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Inauguracja stulecia żarowskiego kościoła

relacja na stronie 7.

Dożynki wiejskie

Festyn Zielonych

Dziękczynienie Panu Bogu za zebrane plony to jedna z naj
starszych tradycji kultywowanych do dzisiaj.

Na odnowionym, dzięki staraniom władz gminy, stadionie w
Mrowinach w minioną niedzielę 5. września 2010 roku odbył się
festyn, którego organizatorem był Klub „Zieloni Mrowiny”.

Tak jak w latach poprzednich, społeczności wiejskie na uroczy
stych mszach składają podziękowanie Panu Bogu za zebrane plony
i proszą o pomyślność
dokończenie na stronie 6.

– Dochód z festynu, a w szczególności z loterii fantowej, przezna
czony zostanie na zakup strojów i sprzętu dla zawodników klubu –
powiedziała Elżbieta Kulig, Sołtys wsi oraz Wiceprezes klubu KS
„Zieloni Mrowiny”.
dokończenie na stronie 8.
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Szkiełkiem i okiem
Czas szybko mija. Wakacje dobiegły końca i rozpoczął się rok szkolny. Okres wy
tężonej pracy dla dzieci i ich rodziców.

Zmiany w Mrowinach
Nowy rok szkolny przyniósł zmiany
w Mrowinach gdyż wyłoniona w konkursie
dyrektor szkoły została wizytatorem w dolno
śląskim Kuratorium Oświaty. Więcej infor
macji na ten temat wewnątrz numeru.

Stulecie kościoła
Miniony tydzień przyniósł, długo oczeki
wany przez całą społeczność parafii w Żaro
wie, finał przygotowywań do stulecia
żarowskiego kościoła. W tym numerze krót
ka relacja z inauguracji. Pełną relację przed
stawimy w kolejnym numerze Gazety.

Dożynki 2010
Miniony tydzień to również początek ob
chodów święta plonów, tak ważnego dla rol
ników dziękczynienia Bogu za zebrane
plony. W tym numerze krótka relacja z doży
nek w Kalnie, Wierzbnej i Bukowa. W na
stępnym numerze ukaże się relacja
z kolejnych dożynek wiejskich i dożynek
Gminnych, na które organizatorzy raz jesz
cze serdecznie zapraszają.

Kiełbasa wyborcza
Koniec wakacji i pierwsze oznaki jesieni
oznaczają w tym roku jeszcze jedno: wybory

samorządowe. A wraz z nimi konieczność do
konania podsumowania działalności radnych
i pracy burmistrza.
Mania wielkości
Zbliżające się wybory niosą w naszej
Jeszcze śmieszniej wygląda próba wy
gminie zwiększoną aktywność części rad
kreowania Roberta Jagły na wielkiego poli
nych i tzw. „polityków”. Szczególnie tych,
tyka i godnego przeciwnika dla Lilli
którzy przez minione cztery lata nic poza kry
Gruntkowskiej w wyborach burmistrza Żaro
tykowaniem nie zrobili. Niektórzy z nich pró
wa. Nazywanie domniemanego pojedynku
bują podszyć się pod osiągnięcia burmistrza
„starciem gigantów” zakrawa na kpinę, gdyż
i ekipy rządzącej ogłaszając wszem i wobec,
ów kuzyn żony upadłego polityka, nie może
że wykonane w prace to ich zasługa. Inni na
się pochwalić żadnym samodzielnym osią
gle odzyskują wiarę i brylują na uroczysto
gnięciem w pracy samorządowej.
ściach religijnych. Jeszcze inni – niestety
A przecież będąc radnym powiatowym
znaczna większość – uaktywniają się w nie
mógłby podjąć działania chociażby na rzecz
wybrednej krytyce działalności władz gminy
poprawy stanu dróg powiatowych biegną
na łamach opozycyjnej gazety.
cych przez naszą gminę. Radne z Łażan
Niby takie ich prawo, jednak niesmak bu
i Mrowin (opozycyjne zresztą i jego zwolen
dzi to, że w normalnym i planowym działa
niczki) w minionym czteroleciu składały
niu prowadzonym od trzech lat – po
wielokrotnie interpelacje dotyczące właśnie
beznadziei roku 2007 – dostrzegają „działa
tych dróg. Niestety nie zrobił tego, za to po
nia wyborcze”.
kusił się ów „wielki polityk” na krytykę
Tym są dla nich planowe remonty i mo
władz gminy w zakresie remontu dróg wiej
dernizacje chodników, dróg i parkingów czy
skich na terenie Wierzbnej, zarzucając nie
rozpoczęcie budowy zaplanowanego wcze
dawno sensowność ich remontu za pomocą
śniej basenu. W niewybrednej krytyce celuje
płyt drogowych i utwardzania kamieniem.
Marek Zywer, w kolejnych tekstach próbuje
No cóż, Robert Jagła gigantem? Raczej na
udowadniać, że Żarów, a to jest zadłużony,
gigancie i to od rzeczywistości. Chociaż to
a to jest za mały aby...
nie jedyny problem, z jakim będzie się mu
Chociaż jedno udało mu się udowodnić:
siał zmierzyć w najbliższym czasie.
Żarów faktycznie jest za mały dla samego
Leszek Buchowski
Marka Zywera i jego krytykanctwa, gdyż pu

Obwieszczenie
Na podstawie art. 85 art.,ust. 3, ustawy z 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) podaje się
do publicznej wiadomości, że 27 sierpnia 2010r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję
nr 2/2010 znak:NiGP.76242/DŚ/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzię
cia pn.: „Budowa zakładu wytwarzania energii elektrycznej na bazie biogazu zlokalizowanego
w Żarowie przy ul. Przemysłowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 868/8, 867/14,
867/20 obręb – 0001 Żarów” gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Prze
strzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58130 Żarów, pokój nr 20, II pię
tro od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:30 w terminie do 14stu dni od dnia
podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wia
domości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, na stronie internetowej
www.um.zarow.pl.
Spełniając wymogi ustawy informuję, iż od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w
terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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Informacje budżetowofinansowe
Terminy płatności
Referat Finansowo Budżetowy Urzędu
Miejskiego w Żarowie przypomina o termi
nach płatności podatków i innych należno
ści niepodatkowych w 2010 roku:
1) Podatek rolny, od nieruchomości, leśny –
od osób fizycznych:
III rata – płatna do 15 września 2010 r.
IV rata – płatna do 15 listopada 2010 r.
2) Podatek od środków transportowych:
II rata – płatna do 15 września 2010 r.
3) Opłata za posiadanie psa (30 zł) – termin
płatności upłynął 30 czerwca 2010 r
4) Czynsze najmu za lokale komunalne oraz
należności za media – płatne do 10 każde
go miesiąca
5) Czynsze dzierżawne:
– miesięczne –
płatne do 10 każdego miesiąca
– roczne –
termin płatności upłynął 30 czerwca
2010 roku

Zwrot akcyzy
W terminie od 1 do 30 września 2010
roku rolnicy mogą składać wnioski
o zwrot podatku akcyzowego zawartego

Obwieszczenie
Na podstawie art. 21 ustawy z 3 paź
dziernika 2008r., o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społe
czeństwa oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póź
niejszymi zmianami) podaje się do publicz
nej wiadomości, że 23 sierpnia 2010r.
Burmistrz Miasta Żarów wydał postanowie
nie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsię
wzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki
wodnościekowej na terenie Gminy Żarów –
Etap I” zlokalizowanej w miejscowościach
Wierzbna, Łażany, Mrowiny, Bożanów oraz
miasta Żarów gmina Żarów, powiat świdnic
ki, województwo dolnośląskie.
Z postanowieniem można zapoznać się
w Referacie Nieruchomości i Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie
ul. Zamkowa 2 II piętro, pokój nr 20 w ter
minie do 14 dni od dnia podania powyższe
go obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Burmistrz Miasta Żarów wyda nie
zwłocznie decyzję o środowiskowych uwa
runkowaniach na realizację
w/w przedsięwzięcia.
Obwieszczenie umieszcza się na okres
14 dni od dnia podania go do publicznej wia
domości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej
skiego w Żarowie oraz na stronie
internetowej www.um.zarow.pl.
Spełniając wymogi ustawy informuję, iż
postanowienie jest ostateczne i od niniejszego
postanowienie nie służy stronom zażalenie.

w cenie oleju napędowego wykorzystywa
nego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy dołączyć faktury
VAT potwierdzające zakup oleju napędowe
go w okresie od 1 marca do 31 sierpnia
2010 roku.

Windykacja
Informujemy najemców lokali gmin
nych, że wobec osób, które posiadają zale
głości za czynsz i media, wszczęte zostanie
niezwłocznie postępowanie polegające na
skierowaniu spraw na drogę sądową.
Konsekwencją tych działań będą dodat
kowe koszty sądowe (wynoszące nawet do
1.200,00 zł), które najemcy lokali gmin
nych zalegający z uiszczeniem opłat będą
musieli ponieść.
Takie samo postępowanie będzie prowa
dzone w stosunku do osób, które podpisały
ugody na spłatę zaległości czynszowych

i w dalszym ciągu nie wywiązują się z posta
nowień tych ugód.
Natomiast sprawy osób, które otrzymały
już wyroki sądowe za nie opłacenie należno
ści za czynsz/media i w dalszym ciągu nie
dokonały wpłat z tego tytułu, zostały przeka
zane do komornika sądowego. Osoby te zo
staną obciążone – oprócz kosztami
sądowymi – dodatkowo kosztami czynności
komorniczych.

Uwaga
Informujemy, że na stronie interneto
wej BIP Gminy Żarów http://bip.za
row.dolnyslask.pl/ została umieszczona
„Informacja z wykonania budżetu Gminy
Żarów za pierwsze półrocze 2010 roku”.
/bf/

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
IV przetarg ustny nieograniczony
dotyczący sprzedaży działki budowlanej położonej w Mrowinach przy ul. Ogrodowej
nr działki............................................ 183/3
pow. w m2......................................... 1.172
nr kw...............................sw1s/00019289/1
forma oddania nieruchomości....................
............................ sprzedaż na własność
cena wywoławcza........................ 36.000 zł
wys. wadium.................................. 3.600 zł
godz. rozpocz.......................................9:00
1. Przetarg odbędzie się 1 października 2010r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, II p., pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie wadium w pieniądzu w wysoko
ści 10 % ceny wywoławczej podanej w tabe
li na konto: Bank Zachodni WBK I oddz.
Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458
najpóźniej do 27 września 2010r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę
wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który
wygra przetarg, zaliczone zostanie na 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 zobowiąza
ny będzie do poniesienia kosztów szacun
kowych oraz geodezyjnych związanych
z przygotowaniem działki do sprzedaży
w kwocie 1.708 zł.
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. 339 i 301 do
dnia przetargu.
10. Działka w planie zagospodarowania
przestrzennego określona jest jako teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedło
żenia komisji przetargowej dowodu wpła
ty wadium oraz dokumentu tożsamości
przed otwarciem przetargu.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu
jest osoba prawna, osoba upoważniona do
reprezentowania uczestnika, powinna
przedłożyć do wglądu aktualny wypis z
Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli
uczestnik jest reprezentowany przez peł
nomocnika, konieczne jest przedłożenie
oryginału pełnomocnictwa upoważniają
cego do działania na każdym etapie postę
powania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetar
gu jest równoznaczna z potwierdzeniem
przez niego faktu zapoznania się z warun
kami przetargu i ich akceptacją.
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SP Mrowiny – blaski i cienie
Ta szkoła, jak żadna inna, przeszła w minionym czteroleciu wiele perturbacji. Jed
noroczny burmistrz groził jej likwidacją. Miejscowa radna, która była zwolenniczką
przekazania jej prywatnemu stowarzyszeniu – rodziców broniących szkoły nazywała
„ciemnogrodem”.
Pozostała dzięki samozaparciu rodziców,
nauczycieli i zaangażowaniu się w jej ratowa
nie posłanki Anny Zalewskiej i burmistrz Lil
li Gruntkowskiej.

Blaski
Czerwcowy konkurs na dyrektora szkoły
w Mrowinach wygrała utytułowana nauczy
cielka ze Świdnicy. Beata Jankiewicz od mo
mentu objęcia stanowiska rzuciła się w wir
prac remontowych i poszukiwania wsparcia
dla realizacji swoich zamierzeń.
– Już w trakcie konkursu wykazała się du
żą ekspresją i ciekawymi pomysłami – mó
wił o niej Leszek Michalak, Sekretarz
Gminy. – Później po objęciu stanowiska roz
poczęło się jej „wiercenie dziury w brzu
chu”. Mówiła o potrzebach i szukała
możliwych rozwiązań. Bardzo szybko znaleź
li się sponsorzy, którzy zawsze byli na wycią
gnięcie ręki – dodał Leszek Michalak.
Wiele działań i osiągnięć, w tym w znale
zieniu sponsorów, możliwych było dzięki za
wsze zaangażowanym rodzicom
i przyjaciołom szkoły. Remont dachu, wymia
na rynien, nowy parking i ogrodzenie to spore
sukcesy jak na dwumiesięczny okres pełnienia
funkcji dyrektora. Do tego remonty bieżące
sal i remont kapitalny sali dla pierwszaków.
Od dawna nie udało się zrobić w szko
le tylu prac.
Niestety dobrzy organizatorzy i fachow
cy są w cenie i Beata Jankiewicz wpadła
w oko pani wicekurator.
– Jestem ekspertem Ministerstwa Edukacji
i w trakcie jednego z egzaminów dla nauczy
cieli, które odbywały się w sierpniu, otrzyma
łam propozycję pracy we wrocławskim
Kuratorium Oświaty – powiedziała Beata Jan

Pierwszy
dzwonek
We wszystkich placówkach oświato
wych na terenie gminy Żarów 1 września
2010r. naukę rozpoczęło łącznie 1.223
uczniów, w tym w gimnazjum 388, w kla
sach podstawowych od IVI  695
uczniów. Oddział zerowy szkół podstawo
wych będzie liczył w tym roku 140 dzieci.
Inauguracje nowego roku szkolnego od
były się z udziałem gminnych władz: w
Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w
Żarowie uczestniczył Zastępca Burmistrza
Miasta Żarów Grzegorz Osiecki, a w Szkole
Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach
udział wziął Sekretarz Gminy Żarów Leszek
Michalak.
/kj/

kiewicz. – Zaproponowano mi stanowisko wi
zytatora. Długo się nad tym zastanawiałam.
Było mi trudno podjąć decyzję ale ją podję
łam i przyjęłam propozycję z Kuratorium. To
wcale nie oznacza, że zrywam kontakty ze
szkołą w Mrowinach – dodała Beata Jankie
wicz. –Będę częstym gościem, chociażby ze
względu na nowe obowiązki służbowe. Chcę
nadal pomagać szkole, jak tylko będzie to
możliwe. Ta szkoła zasługuje na to.
– Ze smutkiem przyjęliśmy decyzję Beaty

i dopingując swojego następcę.
– Od pierwszego września obowiązki dy
rektora szkoły pełnić będzie Roman Ko
nieczny – powiedziała Sylwia Pawlik,
kierownik Referatu Oświaty w żarowskim
Urzędzie. – W miniony wtorek ogłosiliśmy
konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
podstawowej w Mrowinach i chcemy, aby
został rozstrzygnięty do końca września, tak
aby od października szkoła miała już swoje
go dyrektora – dodała Sylwia Pawlik.

Cienie

Zmiana na stanowisku dyrektora i to po
czątkiem roku szkolnego to nie jedyna spra
wa, która zafrapowała władze gminy
i społeczność szkolną w Mrowinach. Beata
Jankiewicz przejmując dokumentację szkol
ną natknęła się na bardzo trudny orzech do
zgryzienia. Ze zdziwieniem odkryła fakt za
trudnienia dwóch osób, które – jak potwier
dzili nauczyciele i rodzice – nigdy nie
pokazywali się w pracy. Natomiast do pracy
przychodziła osoba, z którą nie była nawią
zana żadna umowa.
– Byłam rozczarowana zaistniałą sytu
acją, bo zawsze czuję rozczarowanie kiedy
coś wynika z winy nauczyciela lub dyrektora
– powiedziała Beata Jankiewicz. – To była
naprawdę nieprzyjemna niespodzianka.
O stwierdzonych nieprawidłowościach po
wiadomiłam władze oświatowe i władze
gminy – dodała Beata Jankiewicz.
– To była nieprzyjemna wiadomość dla
wszystkich. Przyjęliśmy ją z niedowierza
niem i zleciliśmy dogłębną analizę doku
mentów – powiedziała Sylwia Pawlik. – Nie
mieliśmy innego wyjścia, jak tylko złożyć
doniesienie do Prokuratury o możliwości
popełnienia przestępstwa. Obliguje nas do
tego prawo. Teraz sprawą zajmuje się Pro
Jankiewicz – powiedziała Burmistrz Lilla
kuratura i to ona podejmie decyzję co dalej
Gruntkowska. – Po pierwsze dlatego, że dez
będzie się działo – dodała Sylwia Pawlik.
organizuje to pracę szkoły, a po drugie, że tra
Na szczęście to wydarzenie nie rzutuje
cimy wartościowego pracownika i dyrektora.
na sprawne funkcjonowanie placówki. Nowy
Co prawda pani dyrektor nadal pozostaje na rok szkolny rozpoczął się bezproblemowo.
szym nauczycielem i jest tylko oddelegowana
Roman Konieczny pełniący obowiązki dy
do pracy w Kuratorium, ale żal mi tracić do
rektora przejął je z marszu. Zna szkołę i jej
brego organizatora, bo przez dwa miesiące
środowisko, gdyż pełnił już w niej funkcję
pokazała się z jak najlepszej strony – dodała
dyrektora, a na dodatek jest mieszkańcem
Lilla Gruntkowska. – Pocieszające jest to, że
Mrowin i aktywnie uczestniczy w życiu tej
pracując w kuratorium będzie miała szkołę
lokalnej społeczności.
w Mrowinach pod swoją kuratelą wspierając
/ab/
dokończenie ze strony 1.

Festyn „Zielonych” Mrowiny
– Cieszymy się, że nasz stadion został pięk
nie odremontowany dzięki zaangażowaniu
pracowników Urzędu i władz Gminy – po
wiedział Tadeusz Buszko, Prezes klubu. – Za
rząd Klubu dołączył się do tych prac
podejmując się odremontowania wnętrza bu
dynku szatni. Jeszcze żeby zawodnicy chcieli
to docenić i zaczęli grać na dobrym pozio
mie – dodał Prezes.
Festyn oficjalnie rozpoczął się o godzinie

13, jednakże mieszkańcy Mrowin i sympaty
cy klubu pojawili się na stadionie dopiero
tuż przed 16. Bowiem o tej godzinie „Zielo
ni” mieli rozgrywać kolejny mecz.
Kibice nie zawiedli się tym razem, gdyż
pięknym ukoronowaniem festynu był wynik
meczu, w którym Zieloni Mrowiny pokonali
drużynę Granitu Roztoka 5:2.
/ab/
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Wielu ludzi odchodząc pozostawia po sobie pustkę. Niewielu jednak jest
rodzinne
takich, którzy żyjąc tworzyli nieprzemijające przez lata wartości. Do osób ta
kich bez wątpienia zaliczał się Janek Kipczak. Oto wspomnienia Leszka Mi
chalaka, Michała Bieszczada i Artura Adamka.
– Leszek Michalak – Praca z dziećmi
i młodzieżą w klubie szachowym dawała mu
radość i satysfakcję, która promieniowała
na podopiecznych.
Pamiętam kiedy mój syn, dziś maturzysta
uczęszczając do przedszkola chodził na swo
je pierwsze lekcje – lekcje szachowe. Dzięki
dwóm ludziom panom Jankowi i Michałowi
poznawał trudny świat logicznego myślenia
przy szachownicy sześćdziesięciu i stu polo
wej. Kolejne roczniki dzieci, młodzież i doro
słych przez wszystkie lata uczestniczyły
w niezliczonych turniejach szachowych
i warcabowych, których motorem organiza
cyjnym był Janek.
Nasi młodzi szachiści pięli się w rankin
gach, poznawali nowych przyjaciół, niektó
rzy zdobywali laury, ale oni wszyscy
wynosili inne, pełniejsze spojrzenie na oto
czenie i na czekające obowiązki.
Pisząc to wspomnienie słyszę jego szept
„Panie Leszku niech pan zobaczy jak chłopa
ki grają”. Zwykle po tych słowach przeglą
daliśmy listy kolejnych rund szachowych na
żarowskich turniejach.
Często jest tak, że w pełni doceniamy lu
dzi kiedy ich już nie ma. Jego wielkością by
ła nie tylko umiejętność wykreowania
mistrzów dziecięcych i młodzieżowych, ale
przede wszystkim umiejętność dzielenia się
swoją szachową pasją i zaszczepienie jej
w kolejnych pokoleniach Żarowian.
– Michał Bieszczad – Trudno jest napisać
o kimś kto odszedł od nas tak szybko i nagle.
Przed oczyma przelatują wspomnienia jak
klatki na taśmie filmowej. Pierwsze turnieje,
ręcznie kojarzone, z początku lat dziewięć
dziesiątych, powstanie klubu szachowego,
dyskusje nad jego nazwą i ustalenie, że to bę

Dziękujemy
za pomoc
Młodzieżowa Rada Miejska oraz Ośro
dek Pomocy Społecznej w Żarowie składa
ją serdeczne podziękowania mieszkańcom
gminy Żarów, którzy włączyli się w akcję
„Pomoc powodzianom z Bogatyni”.
Dzięki życzliwości wielu dobrych ludzi
zebrano artykuły spożywcze oraz chemiczne.
Wszystkie dary zostały przekazane w trzech
transzach do siedziby „Caritas” diecezji
świdnickiej, a następnie zostały przewiezio
ne do Bogatyni.
W imieniu poszkodowanych w tegorocz
nej powodzi mieszkańców Bogatyni serdecz
nie dziękujemy.
Młodzieżowa Rada Miejska
Zespół OPS w Żarowie.

dzie właśnie Goniec. Pierwszy maraton sza
chowy wymyślony przez Janka,
a organizowany przez „Solidarność” przy
Zakładach Chemicznych „Organika”
w świetlicy DZCh. Powstanie Powiatowej
Ligi Szachowej – pierwszej w województwie
dolnośląskim. Wspólne wyjazdy z młodzieżą
na turnieje w różne zakątki Dolnego Śląska.
Wygrane i te przegrane mecze ligowe. Moż
na by jeszcze długo wyliczać. A ile plano
waliśmy, a Ty Janku tak szybko i nagle
odszedłeś.
– Artur Adamek – Mieliśmy w najbliż
szym czasie zaplanowanych kilka wspólnych
tematów. Za dwa tygodnie wspólnie z kole
gą Jankiem czekało na nas sędziowanie Mi
strzostw Dolnego Śląska Juniorów, które
odbędą się w Żarowie. W połowie paździer
nika zorganizowany będzie już po raz 12
Nocny Maraton Szachowy. Na jesieni rusza
ją rozgrywki ligowe, w których w tym roku
nasz klub „Goniec” zagra po kilku latach
przerwy w III lidze. Niestety już bez naszych
kolegów Janka i Pawła.
Składamy rodzinom wyrazy szczerego
żalu i współczucia z powodu
tragicznej śmierci

Jana Kipczaka
i Pawła Paradowskiego.
Zawodnicy klubu szachowego
Goniec Żarów

Ogłoszenia drobne
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 Żaro
wa o pow. 39 m2. Tel: 609696605

1 września 2010 roku rozpoczyna się
okres świadczeniowy 2010/2011. W myśl
art. 26 ust. 2a ustawy z 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.:
Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 922 z później
szymi zmianami) wnioski o ustalenie pra
wa do świadczeń rodzinnych można
składać począwszy od 1 września 2010 r.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o świad
czeniach rodzinnych, gdy osoba ubiegająca
się o świadczenia rodzinne złoży wniosek
wraz z dokumentami do dnia 30 września
2010 r., ustalenie prawa do świadczeń ro
dzinnych oraz wypłata świadczeń przysługu
jących za miesiąc listopad następuje do 30
listopada 2010 roku.
Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o świad
czeniach rodzinnych, gdy osoba ubiegająca
się o świadczenia rodzinne złoży wniosek
wraz z dokumentami w okresie od 1 paź
dziernika 2010 r. do 30 listopada 2010 r.,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad
następuje do 31 grudnia 2010 roku.
Pełną informację na temat zasad przy
znawania i wypłacania świadczeń rodzin
nych, a także druki wniosków o ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych można uzy
skać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaro
wie 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, nr wewnętrzny 364.
W okresie świadczeniowym 2010/2011
wnioski o ustalenie prawa do świadczeń ro
dzinnych można składać w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Żarowie lub przesłać drogą
pocztową na adres Ośrodka.
/ops/

95. urodziny
O dożyciu takiego wieku marzy wielu
ludzi, ale tylko niewielu się udaje. Jedną z
nich jest mieszkanka Wierzbnej, pani Jó
zefa Stankiewicz, która w piątek, 30 sierp
nia 2010 roku obchodziła swoje 95.
urodziny.
Z tej okazji rodzina, przedstawiciele wsi,
Koła Gospodyń Wiejskich oraz władz gmi
ny, które reprezentował Sekretarz Gminy
Leszek Michalak złożyli jej najserdeczniej
sze życzenia.
Nie obyło się bez tradycyjnego „sto lat”,
tortu oraz własnego wiersza wygłoszonego
przez Waldemara Rzeszowskiego.
/ab/
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w latach następnych.
Wierzbna
W tym roku Kalno nietypowo zainicjo
Jak wiejska tradycja nakazuje wieniec
wało Dożynki w sobotę 4 września. Mszę
dożynkowy przygotowany przez panie z Ko
dożynkową w świetlicy wiejskiej odprawił
ła Gospodyń Wiejskich – jak zwykle piękny i
ks. Andrzej Walów, w której licznie uczest
niepowtarzalny – przeniesiono w korowodzie ze świetlicy wiejskiej
niczyli mieszkańcy Kalna.
do Kościoła parafialnego, gdzie został przywitany i wprowadzony
W niedzielę, 5 września 2010 r. odbyły się dożynki w Wierzbnej
przed ołtarz przez proboszcza, ks. Andrzeja Walów.
i Bukowie.
Ks Walów przywitał zebranych na mszy wiernych oraz przedsta
wicieli władz gminy.
Do tradycji wierzbieńskich dożynek należy również to, że spe
cjalnie na tę okazję pisze swój wiersz Waldemar Rzeszowski – były

Dożynki wiejskie

Foto Leszek Buchowski | Msza dożynkowa w Kalnie

Foto Leszek Buchowski | Wieniec dożynkowy wykonany przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Wierzbnej

Foto Leszek Buchowski | Msza dożynkowa w Wierzbnej

Foto Leszek Buchowski | Korowód dożynkowy w Bukowie
wieloletni radny z tej wsi i działacz społeczny.
Po mszy, w świetlicy wiejskiej odbyło się tradycyjne dożynkowe
świętowanie, które w tym roku połączone było z obchodami piętna
stolecia Koła Gospodyń Wiejskich w Wierzbnej.

Buków

Foto Leszek Buchowski | Dzielenie chleba w Bukowie

Tradycyjna dziękczynnobłagalna msza święta w Bukowie po
przedzona została – podobnie jak w Wierzbnej – przeniesieniem ze
świetlicy i wprowadzeniem przez Ks. proboszcza Andrzeja Strojnia
ka wieńca dożynkowego przed ołtarz Kościoła parafialnego. Wieniec
przygotowywały panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz członkowie
Rady Parafialnej pod kierunkiem Ireny Hałaczkiewicz.
Po mszy odbył się – przygotowywany ze składkowych pieniędzy –
uroczysty obiad, który tradycyjnie został poprzedzony podzieleniem
dożynkowego chleba. Nieodmiennie od lat dokonuje tego ks. pro
boszcz Andrzej Strojniak wraz z Urszulą Ganczarek, radną z Bukowa.
/ab/
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Inauguracja Jubileuszu
Ponad rok trwały przygotowania do jubileuszu stulecia żarow
skiego Kościoła.
W niedzielę, 5. września 2010 roku o godzinie 17. uroczystą
mszą rozpoczęto obchody stulecia Kościoła.

partnerskiego oraz przedstawiciela Prymasa Czech monsignore Jose
fa Suchara.
Po koncelebrowanej mszy świętej, której przewodniczył biskup
świdnicki Ignacy Dec mieszkańcy oraz zaproszeni goście udali się do
żarowskiego Gimnazjum, gdzie odbyła się część artystyczna oraz
rozmowy o kulturze chrześcijańskiej.
Ryszard Dykcik zaprezentował gościom minispektakl na który
złożyła się opowieść o cyklu obrazów: „Po śladach Chrystusa” nama
lowanych przez artystę Jana Platę z Tymbarka.
Po obejrzeniu spektaklu uczestnicy spotkania, przy skromnym
poczęstunku, długo dyskutowali o obliczach kultury chrześcijańskiej.
/abc/

Foto Leszek Buchowski | Uroczysta Msza
Równocześnie msza rozpoczęła obchody dwudziestych pierw
szych polskoczeskich dni kultury chrześcijańskiej. Z tej okazji w ża
rowskim Kościele goszczono: Arkadiusza Ignasiaka Konsula
honorowego Republiki Czeskiej w Polsce, pierwszego Marszałka Wo
jewództwa Dolnośląskiego Jana Waszkiewicza, posła do czeskiego
parlamentu Josefa Jeżka, delegację z Nymburka – naszego miasta

Foto Leszek Buchowski | Mszy przewodniczył Biskup Ignacy Dec

Foto Leszek Buchowski | Biskupa i gości przywitał Leszek Michalak
– Przewodniczący Rady Parafialnej

Foto Leszek Buchowski | W uroczystej mszy wzięli udział
przedstawiciele Nymburka

Foto Leszek Buchowski | Ryszard Dykcik przedstawia obrazy

Foto Leszek Buchowski | Zaproszeni goście w trakcie spektaklu
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100lecie Kościoła
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)

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)

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)

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)

„Szkoła sukcesu”
1 września przedszkolaki Bajlandii oraz uczniowie Szkoły
Podstawowej w Zastrużu oficjalnie powitali nowy rok szkolny.
Uroczystą akademię rozpoczęła Msza Św. w Kościele w Zastru
żu celebrowana przez księdza proboszcza Pawła Szajnera, który ży
czył wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom owocnej pracy i
mnóstwa sukcesów.
Na apelu inaugurującym nowy rok szkolny nie zabrakło przyja
ciół i miłośników szkoły, wśród nich: radnej Urszuli Ganczarek, soł
tysa Pyszczyna Walentego Wudela oraz dyrektor Anny Skrzypacz,
reprezentującej Firmę SzkoleniowoDoradczą Anny Szywały, dzięki
której szkoła znalazła się w projekcie „Szkoła Sukcesu”.
Z życzeniami pojawili się również członkowie zarządu stowarzysze
nia „Nasze dzieci – wspólna szkoła” z prezes Kamilą Spisak na czele.
Z ust zaproszonych gości padło wiele ciepłych i życzliwych słów
kierowanych do uczniów i nauczycieli. W tym dniu dyrektor Krysty
na Wardach przedstawiła zadania i przedsięwzięcia na nowy rok
szkolny oraz omówiła założenia dwóch programów finansowanych
ze środków unijnych, do których przystąpiła Szkoła Podstawowa w
Zastrużu.
Projekty „Z małej szkoły w wielki świat” i „Szkoła sukcesu” ma
ją za zadanie kształcić kompetencje kluczowe uczniów, zgodnie z za
leceniami Parlamentu Europejskiego z 2006 r. oraz wytycznymi
MEN.
Oba projekty są ogromną szansą na rozwój uczniów, nauczycieli
i środowiska lokalnego. Szkoła zostanie doposażona w pomoce dy
daktyczne, zaś uczniowie wezmą udział w bardzo atrakcyjnych
przedsięwzięciach, a sam proces nauki zostanie jeszcze bardziej zin
dywidualizowany. Szkoła pracuje bez dzwonka, główną metodą pra
cy staje się projekt edukacyjny, a nauczyciele wprowadzają
ocenianie kształtujące.
/spz/
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Gospodarka
lokalowa
– 26 sierpnia 2010r. rozstrzygnięto przetarg
na remont dachu budynku w Mrowinach
przy ul. Sportowej 15. W dniu 6 września
zostanie podpisana umowa na wykonanie
prac i bez zbędnej zwłoki Gmina przekaże
plac budowy wykonawcy. Planowany ter
min zakończenia robót upływa 25 paź
dziernika 2010r
– W związku z wykupem pierwszego lokalu
w budynku przy ul. Wojska Polskiego 3
w Żarowie z mocy prawa powstała wspól
nota mieszkaniowa. 19 sierpnia 2010r. od
było się pierwsze zebranie wspólnoty.
– Z uwagi na uszkodzenia powstałe w wyniku
zdarzenia losowego (wichura) i brak eko
nomicznego uzasadnienia na przywrócenie
stanu pierwotnego Gmina wypowiedziała
umowę najmu na pomieszczenie gospodar
cze (komórkę) na terenie Żarowa.
– Na wniosek najemców zalegających z płat
nościami czynszu oraz innych opłat z tytu
łu najmu lokalu mieszkalnego podpisano 6
kolejnych ugód na spłatę zobowiązań fi
nansowych z ww. tytułu
– Wyrażono zgodę na wstąpienie w stosunek
najmu lokalu mieszkalnego po śmierci do
tychczasowego najemcy.
– Zaproponowano do przydziału lokal
mieszkalny na terenie miasta Żarów (po
zmarłym) osobie znajdującej się na liście
mieszkaniowej. W najbliższym czasie na
stąpi podpisanie umowy i protokolarne
przekazanie lokalu nowemu najemcy.
– Wydano 4 zezwolenia na wykonywanie re
gularnych przewozów osób na terenie
Gminy Żarów w ramach linii regularnej:
Żarów – Wierzbna – Żarów dla UT Sta
nisław Ptak
Żarów – Mielęcin – Żarów dla UT Stani
sław Ptak
Żarów – Mikoszowa – Żarów dla UT
Stanisław Ptak
Żarów – Pyszczyn – Zastruże – Żarów
dla PKS w Świdnicy Sp. z o.o.
/aj/

Przyjaciele
SP w Zastrużu
Okres wakacyjny był czasem inten
sywnych prac w Szkole Podstawowej
w Zastrużu, w które włączyli się nauczy
ciele, uczniowie, absolwenci, rodzice
i przyjaciele szkoły.
Dzięki zaangażowaniu Roberta Polikow
skiego otrzymaliśmy tłuczeń i piasek z ko
palni w Siedlimowicach. Dzięki
uprzejmości: Czesława Wojciechowskiego,
Andrzeja Podczaszego, Piotra Krawczyka
został nam udostępniony sprzęt, który uła
twił prace remontowe. Ryszard Górski spra
wił, że przyszkolne podwórko zostało

Basen wyborczy?
W opozycyjnym biuletynie Razem dla Żarowa zamieszczono „rewelacje” na temat
budowy basenu, dlatego też poprosiłem Leszka Michalaka o dodatkowe wyjaśnienia na
temat tego „obiektu w realizacji”, bo tym jest od lat dziewięćdziesiątych budowa basenu.
– Sporo kontrowersji budzi fakt realiza budowę basenu. Harmonogram płatności za
cji inwestycji w trybie zaprojektuj i wybu wsze jest wynikiem negocjacji pomiędzy inwe
storem a wykonawcą i na pewno dostosowany
duj. Dlaczego właśnie taki tryb ma być
będzie do możliwości płatniczych gminy.
najwłaściwszy?
– A co z budową, jeśli coś lub ktoś stanie
– Leszek Michalak – Przypomnę, że w la
na
przeszkodzie w pozyskaniu dotacji?
tach ubiegłych, na podstawie istniejących pro
– Leszek Michalak – Po prostu będziemy
jektów budowlanych zostało wykonane około
nadal czynić starania, aby pozyskać środki
40% zadania. Zdeterminowało to w sposób
na budowę basenu. Niestety w takim przy
ostateczny realizację przedsięwzięcia.
Tłumaczyłem wielokrotnie radnym opozycyj padku rozpoczęcie budowy będzie opóźnione.
– Czy gmina będzie miała wpływ na stan
nym na czym polegać ma „projektowanie”.
Gotów jestem powtórzyć to ponownie. Pro
dard wykończeń, użytych materiałów itp.?
blem w tym, że zarówno Przewodniczący
– Leszek Michalak – Przetarg w sposób
Robert Kaśków, jak i cała grupa radnych opo
naturalny preferuje prostotę formy z zacho
zycyjnych nie wykazuje żadnego zainteresowa
waniem obowiązujących prawnie standar
nia w zrozumieniu tego, że projektowanie ma
dów jakościowych. Dla wszystkich firm
polegać na dostosowaniu projektu do możliwo projektowych i budowlanych zainteresowa
ści realizacji budowy w etapach oraz przepro
nych przetargiem, a jest ich sporo, oczywi
wadzeniu procedury odnowienia pozwolenia
stym jest, że użyte materiały muszą mieć
na budowę, które straciło swoją ważność dwa
atesty przydatności, odpowiednie gwarancje
lata temu. Gdyby wykazali minimum dobrej
jakości i rękojmie wykonawcze.
woli w zrozumieniu tematu, to Marek Zywer
I tu znowu wypływa wyższość formuły za
nie pisałby takich bzdur o budowie basenu.
projektuj i wybuduj, gdyż ewentualna jaka
– Czy nie bezpieczniej byłoby zlecić pra kolwiek pomyłka projektanta nie powoduje
zwiększenia kosztów inwestora. Projektant
ce projektowe innej firmie, a wykonaw
ma obowiązek wprowadzenia korekty bez
stwo innej?
kosztów nadzoru autorskiego i bez żądania
– Leszek Michalak – Nie sądzę, aby bez
dodatkowej zapłaty.
pieczeństwo miało tutaj jakiekolwiek znacze
Podkreślam, że gmina zapewniła sobie
nie. Istotne jest to, że taki tryb, jaki
pełnię praw autorskich do posiadanych pro
wybraliśmy zapewni niższe koszty i skróci
jektów i może realizować w sposób zaplano
się czas oczekiwania w przypadku jeśli ko
wany tę inwestycję. Zapewniam również, że
nieczne będzie wprowadzenie jakichkolwiek
o przebiegu prac przetargowych, projekto
poprawek projektowych, a takie zawsze się
wych i wykonawczych będziecie państwo na
zdarzają przy dużych inwestycjach. Oczywi
bieżąco informowani.
ście można udawać, że się nie widzi zaawan
– A co z zarzutem, że jest to kolejna
sowania budowy i pisać o moczeniu nóg
„kiełbasa wyborcza”?
w misce, ale w żadnej mierze nie zmienia to
– Leszek Michalak – Trudno się z tym nie
rzeczywistości. Zresztą roczny okres „rządze
zgodzić. Budowa basenu trwa, a kolejne wy
nia gminą” przypominał moczenie nóg, bo
bory przemijają. Jak widać są tacy, dla któ
żadnych efektów dla gminy nie przyniósł.
rych czterokrotne wybory samorządowe, nie
– A jak będzie wyglądało finansowanie
mówiąc o sejmikowych i parlamentarnych
zadania?
to jeszcze zbyt mało. W tym kontekście istot
– Leszek Michalak – Zgodnie z rozpisa
nie jest to basen wyborczy. Najwyższy czas
nym przetargiem część projektowa zadania
będzie sfinansowana z budżetu gminy i posłu aby nim przestał być.
Postanowiliśmy zrobić wszystko, aby to
ży do pozyskania środków dotacyjnych.
było
możliwe. Po zakończeniu w 2009 r. ha
– A co z budową?
– Leszek Michalak – Z warunków umowy za li i „Orlika” po prostu czas na basen. Opo
nenci zawsze znajdą jakiś temat. który
łączonej do przetargu wynika uzależnienie roz
będzie dla nich tylko „hasłem wyborczym”,
poczęcia budowy od pozyskania dotacji na
bez względu na to, czy będzie to droga,
wyrównane i solidnie przygotowane pod po
chodnik, parking czy budowa basenu.
łożenie kostki.
Malkontenci i nieudacznicy, tacy jak Ma
Każdego dnia otoczenie szkolne staje się
rek Zywer i wiecznie niezadowoleni radni
piękniejsze i bezpieczniejsze. Podobnie sale
z klubu „Razem dla Żarowa” zapewne znaj
lekcyjne. W czasie wakacji nie szczędzili
dą więcej tematów, które nazwą „wyborczy
czasu: Krzysztof Urniaż i Jan Spisak, którzy
mi”. Szkoda, że zamiast włączyć się do
wymienili kaloryfery i wyrównali ściany. Za
konstruktywnego działania na rzecz gminy
to ogromne zaangażowanie w życie naszej
i mieszkańców wyłącznie szukają sposobno
szkoły składam wyrazy podziękowania
ści do krytykowania, narzekania i dyskredy
i uznania.
towania.
Krystyna Wardach
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Zapisy do pracowni GCKiS
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ogłasza zapisy na zajęcia stałe w ro
ku szkolnym 2010/11 w pracowniach:
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/

Pomoc dla rolników

Wykup mieszkań

Szczegółowe warunki realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w któ
rych gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały
szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. okre
śla Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 lipca 2010 roku (Dz. U. 2010,Nr 132, poz.889)

Przypominamy najemcom lokali ko
munalnych, że nadal istnieje możliwość
wykupienia lokalu mieszkalnego na pre
ferencyjnych zasadach ze zniżką 95%
lub 99%.
Przy wykupie najemcy zapłacą 5% lub 1%
wartości mieszkania. Z tak dużej bonifikaty
mogą skorzystać wyłącznie najemcy lokali.
Z bonifikaty 99% mogą skorzystać loka
torzy jeżeli zdecydują się na wykup mieszkań
i złożą wnioski w tym samym terminie oraz
lokatorzy, których mieszkanie jest ostatnim
niewykupionym lokalem w budynku.
Wykupując mieszkanie stajecie się Pań
stwo współwłaścicielami całego budynku
i terenu do niego przyległego. Dzięki temu
będziecie mogli samodzielnie decydować
o terminach, kolejności i wielkości remon
tów oraz o tym, jak zagospodarować przyle
głe podwórko.
Wnioski o wykup lokalu są do pobrania
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskie
go w Żarowie lub na stronie internetowej
www.um.zarow.pl.
/k/

Kiedy udziela się pomocy?
 jeżeli co najmniej jedna osoba jest rolni
kiem , w rozumieniu przepisów o ubezpie
czeniu społecznym rolników, objętym
ubezpieczeniem społecznym rolników,
 szkody spowodowane przez powódź, obsu
nięcie się ziemi lub huragan w uprawach
rolnych, zwierzętach gospodarskich, bu
dynkach inwentarskich, magazynowo –
składowych, szklarniach, innych budyn
kach i budowlach służących do produkcji
rolnej zostały oszacowane przez komisję
powołaną przez wojewodę właściwego ze
względu na miejsce wystąpienia szkód,
 szkody spowodowane przez powódź, obsu
nięcie się ziemi lub huragan wynoszą śred
nio powyżej 30 % średniej rocznej
produkcji rolnej z trzech lat poprzedzają
cych rok, w którym wystąpiły szkody, albo
z trzech lat w okresie pięcioletnim poprze
dzającym rok, w którym wystąpiły szkody.

Jaka pomoc?
Pomoc przysługuje przy spełnieniu okre
ślonych wyżej cytowanym Rozporządzeniem
warunków w formie jednorazowego zasiłku
celowego przyznawanego przez kierownika
ośrodka pomocy społecznej. Wysokość zasił
ku jest zróżnicowana i będzie wynosić:
 dla rodzin rolniczych prowadzących gospo
darstwa rolne o powierzchni do 5 ha użyt
ków rolnych albo działy specjalne
produkcji rolnej – 2.000 zł,
 dla rodzin rolniczych prowadzących gospo
darstwa rolne o powierzchni powyżej 5 ha

użytków rolnych – 4.000 zł
Jednakże w przypadku nie posiadania poli
sy ubezpieczenia 50% upraw rolnych, na które
przysługują dopłaty bezpośrednie lub 50 %
sztuk zwierząt gospodarskich rolnicy otrzyma
ją połowę ww. kwot pomocy społecznej.

Terminy
Rolnicy mogą do 30 września składać do
kierownika OPS wnioski o udzielenie pomo
cy (Żarów, ul. Armii Krajowej 54, parter
pok. nr 3).
Wojewoda do 15 września 2010 roku
przekaże burmistrzowi protokoły oszacowa
nia szkód sporządzone przez komisje. Proto
koły stanowią konieczny załącznik do
składanego przez rolników wniosku o udzie
lenie pomocy , albowiem na ich podstawie
ustalana jest średnia wysokość szkód w da
nym gospodarstwie rolnym.
Anita DenesZiemkiewicz
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Juniorzy w kratkę w LDJ

Za zatrzymanie akcji żółtą kartką ukarany
został Chrapek.
W 58 minucie wyłożoną piłkę w sytuacji
rzut rożny wyjaśnia Iwanicki. Po kwadransie
sam na sam łapie spod nóg napastnika Iwa
Przegrana na inaugurację na
gry błąd w kryciu popełnia Szkurłat. Akcję prze
nicki. Losy spotkania chciał zmienić bardzo
Juniorzy starsi Zjednoczonych Żarów
rywamy wybiciem na rzut rożny.
dobrze prezentujący się we wszystkich spo
pierwsze spotkanie w Lidze Dolnośląskiej Ju
Po wznowieniu gry centra wędruje na
tkaniach obrońca Zjednoczonych Skrypak.
niorów przegrali 1:3 z Pogonią Oleśnica.
siódmy metr. Wojnowski popełnia szkolny
W samotnym rajdzie z linii obrony przecho
Przed pierwszym gwizdkiem wręczono na
dzi rywali przerzucając piłkę nad obrońcami.
ręce Radosława Woj
Na szybkości wychodzi na czystą pozycję.
nowskiego – kapitana
Bramkarz skraca kąt wyjściem z bramki.
drużyny, puchar za
Skrypak w tej sytuacji mógł zrobić wszyst
awans do Ligi Dolno
ko. Decyduje się na przelobwanie bramkarza
śląskiej Juniorów.
zewnętrzną częścią stopy. Wszyscy zgroma
Szkoda nie wykorzysta
dzeni na stadionie zamarli w oczekiwaniu, aż
nia atutu własnego bo
piłka wpadnie do siatki. Niestety futbolówka
iska, tym bardziej, iż
ląduje dwa metry od prawego spojenia po
stworzyliśmy sobie
przeczki ze słupkiem. Była to najdogodniej
więcej sytuacji bramko
sza sytuacja na wyrównanie stanu
wych od rywala. Nie
rywalizacji.
stety nie umieliśmy ich
W 74 minucie po dyskusji z sędzią żółta
udokumentować celny
kartką
upomniany został Bieńko. Chwilę
mi trafieniami. Przeko
później Lubinianie ze stałego fragmentu gry
naliśmy się, że na tym
zdobywają bramkę. Uważnie ustawiona ob
szczeblu rozgrywek nie
rana łapie rywala na spalonym, tym samym
wolno popełniać błę
gol został nie uznany. Przyjezdni coraz czę
dów. Rywal na cztery fot. media: Patryk Chrapek w otoczeniu zdwóch „Miedźowców”
ściej po faulu symulują, zyskując cenne mi
sytuacje bramkowe wy
nuty. W końcówce spotkania dajemy strzelić
korzystał aż trzy!
błąd kryjąc rywala za sobą. Na nasze szczę
sobie drugą bramkę. Po dośrodkowaniu ze
ście strzał głową jest niecelny. Dwudziesta
stałego fragmentu gry piłka ląduje przed
Zwycięstwo
minuta przynosi zwrot akcji w spotkaniu. Bia
Chrapkiem. Jeden z zawodników Zagłębia
z Polonią/Spartą Świdnica łoniebiescy przeprowadzają szybką kontrę wsadza nogę strzelając drugą bramkę.
prawą stroną boiska. Sudoł na wysokości
W ostatnich sekundach strzał na bramkę od
W drugim spotkaniu w lokalnych der
bocznej linii szesnastego metra przyjmuje pił
daje Węglarz. Mecz przegrany, ale w opinii
bach zespół pokonał na wyjeździe Polo
kę ze zwodem mijając obrońcę Lubina. Ścina
wielu osób zgromadzonych na stadionie po
nię/Sparta Świdnica 1:3. Przypomniała się
jąc bieg w kierunku bramki oddaje strzał,
ładnej, zaciętej grze.
częsta sytuacja z Ligi Okręgowej, kiedy to
który ląduje na bocznej siatce. Źle wykopaną
Zjednoczeni: Iwanicki – Skrypak, Da
nasz zespół schodził po pierwszej połowie ze
piłkę przez bramkarza z linii piątego metra
rowski, Szkurłat, Wojnowski, Chrapek, M.
stratą jednej bramki, by w końcowym rozra
przejmuje Uszczyk oddając bezpośredni
Dopieralski, Sudoł (75’ Węglarz), K. Dopie
chunku wygrać spotkanie. Do szatni dajemy
strzał mający na celu przelobowanie golkipe
ralski, Uszczyk (70’ Konieczny), Bieńko
sobie strzelić gola po stałym fragmencie gry
ra. Niestety strzał ląduje na górnej siatce.
(82’ Michałkiewicz).
i błędzie bramkarza przy wyjściu do piłki.
Od tego momentu chłopcy przekonali
media
Stan rywalizacji wyrównuje wszędobylski
się, że nie taki diabeł straszny jak go malują.
Bieńko, a na prowadzenie po pięknym strzale
Wymiana podań Dopieralskich w trójkącie
z rzutu wolnego wyprowadza nas Skrypak.
w środkowej części boiska pozwala zgubić
W końcówce spotkania kropkę nad i stawia
pomocników i szybko przejść lewą stroną bo
niezawodny Bieńko.
iska. Za akcją nie ruszył Uszczyk i w osacze
niu trzech obrońców M. Dopieralski nie miał
Wielki klub w Żarowie
komu wyłożyć piłki.
Przyszedł czas na jeden z wielu meczy
Zagłębie w tej części stwarza tylko jedną
z wielkimi klubami Dolnego Śląska. W sobotę groźna sytuację. Daleko wyrzucona piłka
Na boisku Orlik należącym do Gmin
4.09.2010 r. gościliśmy Zagłębie Lubin. Dla
nego Centrum Kultury i Sportu w Żaro
z autu wędruje na przedpole Zjednoczonych.
przypomnienia dodam, iż jest to sześciokrotny Bezpośredni strzał z dystansu ląduje nad po
wie 27 sierpnia odbył się II Turniej Piłki
Mistrz Polski tej kategorii. Część grających
przeczką. W ostatniej akcji pierwszej połowy Nożnej Oldboys Cup.
chłopców jest reprezentantami kraju w młod
Uszczyk wykłada piłkę Bieńkowi. Bramkarz
Do rozgrywek dopuszczono zawodni
szych kategoriach wiekowych. Goście to spo
zmuszony przerwaniem akcji wybiega
ków od 23 roku życia. W końcowej klasyfi
tkanie musieli wygrać. My nie mieliśmy nic
z bramki wchodząc wślizgiem za linią szesna kacji zwyciężył niepokonany zespół „K. S.
do stracenia. Mecz zaczęliśmy za bardzo spa
stego metra. Wybicie się udało, jednak przy
Miałem Talent” wyprzedzając „Nocny Team
raliżowani. Po błędzie w kryciu K. Dopieral
okazji zahacza Bartka. Arbiter przewinienia
Żarów”, „Nefretete” oraz „K. S Premium”.
skiego i złym zejściem do linii defensywy
na naszą korzyść nie zauważył. Gdyby podyk
W najbliższym czasie, dzięki pozyskaniu
w trzeciej minucie dajemy sobie strzelić pierw tował rzut wolny to automatycznie musiałby
sponsora firmy Saller, rozgrywki przeistoczą
szą bramkę. Po zimnym prysznicu nasz zespół usunąć zawodnika z numerem jeden za prze
się w Powiatową Ligę Oldboys Saller Cup.
łapie drugi oddech. Gramy dużo piłką zmusza rwanie klarownej sytuacji do strzelenia bram
Zapraszamy do zgłaszania drużyn.
jąc rywala do biegania. Wszystkie akcje koń
ki. Niestety sędzia główny dość pobłażliwie
Skład zwycięskiej drużyny:
czymy niestety na szesnastym metrze.
traktuje gości.
K.S. Miałem Talent: Wojciech Hanc,
W 13 minucie M. Dopieralski prowadząc pił
Na początku drugiej połowy Zagłębie do Daniel Valverde, Paweł Kaśków, Robert
kę poślizgnął się tracąc futbolówkę. Miedźowcy
chodzi do słowa grając na naszej połowie.
Kaśków, Artur Adamek, Stanisław Chrapek.
przeprowadzają błyskawiczną kontrę zakończo
U Zjednoczonych szwankuje środek pomocy.
media
ną strzałem z dystansu. Całą sytuację wybiciem

Turniej
Oldboys Cup
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Zwycięstwo i pierwsza gorycz porażki

Pierwsza porażka

Niestety przyszedł czas na pierwszą
porażkę, którą nasz zespół zanotował w
meczu wyjazdowym z Nysą Kłodzko
rozegranym 5 wrzesnia 2010r.
szyć wynik próbowali Sara i Owczarek.
W całym spotkaniu byliśmy drużyną lep
Pierwszy oddaje strzał po ziemi, drugi strza
szą, jednak brak wykończenia akcji potwier
łem z połowy boiska próbował przerzucić
dzonej zdobyciem bramki sprawił, iż
bramkarza. Bramka numer dwa nie pada.
przegraliśmy spotkanie 2:0. Szkoda przerwa
W drugiej połowie Sarę zamienia Dą
nia bardzo dobrej passy, tym bardziej, iż to
browski. Cztery minuty wystarczyły, żeby
spotkanie mogło mieć inny przebieg, gdyby
zmiennik po raz kolejny wprowadził wiele za śmy umieli wykorzystać sytuacje bramkowe.
mieszania w szykach rywali. Chcąc wykorzy
media
stać długie podanie oraz interwencję

Na własnym boisku Zjednoczeni Żarów pewnie wygrali 29 sierpnia z drużyną Bia
ły Orzeł Mieroszów 3:0 (1:0). Gospodarze na tle rywala byli zespołem lepiej przygoto
wanym kondycyjnie, grającym dojrzalszy futbol.

W pierwszych minutach Zjednoczeni na
rzucają swoje tempo gry. Jernutowski zagry
wa na skrzydło do uwalniającego się
Rudnika. Centra w pole karne przechodzi
obrońców wędrując do Krawczyka. Po zwo
dzie pomocnik Zjednoczonych oddaje strzał,
który nie zaskakuje bramkarza przyjezdnych.
Kolejna składna akcja gospodarzy i kolej
ne zagrożenie. Na krótkim odcinku podania
mi wymieniają się
Rudnik, Sara, Klima
szewski. Przerzucona
piłka wędruje na dru
gie skrzydło do Jernu
towskiego, jednak
bezpośredni strzał jest
nieprecyzyjny i za lek
ki. Owczarzak markuje
strzał na bramkę za
grywając do uwalnia
jącego się spod opieki
obrońców Mieroszowa
Rudnika. Strzał z
ostrego kąta ląduje na
bocznej siatce.
Po kwadransie gry
sędzia dyktuje wątpli
wy faul Bryły w środ fot. media: Owczarzak podaje do Krawczyka
kowej części boiska. Arbiter popełnia błąd
bramkarza, piłkarz wchodzi wślizgiem faulu
sygnalizując grę na gwizdek, po czym goście jąc golkipera Mieroszowa.
szybko rozgrywają piłkę nie czekając na roz
Sędzia wyciąga żółty kartonik. Chwilę
poczęcie gry.
później ten sam zawodnik wpisuje się na listę
Nie poukładani Zjednoczeni w linii defen strzelców. Tym razem bezbłędnie wykorzy
sywnej dopuszczają do strzału w polu kar
stuje podanie z głębi pola, wyprzedzając linię
nym. Piłkę na rzut rożny paruje Hruszowiec.
defensywy i stając sam na sam z bramka
Źle wykonany stały fragment gry pozwala
rzem. Przy asekuracji dwóch kolegów z dru
wyprowadzić błyskawiczną kontrę z własnej
żyny sam decyduje się na strzał, który daje
strefy obronnej. Krawczyk z dryblingiem
drugą bramkę.
przechodzi rywala zagrywając na szesnasty
W 70 minucie dwaj rezerwowi stworzyli
metr do nie pilnowanego Klimaszewskiego.
kolejne zagrożenie w polu bramkowym rywa
Po podbiciu piłki, pomocnik oddaje natych
li. Zgraną piłkę w polu karnym przez Bysia
miastowy, przytomny strzał w kierunku dłuż nie wykorzystał Chmara, oddając nieczysty
szego słupka dający prowadzenie.
strzał.
Po wznowieniu ze środka nastąpił mo
Dziesięć minut przed końcem ujrzeliśmy
ment dekoncentracji naszego zespołu. Zbyt
trzecią, ostatnią bramkę dla Zjednoczonych. Ze
łatwo dajemy przechodzić rywalowi przez
zmęczonym młodzieżowcem Mieroszowo na
formacje pomocy oraz obrony.
skrzydle łatwo uporał się Owczarek dośrodko
Zagrania w uliczkę nie wykorzystali go
wując w pole karne na Bysia. Asysta do źle pil
ście oddając zbyt lekki strzał, który nie spra
nowanego Krawczyka znajduje
wia kłopotów bramkarzowi Zjednoczonych.
odzwierciedlenie w postaci trzeciej bramki. W
Była to najdogodniejsza sytuacja przyjezd
jednych z ostatnich akcji Dąbrowski pokazał, iż
nych do wyrównania wyniku.
walczy o każdy centymetr boiska. Po dobiegnię
Od 30 minuty zawodnicy z Mieroszowa
ciu do rywala, wślizgiem wyłuskuje piłkę, któ
odczuwają szybkie tempo gry Zjednoczo
rą zagrywa do wychodzącego na czystą
nych popełniając mnóstwo błędów w kryciu.
pozycję Chmary. Niestety kolejny raz napast
Aktywny na prawej stronie Jernutowski za
nik nie potrafi wykorzystać dogodnej sytuacji.
grywa na krótki słupek do Klimaszewskiego.
Zjednoczeni: Hruszowiec: Drąg, Bryła,
Do białoniebieskiego doskakuje trzech rywa Chłopek (70’ G. Pietruszka), Ciupiński, Kli
li. Świetna technika pozwala minąć zawodni maszewski, Owczarzak, Krawczyk, Jernutow
ków. Bezpośredni strzał na bramkę po raz
ski (65’ Byś), Rudnik (65’ Korbecki), Sara.
kolejny jest zbyt lekki.
(57’ Dąbrowski).
W końcówce pierwszej połowy podwyż

II miejsce
Chemika
Siatkarze TKKF Chemik przygotowu
jąc się do nowego sezonu wzięli udział w
turnieju w Wieruszowie zajmując drugie
miejsce.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zako
panego, pozycja numer dwa dla TKKF Che
mik Żarów, trzecie miejsce przypadło
gospodarzom. Katowice uplasowały się na
ostatnim czwartym miejscu. Wyniki: TKKF
Chemik Żarów – Katowice 2:0, Zakopane –
TKKF Chemik Żarów 1:2, TKKF Chemik
Żarów – Wieruszów 1:2, Zakopane – Kato
wice 2:0, Zakopane – Wieruszow 2:0, Wie
ruszowa – Katowicami 2:1.
Skład TKKF Chemik: Łukasz Jadach,
Michał Żyła, Beata Kądziołka, Jacek Ką
dziołka, Grzegorz Hałaczkiewicz, Krzysztof
Jachimowicz, Władysław Charęża.
media

Oldboys Saller
Cup
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie zaprasza na Powiatową Ligę
„Oldboys Saller Cup”
Zapisy drużyn trwają do 13.09.2010r
rozpoczęcie rozgrywek 14.09.2010r.
Zapisy u animatora „Orlika”
Miejsce rozgrywek: „Orlik” w Żarowie
Zgłoszenia i formularz zgłoszeniowy do
stępny u animatora orlika i organizatora
Ilość osób w drużynie: 12
Wpisowe: 150 zł (pokrycie kosztów sę
dziowania)
Wiek: od 23 roku życia (dopuszczamy
możliwość zgłoszenia 2 zawodników w dru
żynie poniżej tego wieku)
Mecze rozgrywane będą we wtorki, śro
dy każdego tygodnia w godz. 1921,
2x20 min.
Regulamin oraz szczegóły dostępne na
stronie: www.centrum.zarow.pl
media

