarzenie losowe (nagła choroba w rodzi

nie, klęska żywiołowa, utrata zatrudnienia,

śmierć rodzica, opiekuna prawnego ucznia).

O zasiłek szkolny można ubiegać się

w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące

od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniają

cego przyznanie zasiłku.

Szczegółowe informacje udzielane są

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie,

ul. Armii Krajowej 54, pok. Nr 1 (Świadcze

nia rodzinne) lub pod numer telefonu

748580745, wew. 364

Wycieczka do ZOO
Fokanarium, motylarnia, terrarium oraz pozujące do zdjęć niedźwiedzie były naj

większa atrakcją wycieczki do wrocławskiego ZOO, na którą 11 sierpnia 2010 r. poje

chała pięćdziesięcioosobowa grupa uczestników (wraz z opiekunami) programu „WIP

– Wiara w Integrację Pokoleniową”.

Najwięcej radości najmłod

szym uczestnikom wycieczki

sprawił widok biegających po

skalnym wybiegu małp. Uwień

czeniem wyjazdu był zorganizo

wany na terenie ogrodu

zoologicznego obiad dla uczestni

ków wycieczki.

Szczęśliwi, zmęczeni wy

cieczkowicze bezpiecznie wrócili

do domu. A podczas drogi po

wrotnej nie zabrakło emocjonują

cych rozmów na temat doznań

w trakcie atrakcyjnej wyprawy.

Grupa była zdyscyplinowana, pozytywnie na

stawiona, co nie tylko sprzyjało integracji,

ale również pozwoliło na zacieśnianie więzi

międzyludzkich.

Wyjazd był możliwy dzięki realizowanemu

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie

projektowi „WIP – Wiara w Integrację Pokole

niową” w ramach PO KL, Priorytetu VII Pro

mocja Integracji Społecznej, Działania 7.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

/ab/

Świadczenia z funduszu

alimentacyjnego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaro

wie informuje, że od 1 sierpnia 2010 r.

można składać wnioski o ustalenie prawa

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

1 października 2010 roku rozpoczyna się

okres świadczeniowy 2010/2011. Zgodnie

z art. 20 ust. 4 ustawy o pomocy osobom

uprawnionym, gdy osoba ubiegająca się

o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

złoży wniosek wraz z dokumentami do

31 sierpnia 2010 r., ustalenie prawa do świad

czeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypła

ta świadczeń przysługujących za październik

następuje do 31 października 2010 roku.

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o pomocy

osobom uprawnionym, gdy osoba ubiegająca

się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie

od 1 września 2010 r. do 31 października

2010 r., ustalenie prawa do świadczeń z fun

duszu alimentacyjnego oraz wypłata świad

czeń przysługujących za październik

następuje do 30 listopada 2010 roku.

Pełną informację na temat zasad przy

znawania i wypłacania świadczeń z fundu

szu alimentacyjnego, a także druki

wniosków o ustalenie prawa do świadczeń

z funduszu alimentacyjnego można uzyskać

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie

przy ul. Armii Krajowej 54, w pokoju nr 1

w godzinach:

 poniedziałek, środa, piątek: od 7:30 do 15:30

 wtorek, czwartek: od 8:00 do 16:00

Informacje można uzyskać także drogą

telefoniczną pod numerem telefonu 7485

80745, wewn. 364.

W okresie świadczeniowym 2010/2011

wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z fun

duszu alimentacyjnego można składać

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie lub

przesłać drogą pocztową na adres Ośrodka.

/ops/

Stypendia i zasiłki na nowy rok szkolny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje o możliwości ubiegania się o sty

pendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczących się: dzieci i młodzieży.
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Naprawy

w Mrowinach
Stadion w Mrowinach przeszedł w cią

gu ostatniego półrocza gruntowny remont,

jednakże w ostatnim czasie wykonywane

były tam prace dodatkowe. O wyjaśnienie

ich przyczyn poprosiłem Grzegorza Osiec

kiego – Zastępcę Burmistrza Żarowa.

– Panie Burmistrzu czyżby wykonawca

był niesolidny, że konieczne były dodatko

we prace?

– Grzegorz Osiecki – W roku ubiegłym w ra

mach tzw. dużej Odnowy Wsi został przepro

wadzony remont szatni klubu KS „Zieloni

Mrowiny”. Przypomnę, że prace realizowano

w niesprzyjających warunkach atmosferycz

nych, stąd zostały zakończone końcem listopa

da 2009r. To niezbyt korzystny okres na

realizację takich inwestycji, ale środki na re

mont otrzymaliśmy bardzo późno i musieliśmy

je wykorzystać do końca listopada. Usterki,

które wystąpiły, firma wykonawcza usunęła

w okresie kwiecień – lipiec 2010 r. Poprawki

to między innymi: regulacja okien, poprawa za

montowania rynny oraz poprawa malarska ele

wacji frontowej i bocznej. Prace wykonano

w ramach gwarancji i gmina nie poniosła z te

go tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

– Ale oprócz tego wykonywane były in

ne prace. Dlaczego i na czyj koszt?

– G. O. – Odnawiane były pomieszczenia we

wnątrz budynku. Prace wykonywali działacze

i sympatycy klubu, a materiały zakupiła i przekaza

ła gmina. Taka była umowa z Zarządem Klubu

i klub wywiązał się z niej znakomicie. W podobny

sposób realizujemy wiele remontów na terenie

wsi. Gmina kupuje materiały niezbędne do remon

tu, a mieszkańcy realizują większośćprac. Ze

wnętrzna firma zatrudniana jest wyłącznie wtedy,

kiedy potrzebne jest wykonanie prac specjalistycz

nych i wymagających uprawnień.

Niedawno Urząd Miejski przekazał klubowi ma

teriał, który zostanie wykorzystany przez Zarząd

klubu do poszerzenia boksów dla zawodników. Ta

ki sam materiał przekazano równieżdla pozosta

łych klubów działających na terenie gminy.

– A dlaczego poprawiano piłkochwyt

w Mrowinach?

– G. O. – Po nawałnicy, jaka wystąpiła

17 lipca 2010r. na terenie gminy Żarów, zo

stał uszkodzony jeden z nich przez złamane

drzewo. Uszkodzeniu uległy 4 słupy i jedno

stężenie usztywniające. Niestety jeden ze

słupów oraz stężenie usztywniające nie

nadawało się do dalszego użytkowania i

Gmina zakupiła nowe elementy. Pozostałe

trzy słupy zostały skrócone i zainstalowane

ponownie. Prace powyższe zostały wykona

ne przez pracowników Urzędu Miejskiego

oraz działaczy i mieszkańców Mrowin.

Żarowska

Izba Pamięci
17 września 2010 r., w pomieszcze

niach byłego ŻOKu, w 69 rocznicę napa

ści Związku Sowieckiego na Polskę

zostanie uruchomiona Żarowska Izba Hi

storyczna, która będzie funkcjonowała

w ramach Gminnego Centrum Kultury

i Sportu.

Na wybór daty uruchomienia Izby wpły

nął fakt przekazania pamiątek przez Związek

Kombatantów RP i byłych Więźniów Poli

tycznych w Żarowie.

10 sierpnia 2010 r. w siedzibie Związku

Kombatantów w Żarowie odbyło się spotka

nie, w który uczestniczyli: Prezes Koła Miej

skoGminnego Wacław Rzeczycki,

kombatanci i więźniowie polityczni RP za

mieszkali w Żarowie, Burmistrz Żarowa Lil

la Gruntkowska, dyrektor GCKiS Artur

Adamek, Bogdan Mucha z GCKiS, Przemy

sław Sikora z UM w Żarowie.

W trakcie spotkania omówione zostały

sprawy związane z przekazaniem wszelkich pa

miątek należących do Związku Kombatantów.

We wtorek 17 sierpnia 2010 r. Bogdan

Mucha, który będzie zajmował się Izbą, roz

pocznie w siedzibie Związku Kombatantów

katalogowanie posiadanych przez nich pa

miątek i dokumentów historycznych.

W Żarowskiej Izbie Historycznej, oprócz

pamiątek weteranów, na stałej wystawie pre

zentowane będą muzealia zebrane do tej pory.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

i Sportu zwraca się z prośbą do mieszkań

ców Gminy Żarów o przekazywanie wszel

kich pamiątek, eksponatów, znalezisk, itp.,

które wzbogacą przygotowane zbiory Ża

rowskiej Izby Historycznej.

/ab/

Zachowaj Trzeźwy Umysł
Gmina Żarów od wielu lat aktywnie włącza się w działania podejmujące problem

profilaktyki uzależnień. Przykładem jest chociażby ostatnie działanie przeciwko dopa

laczom. Po raz kolejny Gmina Żarów została wyróżniona za te przedsięwzięcia Certy

fikatem nadanym przez organizatorów kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Organizatorzy docenili całoroczny wkład

i efekty pracy uczestników kampanii.

W akcję podejmującą problem profilakty

ki uzależnień, której gminnym koordynato

rem jest Ośrodek Pomocy Społecznej,

aktywnie włączają się wszystkie szkoły pod

stawowe z terenu Gminy Żarów oraz Gimna

zjum im. Jana Pawła II w Żarowie.

W ramach kampanii prowadzone są poga

danki, spotkania, konkursy, zawody sportowe.

Przynosi to wymierny efekt w postaci podnie

sienia świadomości dzieci i młodzieży, czego

dowodem jest otrzymany Certyfikat.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,

która objęta jest patronatem Ministra Eduka

cji Narodowej oraz Ministra Sportu została

zainicjowana przez Stowarzyszenie Produ

centów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fun

dację „Trzeźwy Umysł”. Kampania jest

realizowana od 2002 roku. Jednym z jej naj

ważniejszych celów jest promowanie kon

struktywnych postaw, zdrowego stylu życia

oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży za

chowań prospołecznych jako alternatywy

wobec wielu patologii, szczególnie picia al

koholu, zażywania narkotyków oraz stoso

wania przemocy.

/ab/

Solidarnie

z Bogatynią
W związku ze zorganizowaną zbiórką

darów dla powodzian z Bogatyni, Ośrodek

Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że

17 sierpnia 2010 r. część zebranych darów

w postaci artykułów żywnościowych i środ

ków czystości została przekazana do Caritas

w Świdnicy. Transportu użyczył bezpłatnie

sklep „Rogatek” w Żarowie.

W czwartek, 19 sierpnia 2010 r. za po

średnictwem Caritas dary trafią bezpośred

nio do rąk poszkodowanych przez powódź

w Bogatyni.

Zbiórka nadal trwa, dary można umiesz

czać w pudełkach znajdujących się w skle

pach, jak również przynosić do siedziby

Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie

przy ul. Armii Krajowej 54 od godz. 815.

Dziękujemy mieszkańcom Gminy Żarów

za okazane serce i prosimy o więcej.

/ab/

Dar serca dla

Bogatyni
W czwartej w tym roku akcji krwio

dawczej, której organizatorem jest żarow

ski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK,

pobrano 20 litrów krwi. Akcję przeprowa

dziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

W akcji, która odbyła się 18 sierpnia

2010r – tradycyjnie już na terenie Zespołu

Szkół w Żarowie – udział wzięło czterdzie

ścioroczworo krwiodawców. Wśród nich by

ły osoby, które oddały krew po raz pierwszy.

Od początku roku w Żarowie krwiodawcy

oddali już ok. 90 litrów krwi, która trafiła, za

pośrednictwem banków krwi, do szpitali na

terenie całego Dolnego Śląska.

Ta ostatnia akcja przebiegała pod hasłem

zbierania krwi na potrzeby szpitali na terenie

powiatu Zgorzeleckiego ze szczególnym

uwzględnieniem potrzeb osób poszkodowa

nych w powodzi w okolicy Bogatyni.

Kolejne dwie akcje zostały zaplanowane

na październik i grudzień br. i będą zorgani

zowane również na terenie Zespołu Szkół

w Żarowie.

/ab/
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100lecie Kościoła w Żarowie
Obchody 100 lat Kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie będą włączone do tegorocznych Polsko

Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, które zostaną zainaugurowane właśnie w Żarowie.

Niedziela, 5 września 2010 r.
17.00 – Uroczysta msza święta pod przewodnictwem

ks Biskupa Ignacego Deca inaugurująca

Polsko Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej na Dolnym Śląsku

(Kościół p.w. NSPJ w Żarowie, ul. Adama Mickiewicza 8)

Poniedziałek, 6 września 2010 r.
18.30 – Wieczór poezji – montaż słowno muzyczny

(Kościół p.w. NSPJ w Żarowie, ul. Adama Mickiewicza 8)

Wtorek, 7 września 2010 r.
17.00 – Mecz piłki siatkowej księża (klerycy i ministranci) – wetera

ni parafii Żarów (boisko ORLIK przy Gminnym Centrum Kultury

i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10a)

Środa, 8 września 2010 r.
18.30 – Koncert organowy i kameralny

(Kościół p.w. NSPJ w Żarowie, ul. Adama Mickiewicza 8)

Czwartek, 9 września 2010 r.
17.00 – finał konkursu: Wiedzy o Kościele w Żarowie

(Aula Gimnazjum w Żarowie ul. Piastowska 10)

19.00 – po mszy świętej – finał konkursów: Przeglądu Recytatorskie

go Poezji Religijnej, Przeglądu Piosenki Religijnej (Kościół p.w.

NSPJ w Żarowie, ul. Mickiewicza 8)

Piątek, 10 września 2010 r.
od 8.00 – pokaz filmów dla dzieci (grupy przedszkolne/szkoły) –

(plebania Kościoła p.w. NSPJ w Żarowie, ul. Adama Mickiewicza 8)

20.00 – po mszy świętej – Nocny maraton filmów religijnych (pleba

nia Kościoła p.w. NSPJ w Żarowie, ul. Adama Mickiewicza 8)

Sobota, 11 września 2010 r.
18.00 – Wspólne nabożeństwo ekumeniczne

(Kościół p.w. NSPJ w Żarowie, ul. Adama Mickiewicza 8)

18.40 – po mszy – Koncert Chórów Szkolnych

(Kościół p.w. NSPJ w Żarowie, ul. Adama Mickiewicza 8)

19.20 – Poświęcenie Lapidarium

(stary cmentarz przy ul. 1 maja w Żarowie)

Niedziela, 12 września 2010 r.
10.00 – Nabożeństwo Ewangelickie z Wieczerzą Pańską

(Kaplica w Mrowinach, ul. Myśliwska)

11.30 – Uroczysta msza święta dożynkowa połączona z obchodami

100lecia kościoła

(Kościół p.w. NSPJ w Żarowie, ul. Adama Mickiewicza 8)

14.00 – Festyn

(plac przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Bolesława Chrobre

go w Żarowie)
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dokończenie ze strony 1.

Wakacyjne

remonty

Remonty i inwestycje
Wakacje nie zwalniają tempa prac remontowych i inwestycyjnych realizowanych przez

Gminę Żarów. O przybliżenie najważniejszych prac poprosiłem Leszka Michalaka – Sekre

tarza Gminy, któremu podlega Referat Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

– Panie Sekretarzu, remont chodnika

na ul. Adama Mickiewicza dobiegł już

końca, który teraz będzie remontowany?

– Leszek Michalak – Potrzeb jest tak du

żo, że podzieliliśmy ekipę na mniejsze, jed

nakże wykonywać będą inne prace.

Przypomnę, że chodnik na tak długim odcin

ku wyremontowaliśmy dzięki temu, że Po

wiat Świdnicki przekazał nam materiał do

remontu. Taki system prac pozwolił na wy

remontowanie trzykrotnie dłuższego odcin

ka niż gdyby robiła to

prywatna firma. A co do dal

szych planów, to chodniki

przy ulicach muszą poczekać,

gdyż trwa obecnie remont

tychże wokół Szkoły Podsta

wowej w Żarowie. Realizo

wane będą w najbliższym

czasie parkingi na żarow

skim osiedlu, porządkowany

będzie teren wokół „Orlika”.

Trwają również prace na te

renie przygotowywanego La

pidarium, które jest

zlokalizowane na byłym

cmentarzu przy ul. 1go Maja w Żarowie.

– Jakie prace są jeszcze realizowane?

– L. M. – Ekipa re

montowa zajmuje się

drobnymi pracami re

montoworenowacyj

nymi. Odmalowywane

są wiaty przystanko

we. Niestety, czasami

to syzyfowe prace,

gdyż wandale bardzo

szybko niszczą to, co

pracownicy naprawią

i odmalują. Widać to

było w przejściu pod

ziemnym, widać na

przystankach. Podob

nie było z nasadzenia

mi na skwerach. Jedna z mieszkanek

Żarowa, na oczach przechodniów, wyrywała

drzewka i krzewy. Przyznam, że liczę na za

angażowanie się mieszkańców w tym zakre

sie, chociażby poprzez informowanie policji

o tym, że ktoś niszczy mienie gminne.

– A co z remontami dróg?

– Uważam, że kierowcy mogą czuć coraz

większe zadowolenie. Dobiega końca re

mont do niedawna najbardziej dziurawej

drogi w gminie: Mikoszowa – Przyłęgów.

To kolejna droga gminna wyremontowana

niskim nakładem środków przez pracowni

ków robót publicznych. A w poniedziałek

rozpoczął się wyczekiwany od roku remont

drogi Bożanów – Żarów. Remont potrwa do

połowy września, co utrudni życie kierow

com, ale myślę, że efekt remontu wart bę

dzie tych kilku tygodni utrudnień.

/ab/

tychczasowe płyty betonowe były już bardzo

zniszczone i zapadnięte. Prace wykonywane

są przez pracowników interwencyjnych, dzięki

czemu szkoła nie poniesie zbyt dużych kosztów

związanych z tą inwestycją.

– Na ten rok zaplanowane było kontynu

owanie remontu budynku przy ul. Ogrodo

wej. Dlaczego zaniechano remontu?

– S. P. – Planowaliśmy wykonanie termo

modernizacji w oparciu o środki Minister

stwa Edukacji, jednakże ze względu na

sytuację powodziową w kraju większość

środków z MEN została skierowana na po

moc placówkom oświatowym, na terenach

zalanych. W związku z tym nie uda nam się

w tym roku zrealizować II etapu remontu

budynku przy ul. Ogrodowej. Ponowimy

nasz wniosek na tę inwestycję w roku 2011.

– Jakie większe remonty uda się zreali

zować w tym roku?

– S. P. – Rozpoczęło się postępowanie

przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy

na remont dachu szkoły podstawowej przy ul.

1 maja 2. Gmina zamierza przeznaczyć na

ten cel 200 tys. zł. Kompleksowa naprawa

dachu jest niezbędna, ponieważ w czasie

ostatnich ulew dach został bardzo uszkodzo

ny i „zalepianie dziur” już nie wystarczy.

– A remonty w szkołach wiejskich?

– S. P. – Dużo zmian w Szkole Podstawo

wej w Mrowinach. Zakończyła się już na

prawa dachu uszkodzonego po ostatnich

ulewach. Obecnie trwają prace związane z

budową parkingu przy szkole i zmontowa

niu nowego ogrodzenia. Jest to niezbędne

ze względu na konieczność zapewnienia

bezpieczeństwa dzieciom. Przygotowana zo

stała nowa sala dla pierwszaków. Odnowio

ne zostały urządzenia na przyszkolnym

placu zabaw. Wszystkie te prace zostały wy

konane dzięki pozyskaniu przez Beatę Jan

kiewicz, Dyrektora Szkoły środków

finansowych od sponsorów.

Warto wspomnieć, że w ramach progra

mu „radosna szkoła” wszystkie szkoły pod

stawowe rozpoczęły zakupy pomocy

dydaktycznych do miejsc zabaw dzieci.

Dzięki zakupionym pomocom najmłodsi

uczniowie będą mieli stworzone odpowied

nie warunki do nauki poprzez zabawę.

– A plany na najbliższe miesiące?

– S. P. – Gmina przygotowuje się obecnie

do złożenia wniosku w ramach projektu sys

temowego „Indywidualizacja procesu na

uczania i wychowania uczniów klas I – III

szkoły podstawowej”. Projekt będzie reali

zowany w kontekście wdrażania nowej pod

stawy kształcenia ogólnego. Możemy

pozyskać w ramach tego programu kwotę

ok. 160 tys. zł.

/ab/
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Co słychać

w OSP?

Bezpieczniej w Pożarzysku
Urząd Miejski w Żarowie zlecił naprawę

systemu uruchamiania syreny alarmowej

w Pożarzysku oraz podłączenie jej równole

gle z system „Digitex” w celu przesyłu sygna

łu alarmowania na drugi koniec

miejscowości. Dzięki temu w całej miejsco

wości dźwięk syreny będzie dobrze słyszalny

dla strażaków OSP Pożarzyska.

Dach w czynie społecznym
Urząd Miejski zlecił zakup 120m2 papy

nawierzchniowej termozgrzewalnej. Papa zo

stała wykorzystana w remizie OSP Mrowiny.

Zakupiony materiał pozwoli na uszczel

nienie dachu budynku remizy oraz pomiesz

czenia sanitarnosocjalnego, które do tej pory

nie spełniało swojej roli jako miejsca zakwa

terowania na potrzeby ewakuacji, jaka może

wystąpić podczas bezpośredniego zagrożenia

powodziowego.

Druhowie z OSP Mrowiny zadeklarowali

się, że sami w czynie społecznym położą pa

pę na dachu remizy. Takie rozwiązanie po

zwoli ograniczyć wydatki Gminy, natomiast

zaoszczędzone pieniądze pozwolą na inne

inwestycje i zakupy dla jednostek OSP z te

renu Gminy Żarów. Prace zostały zakończo

ne 23 sierpnia bieżącego roku.

Jeszcze pojeździ
Z budżetu gminy dokonano zakupu

dwóch akumulatorów do samochodu pożarni

czego marki „Star” w Jednostce OSP w Żaro

wie. Dzięki temu w każdych warunkach nie

będzie problemu z obsługą tego samochodu.

/ab/

Partnerstwo zaczyna działać
W ramach początkowej współpracy powstałego Partnerstwa Lokalnego, zostanie

złożony wniosek do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Jest on odpowiedzią na ogłoszony kon

kurs w ramach Programu Operacyjnego Kapi

tał Ludzki, działanie 7.3 Inicjatywy Lokalne

na rzecz aktywnej integracji.

Środki Europejskiego Funduszu Społecz

nego są podstawowym narzędziem Unii Euro

pejskiej, na wsparcie inwestycji w zakresie

zwiększenia zasobu wiedzy, umiejętności

oraz potencjału zawartego w każdym człowie

ku i w społeczeństwie jako całości. Ten po

tencjał określa zdolności do pracy, adaptacji

do zmian w otoczeniu oraz możliwości kre

acji nowych rozwiązań. Dlatego projekt skie

rowany jest do mieszkańców gmin wiejskich,

miejskowiejskich oraz miast do 25 tys.

mieszkańców, szczególnie społeczności lokal

nych, aktywnie działających na rzecz prze

ciwdziałania wykluczeniu społecznemu

mieszkańców tych obszarów.

Projekt realizowany byłby w okresie od

stycznia do czerwca 2011 roku, a obejmo

wałby swym zakresem: zajęcia fotograficz

ne, warsztaty rękodzielnicze, zajęcia

z podstawowej obsługi komputera, warsztaty

dla lokalnych liderów (sołtysi, rady sołeckie,

animatorzy), spotkania międzypokoleniowe,

przeprowadzenie badań dotyczących pocho

dzenia żarowian, wydanie publikacji o histo

rii, tradycji i kulturze ziemi żarowskiej.

Beneficjentem wniosku jest Stowarzy

szenie „Nadze Dzieci – Wspólna Szkoła”

w Zastrużu, jednakże wniosek jest efektem

wspólnej pracy wszystkich partnerów.

/kj/

Jednomyślność

radnych
12 sierpnia 2010 roku, o godz 8:00,

w sali narad Urzędu Miejskiego w Żaro

wie odbyła się kolejna sesja Rady Miej

skiej w Żarowie, w której udział wzięło 12

radnych. W zdecydowanej większości ob

rady zdominowały tematy drogowe.

Nie będzie zmian stawek
Pierwszym tematem, jakim zajęli się

radni było zapoznanie się z pismem radcy

prawnego występującego w imieniu Dolno

śląskiej Spółki Gazownictwa Sp.

z o. o. OZG Wałbrzych. która odwołała się

od otrzymanej decyzji w sprawie naliczenia

opłat za zajęcie pasa jezdni podczas realiza

cji inwestycji – zgodnie z obowiązującą

uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie.

Sekretarz Leszek Michalak przedstawił

radnym szczegółową informację dotyczącą

tej sprawy. W konkluzji stanowiska Spółki

Gazowniczej był wniosek o zmianę uchwały,

która doprowadziłaby do zmniejszenia sta

wek opłat za zajęcie pasa jezdni. Radni jed

nomyślnie (12 głosów za)w głosowaniu

zdecydowali, że nie będą zmieniali stawek

w tej materii, oddalając tym samym stanowi

sko radcy prawnego reprezentującego Dol

nośląską Spółkę Gazownictwa.

Pięć uchwał
Radni rozpatrzyli i jednomyślnie przyjęli

pięć projektów uchwał w sprawach:

1) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy

Żarów na 2010 rok,

2) nadania nazwy ulicy w Żarowie. Nową

ulicę nazwano imieniem Henryka Poboż

nego. Ulica ta jest ulicą równoległą do

planowanej ulicy Henryka Brodatego i jest

zlokalizowana za osiedlem mieszkanio

wym (tzw. Manhattanem).

3) nadania nazwy „Krótka” ulicy we wsi

Wierzbna,

4) zaliczenia niektórych dróg do kategorii

dróg publicznych,

5) zatwierdzenia zaktualizowanego Planu

Odnowy Miejscowości Imbramowice.

Po rozpatrzeniu uchwał radni zapoznali

się ze sprawozdaniem z pracy Burmistrza

Miasta Żarów, a następnie składali interpela

cje, zapytania i wolne wnioski.

W trakcie zadawania pytań, Robert

Kaśków zadał pytania dotyczące

ogłoszonego przetargu na zaprojektowanie

i wybudowanie basenu w Żarowie.

Doszukiwał się wielu, nawet tych najmniej

prawdopodobnych i realnych wydarzeń,

które miałyby zajść w związku z wyborem

trybu „zaprojektuj i wybuduj”, w jakim ma

być realizowana budowa basenu.

Rzeczowych odpowiedzi udzielał Leszek

Michalak, Sekretarz Gminy. Sesja zakończyła się

wyjątkowo sprawnie tuż przed godziną 10:00.

/ab/

Gospodarka lokalowa
W okresie 1621 sierpnia 2010 r.:

1. Odbyła się część jawna przetargu na re

mont dachu budynku Nr 15 przy ul. Sporto

wej w Mrowinach. Pracownicy Referatu

Gospodarki Lokalowej wezwali oferentów

do uzupełnienia złożonych ofert.

2. Podjęto uchwałę Wspólnoty Mieszkanio

wej budynku przy ul. Kwiatowej 1 w Żaro

wie w sprawie zlecenia audytu

energetycznego i wykonania dokumentacji

technicznej termomodernizacji budynku.

3. Na wniosek współwłaścicieli uczestniczo

no w zebraniach Wspólnot Mieszkanio

wych z udziałem Gminy Żarów.

4. Wydano 3 koncesje na usługi przewozowe

dla PKS w Świdnicy oraz firmy Usługi

Transportowe – Ptak.

5. Na wniosek najemców zalegających

z płatnościami czynszu oraz innych opłat

z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, pod

pisano 7 kolejnych ugód na spłatę zobo

wiązań finansowych z ww. tytułu.

/sj/

Komisja

kończy prace
Informujemy iż, Komisja Klęskowa

powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego

na wniosek Burmistrza Miasta Żarów

kończy pracę.

Rolnicy, którzy wystąpili z wnioskiem

o oszacowanie szkód powstałych w skutek

gradobicia mogą zgłaszać się do Urzędu

Miejskiego w Żarowie pok. Nr 3 celem pod

pisania protokołów klęskowych w nieprze

kraczalnym terminie do 30.08.2010 r.

/dt/
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1. Pracownia Muzyczna

– rytmika dla dzieci (dzieci 6 – 8 lat),

 zespół fletowy, nauka gry na flecie prostym

(dzieci od 7 lat),

– zespół perkusyjny dla dzieci

(dzieci 7 – 10 lat),

– studio piosenki dla dzieci

(dzieci 8 – 12 lat),

– nauka gry na inst.perkusyjnych

(dzieci od 10 lat),

– studio piosenki (od lat 12),

– gitara basowa (powyżej 13 lat – umiejętności

gry na instrumencie w stopniu podstawowym),

– nauka gry na harmonijce ustnej

(młodzież od lat 13),

– zespół wokalno–instrumentalny (powyżej

lat 13 – umiejętność gry na instrumencie w

stopniu podstawowym),

– nauka gry na instr. klawiszowych, akorde

onie perkusji i gitarze w systemie odpłat

nych zajęć indywidualnych

(bez ograniczeń wiekowych, ilość miejsc

ograniczona)

– zespoły instumentalnowokalne (dzieci i mło

dzież od 10 do 13 lat z umiejętnością gry na

intrumencie w stopniu podstawowym),

2. Pracownia Modelarska

(bez ograniczeń wiekowych)

3. Pracownia Taneczna:

– zajęcia taneczne dla najmłodszych

„Pierwszy Kroczek” (dzieci 5 – 6 lat)

– zespół tańca estradowego ŻAR dzieci

(7 – 12 lat)

4. Pracownia teatralna:

– dziecięcy teatr lalek (dzieci od 10 lat),

– Teatr Bezdomny

(bez ograniczeń wiekowych)

– Teatr Pantomimy dla młodzieży – teatr sło

wa, tańca i muzyki, który kształtować

będzie swój repertuar w oparciu o funda

mentalne wartości człowieka. Teatr, który

w swojej wymowie poruszać się będzie na

płaszczyźnie duchowości i walki dobra ze

złem (dla młodzieży od lat 16).

5. Pracownia Plastyczna:

– Akademia Malucha (dzieci od 6 mca życia

do lat 4) w Bibliotece Publicznej w Żarowie,

– zajęcia plastyczne

(dla dzieci od 5 – 10 lat),

– warsztaty plastyczne

(dla dzieci od 11– 15 lat),

– warsztaty plastyczne i rękodzielnicze

(dla dorosłych),

Zajęcia w pracowniach rozpoczną się od 15

września.

6. Zajęcia judo dla dzieci (zajęcia prowadzo

ne w Imbramowicach) rozpoczną się już

na początku września 2010 r.

Informacje i zapisy: Biuro GCKiS

ul.Piastowska 10 , tel. 85–80–753

/gckis/

Treningi odbywają się dwa razy w tygo

dniu po 1,5 godziny na kompleksie boisk spor

towych „Moje boisko Orlik 2012”. W oparciu

o liczbę uczestników zgłoszonych w I etapie

stworzono II grupy piętnastoosobowe.

W II etapie Akademii uczestnicy poznają

podstawy szkolenia piłkarskiego oparte na

formach zabaw piłkarskich. W związku z

tym, iż w I etapie wystartowało 30 osób, któ

re miały wyłonić się dopiero w docelowym

III etapie, przyjęto zasadę, iż pierwszeństwo

w naborze do docelowej grupy objętej 10

miesięcznym szkoleniem mają dzieci, które

wystartowały w I etapie. Warunkiem zakwali

fikowania do docelowego III etapu jest

uczestniczenie w zajęciach II etapu „Waka

cje z Orlikiem”.

Uczestnicy docelowego III etapu będą

mieli zapewniony pakiet startowy: koszulki,

spodenki, 2 pary getrów piłkarskich oraz tor

bę sportową. W okresie zimowym dzieci ko

rzystać będą z hali sportowej Gminnego

Centrum Kultury i Sportu.

Udział we wszystkich etapach programu

jest całkowicie bezpłatny. Dodatkowo Gmin

ne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

ubezpieczyło dzieci od następstw nieszczę

śliwych wypadków.

Najbardziej wyróżniające się osoby mo

gą dostać propozycję trenowania w silnym

ligowym klubie piłkarskim.

Przystąpienie do takich zajęć nie było by

możliwe bez powstania kompleksu boisk

sportowych „Moje boisko Orlik 2012” reali

zowanych przez Gminę Żarów w ramach

ogólnokrajowego programu Orlik 2012.

Organizatorem Akademii Orlika jest

Bank Zachodni WBK, patronat nad przedsię

wzięciem objęło Ministerstwo Sportu i Tury

styki, a partnerem jest PSBP (Polskie

Stowarzyszenie Byłych Piłkarzy).

media

Zapisy do pracowni GCKiS
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ogłasza zapisy na zajęcia stałe w ro

ku szkolnym 2010/11 w pracowniach:

„Wakacje z Orlikiem”
Rozpoczął się II etap Akademii Orlika – „Wakacje z Orlikiem”. Do rządowego

projektu mającego na celu szkolenie młodych adeptów piłki nożnej w wieku 68 lat

przystąpiło Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Nowy rok

akademicki

UTW
Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wie

ku w Żarowie zaprasza wszystkich Słu

chaczy oraz osoby zainteresowane

uczestnictwem w zajęciach, w roku aka

demickim 2010/2011, w dniach od

25 sierpnia do 3 września br., w godz.

10:00 – 12:00 do Gminnego Centrum

Kultury i Sportu w Żarowie (I piętro),

gdzie będą pełnić dyżury członkowie Za

rządu UTW.

W ramach dyżurów

dokonywane będą:
 zapisy do poszczególnych sekcji,

 zapisy nowych członkówsłuchaczy.

Przyjmowanie WPISOWEGO oraz

opłat za uczestnictwo w poszczególnych

zajęciach.

Będzie także możliwość zapoznania się

z organizacją i planowanymi sekcjami na

rok 2010/2011

Ponadto zaplanowane zostało I spotka

nie organizacyjne na rok 2010/2011 dla

wszystkich słuchaczy UTW, które odbę

dzie się w dniu 9 września 2010 (czwartek)

o godz. 17.00 w auli Gimnazjum im. Jana

Pawła II w Żarowie

Serdecznie zapraszamy
Zarząd UTW
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Zawodnicy odegrali się za porażkę w bar

dzo nieudanym sezonie 2004/2005, kiedy to

podopieczni Adama Ciupińskiego przegrali na

wyjeździe jeden z kluczowych meczy o utrzy

manie w okręgówce 1:0. Wtedy to piłkarze

Stali pozostali w lidze, a nam przyszło przez

pięć sezonów grać na boiskach A klasy.

Przed spotkaniem członek zarządu OZPN

Wałbrzych Tadeusz Pudlik wręczył na ręce ka

pitana Przemysława Drąga puchar za awans,

życząc dalszych sukcesów oraz premii do IV

ligi. Miłym gestem było wręczenie piłki przez

zawodników Stali dla naszej drużyny.

Zacięta walka ze Stalą
W pierwszych minutach meczu Chłopek

fauluje Bylicę. Dośrodkowanie z rzutu wolne

go mija obrońców lą

dując na głowie

zawodnika Stali. Całą

sytuację wyjaśnia de

biutujący między słup

kami Zjednoczonych

Marcin Hruszowiec.

Pomocnik Stali mija

Chłopka przeprowa

dzając kontrę prawą

stroną boiska. Na zbyt

wiele nie pozwala do

brze dysponowany

Drąg odbierając piłkę

rywalowi. Przeciwnik przewraca się w polu

karnym domagając się podyktowania jede

nastki. Gwizdek arbitra milczy.

W 13 minucie Dąbrowski w ekscentrycz

ny sposób zagrywa do Sary. Jednak wiele cie

płych słów o wykończeniu akcji strzałem nie

można było powiedzieć.

Jak skuteczny okazuje się pressing prze

konał się najbardziej aktywny zawodnik Zjed

noczonych Dąbrowski. Przejmuje piłkę na

wysokości 16 metra zagrywając do Rudnika,

który bezpośrednim strzałem próbował prze

rzucić bramkarza. Chwilę później za przerwa

nie gry na R. Oleksym żółtą kartką zostaje

ukarany Bryła.

W 20 minucie crossowe podanie Chłop

ka za plecy obrońców Stali wędruje do Dą

browskiego. W ostatnim momencie lot piłki,

wybiciem nogą, przerywa bramkarz.

Sytuacja z 27 minuty przynosi jedenastkę

dla Zjednoczonych. Ponownie ostre krycie Dą

browskiego pozwala przejąć piłkę. Centrę w po

le karne na Jernutowskiego przerywa obrońca

gości pomagając sobie ręką. Jeden z zawodni

ków gości nie mogąc pogodzić się z decyzja sę

dziego obraża go, za co zostaje usunięty

z boiska przez otrzymanie czerwonej kartki.

Rzut karny na bramkę zamienia Rudnik zdoby

wając pierwszą bramkę w nowym sezonie.

Po dwóch kwadransach mieliśmy dłuższą

przerwę w grze spowodowaną groźną kontu

zją T. Oleksego ze Stali Świdnica.

W końcówce pierwszej połowy sędzia

dwukrotnie wyciąga żółty kartonik dla Zjed

noczonych. Klimaszewski za długo czekał

z podaniem tracąc piłkę po czym, bez sensu,

fauluje zawodnika gości otrzymując żółtą

kartkę. W następnej akcji za dyskusje z sędzią

po faulu żółta kartka wędruje dla Dąbrow

skiego.

Na początku drugiej połowy jedna akcja

Stali podwyższa poziom adrenaliny gospoda

rzom. Spóźnionego Chłopka na skrzydle wy

przedza Bylica dośrodkowując na długi słupek

do nie pilnowanego napastnika. Na nasze

szczęście bramka nie pada. Była to najdogod

niejsza sytuacja do wyrównania stanu meczu.

Trzy minuty później Jernutowski wrzuca

centrę ze stałego fragmentu gry. Strzał z gło

wy Rudnika paruje bramkarz.

W 60 minucie błąd popełnia golkiper

Stali nie wyjaśniając wybicia piłki, którą

otrzymał od obrońcy. Piłkę spod nóg odbiera

Sara zdobywając drugą dla drużyny, a swoją

pierwszą bramkę w debiucie. Trener daje

możliwość pokazania się zawodnikom rezer

wowym dokonując kilku zmian. W kolej

nych minutach Zjednoczeni grają ładnie

kombinacyjnie, zmieniają pozycję zmuszając

rywala do biegania. Wszystko jednak bez

efektu bramkowego, gdyż jesteśmy kilku

krotnie łapani na spalonym.

Na inaugurację sezonu beniaminek roze

grał bardzo udane spotkanie.

Zjednoczeni: Hruszowiec – Drąg, Bryła,

Ciupiński, Chłopek, Klimaszewski (64’

Ślęczka), Owczarek, Dąbrowski (51’ Kolu

śniewski), Jernutowski (64’ Byś), Rudnik,

Sara (86’ M. Pietruszka).

Z Juventurem również 2:0
W rozegranym w minioną niedzielę

meczu rozgrywek o mistrzostwo klasy

okręgowej seniorów Zjednoczeni Żarów po

wyrównanym meczu pokonali Juventur

Wałbrzych 2:0. Bramki zdobyli Marcin

Krawczyk w 80 min i Piotr Koluśniewski

w 89 min.

Po dwóch kolejkach Zjednoczeni

zajmują pierwsze miejsce w tabeli.
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Udana inauguracja beniaminka
Zjednoczeni Żarów ku uciesze około 400 kibiców wygrali pierwsze dwa spotkania

w klasie okręgowej, pokonując Stal Świdnica 2:0 (1:0) i Juwentur Wałbrzych 2:0.

Terminarz kl. O

runda jesienna
3 kolejka – 29 sierpnia 2010 r.

17:00 Zjednoczeni Żarów – Biały Orzeł

Mieroszów

4 kolejka – 4 września 2010 r.

16:00 Nysa Kłodzko – Zjednoczeni Żarów

5 kolejka – 12 września 2010 r.

Zjednoczeni Żarów – Victoria Świebodzice

6 kolejka – 19 września 2010 r.

16:00 Zjednoczeni Ścinawka Śr. – Zjedno

czeni Żarów

7 kolejka – 26 września 2010 r.

Zjednoczeni Żarów – Kryształ Stronie Ślą

skie

8 kolejka – 3 października 2010 r.

15:00 Włókniarz Kudowa Zdrój – Zjedno

czeni Żarów

9 kolejka – 10 października 2010 r.

15:00 UNIA Złoty Stok – Zjednoczeni Żarów

10 kolejka – 17 października 2010 r.

15:00 Zjednoczeni Żarów – Pogoń Pieszyce

11 kolejka – 24 października 2010 r.

15:00 Górnik BoguszówGorce – Zjedno

czeni Żarów

12 kolejka – 31 październik 2010 r.

15:00 Zjednoczeni Żarów – Iskra Bagietka

Jaszkowa Dolna

13 kolejka – 7 listopada 2010 r.

14:00 Sparta Ziębice – Zjednoczeni Żarów

14 kolejka – 11 listopada 2010 r.

14:00 Zjednoczeni Żarów – GROM Witków

15 kolejka – 13 listopada 2010 r.

14:00 AKS Strzegom – Zjednoczeni Żarów
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Sprzęt sportowy

na Orlika
W ostatnich dniach Gminne Centrum

Kultury i Sportu w Żarowie wzbogaciło

się o sprzęt sportowy o wartości 6,5 tys

złotych, który przeznaczony będzie na or

ganizowane przez GCKiS zajęcia „Akade

mii Orlika”.

Sprzęt został przyznany przez Minister

stwo Sportu i Turystyki.

Jest to kolejny sprzęt sportowy, jaki tra

fił na Orlika w Żarowie, gdyż jeszcze w roku

ubiegłym został pozyskany poprzez klub

ULKS Piast 2008 Żarów sprzęt sportowy,

który pochodził również z Ministerstwa

Sportu.

/gckis/




