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Dożynki wiejskie
Dziękczynienie Bogu za zebrane plony wpisane jest w wielo

wiekową tradycję polskiej kultury ludowej.

Plecenie wieńców dożynkowych, układanie przyśpiewek i wier

szy wpisuje się piękną kartą w kulturę obrzędowości wiejskich doży

nek. Tak było

Poświęcenie lapidarium
Setna rocznica wybudowania żarowskiego Kościoła pw. Naj

świętszego Serca Pana Jezusa była okazją do zorganizowania

wielu imprez, uroczystości i przedsięwzięć.

Oprócz remontów i modernizacji samego Kościoła realizowa

nych przez wspólnotę parafialną przeprowadzono odnowienie stare

go, od dawna nie używanego cmentarza przy ul. 1go Maja

w Żarowie.
dokończenie na stronie 5. dokończenie na stronie 8.

Dożynki Gminne Żarów 2010

relacja na stronach 67.
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Oprócz świętowania

O czywiście nie samym świętowaniem ży

ła nasza gmina. Rozstrzygnięty został

przetarg na wykonanie żarowskiego basenu,

a pracownicy interwencyjni i robót publicz

nych kontynuowali prace przy poprawianiu

wyglądu naszego miasta. Podobnie pełne rę

ce roboty mieli pracownicy referatu Gospo

darki Lokalowej, którzy kontynuują remonty

budynków komunalnych i uczestniczą w spo

tkaniach ze wspólnotami mieszkańców, by

podejmować decyzje o kolejnych remontach

na budynkach wspólnot, w których są miesz

kania komunalne.

Idą wybory

J ednak ja w swoich rozważaniach chcia

łem zwrócić uwagę na wydarzenie, które

jeszcze nie zaprząta uwagi większości miesz

kańców naszej gminy i trochę przeszło bez

echa. Może ze względu na świętowanie Jubi

leuszu i Dożynek.

Premier Tusk – tym razem będzie

o wielkiej polityce – ogłosił dwie ważne de

cyzje. Obie będą miały wpływ na życie

w naszej gminie. Pozornie nie są ze sobą

związane. Pozornie. Pierwsza dotyczy ogło

szenia na dzień 21 listopada 2010r. termi

nu wyborów samorządowych, druga zaś

dotyczy posła Zbigniewa Chlebowskiego

i zesłania go na banicję polityczną.

– Nie mam powodu wątpić w szczerość

jego intencji (powrotu do PO – przypis red.),

ale nie widzę powodu, dla którego mieliby

śmy uznać, że sprawa (lobbingu na rzecz

firm hazardowych – przypis red.) w tej chwi

li jest zamknięta – stwierdził Donald Tusk

w „Sygnałach Dnia” w Polskim Radiu. –

Działalność publiczna w imieniu Platformy

nie powinna wchodzić w rachubę – dodał pre

mier mówiąc o Chlebowskim. Dzień później

na spotkaniu w Książu takie stanowisko Plat

formy potwierdził Grzegorz Schetyna.

Co to oznacza dla naszej gminy w obli

czu nadchodzących wyborów samorządo

wych? Czy zmieni się kandydat PO na

stanowisko burmistrza w Żarowie?

A jest to prawdopodobne ze względu

na kłopoty – ogłoszonego w czerwcu – kan

dydata Roberta Jagły.

Już słyszy się, że Robert Jagła ma podjąć

decyzję o wycofaniu się z wyborów. Poza

tym był kandydatem Chlebowskiego, a Chle

bowski traci polityczny grunt pod nogami.

To, że wrócił do normalności i odnalazł

Boga – jak sam powiedział w wywiadzie – ja

koś nie uratowało Jego kariery politycznej,

więc dlaczego ma uratować karierę kuzyna

żony?

Jeśli nie Robert Jagła, to kto stanie

w wyborcze szranki z kandydatem „Ża

rowskiej Wspólnoty Samorządowej” o fo

tel burmistrza Żarowa?

Tak właściwie, to żarowska Platforma jest

słaba kadrowo. Nie ma w niej ani doświadczo

nych samorządowców ani osób z kadry zarzą

dzającej firm, które mogłyby – już bez

poparcia posła – udźwignąć ogrom obowiąz

ków związanych z zarządzaniem gminą.

W grę wchodzi poparcie Platformy ja

kiegoś kandydata z zewnątrz: koalicyjne

go PSLu lub koalicyjnego „Razem dla

Żarowa”.

Stanisław Wachowiak raczej nie wchodzi

w rachubę, bo – jak wieść gminna niesie –

PSL kombinuje coś na boku.

Pozostaje wyłącznie „Razem dla Żaro

wa”. W czerwcu Robert Jagła został ogło

szony kandydatem PO i „Razem dla

Żarowa”. Skoro więc nie Jagła, to ktoś

z „Razem dla Żarowa” powinien stanąć do

wyborów. Ale tutaj lista nazwisk jest bardzo

krótka. Właściwie jednoosobowa, bo skom

promitowany Marek Zywer raczej nie popeł

ni drugi raz tego samego błędu.

W grę wchodzi wyłącznie Robert Kaś

ków, który – jak się chwali – ma co prawda

wieloletnie „doświadczenie samorządowe”

ale jego wiedza ekonomiczna i z zakresu za

rządzania sprowadza się do znajomości kilku

wyuczonych pojęć słownikowych, których

znaczenia nie do końca rozumie. Poza tym

nigdy nie krył, że ekonomia i zarządzanie go

nudzi. Podkreślał wielokrotnie, że w wielu

sprawach związanych z funkcjonowaniem

Gminy jest laikiem.

W takim wypadku, znając jego umiłowa

nie do spokoju i asekuranctwa, można przy

puszczać, że nie porzuci ciepłej i spokojnej

posady dyrektora I LO w Świdnicy dla nie

wątpliwie ciężkiej i wymagającej wielkich

poświęceń pracy na stanowisku Burmistrza.

Chociaż może zaistnieć taki fakt, który

zmusi go do startu w wyborach na burmistrza.

Ale nie uprzedzajmy faktów. Ostateczna de

cyzja należy do mieszkańców Żarowa i to

tych, którzy pójdą 21 listopada do wyborów.

Leszek Buchowski

Szkiełkiem i okiem
Minione dwa tygodnie przyniosły wiele wrażeń. Szczególnie tych związanych z ob

chodami stulecia żarowskiego Kościoła, jak i dożynek gminnych i wiejskich. Dlatego

też to wydanie gazety zdominowały właśnie te wydarzenia.

Przetarg rozstrzygnięty
Budowa basenu w Żarowie weszła na kolejny etap. Komisja przetargowa na posiedze

niu, które odbyło się 15 września 2010 r. wyłoniła wykonawcę zamówienia publicznego nr.

IiD.3417/10 „Projekt i budowa basenu przyszkolnego w Żarowie – zaprojektuj i wybuduj”.

W ykonawcę wyłoniono spośród sześciu

oferentów. Najkorzystniejszą ofertę zło

żyło Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownic

twa Przemysłowego Nr 2 „WROBIS” S.A.

Firma zaoferowała cenę brutto za wyko

nanie zadania 9.546 073,00 zł.

Wrocławski „Wrobis” wpisze się w hi

storię Żarowa jako wykonawca budowy ca

łego kompleksu: gimnazjum, hali i basenu.

Daje to gwarancję szybkiego i fachowego

zrealizowania budowy.

/jlb/

Gospodarka

lokalowa
15 września 2010 r. pracownicy Referatu

Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego

dokonali odbioru dokumentacji – inwenta

ryzacji budowlanej budynku przy ul.

Kwiatowej 1 w Żarowie. Jeden egzem

plarz przesłano do Dolnośląskiej Agencji

Energetyki i Środowiska S.C. we Wrocła

wiu celem przygotowania audytu energe

tycznego oraz dokumentacji technicznej

na potrzeby termomodernizacji przedmio

towego budynku.

Trwają prace remontowe dachu budynku

przy ul. Sportowej 15 w Mrowinach. Za

kończono rozbiórkę starego pokrycia z da

chówki, wymieniono w niezbędnym

zakresie oraz wzmocniono krokwie i uło

żono folię dekarską. Rozpoczęto nabijanie

nowych łat.

/jlb/
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Nr działki......................................... 959/14

Pow. w m2......................................... 3.064

Nr KW............................ sw1s/00050218/2

Forma oddania nieruchomości....................

........................... Sprzedaż na własność

Cena wywoławcza....................... 94.500 zł

Wys. wadium................................. 9.450 zł

Godz. rozpocz......................................9:10

Przetarg został ograniczony ze wzglę

du na lokalizację

1. Przetarg odbędzie się 25 października

2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ża

rowie, ul. Zamkowa 2, II p., 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 20 października

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

w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

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 11 marca 2004 r. o podatku od towa

rów i usług oferent nabywający

nieruchomość zobowiązany będzie do

uiszczenia 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 prze

strzennego określona jest jako teren prze

znaczony pod drogę wewnętrzną – KDW.

11. Uczestnik zobowiązany jest do przedło

żenia komisji przetargowej dowodu wpła

ty wadium oraz dokumentu tożsamości

przed otwarciem przetargu.

12. Wpłata wadium przez uczestnika przetar

gu jest równoznaczna z potwierdzeniem

przez niego faktu zapoznania się z warun

kami przetargu i ich akceptacją.

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg
ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących ze zbywaną działką do

tyczący sprzedaży działki stanowiącej drogę wewnętrzną położonej w Żarowie

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg
ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali mieszkalnych budynku przy ul. Ci

chej 5 w Żarowie na stawkę czynszu dzierżawnego ogródka przydomowego.

Powierzchnia przeznaczona do dzierża

wy wynosi 48,30 m2

Ogródek położony jest na działce nr 950/11

wpisanej do KW Nr SW1S/00019243/7. Nieru

chomość w mpzp przeznaczona jest na cele bu

downictwa mieszkaniowego.

Czynsz dzierżawny wnoszony będzie w

pieniądzu w terminie do 30 czerwca każdego

roku w okresie obowiązywania umowy dzier

żawy, począwszy od roku 2011.

Cena wywoławcza stawki czynszu wyno

si 0,37 zł za 1 m2

Przetarg odbędzie się w dniu

25.10.2010r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzę

du Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej

2, II piętro, pokój nr 19.

Przystępujący do przetargu winien wpła

cić wadium w gotówce w wysokości 4 zł, naj

później do dnia 20.10.2010 r. do godz. 15:00

w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto

Bank Zachodni WBK I o/Żarów 65 1090

2369 0000 0006 0201 9458.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który

wygra przetarg zaliczone będzie na poczet

pierwszej wpłaty z tytułu czynszu dzierżawne

go, pozostałym uczestnikom zwrócone w termi

nie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przetarg jest ważny, bez względu na

liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden

uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno

postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po

stąpienie wynosi 0,01 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004

r. Nr 54 poz. 535) do wylicytowanej wysoko

ści czynszu doliczony zostanie podatek VAT.

Przetarg został ograniczony ze względu

na lokalizację gruntu oraz wniosek zaintere

sowanych mieszkańców.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest

na stronie internetowej www.um.zarow.pl.

Dodatkowych informacji udziela Referat

Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej

tel. 748580591 wew. 301.

Uczestnik zobowiązany jest do przedło

żenia komisji przetargowej dowodu wpłaty

wadium oraz dokumentu tożsamości przed

otwarciem przetargu.

Wpłata wadium przez uczestnika prze

targu jest równoznaczna z potwierdzeniem

przez niego faktu zapoznania się z warunka

mi przetargu i ich akceptacją.

Pieniądze

dla OSP
Komendant Główny Państwowej Stra

ży Pożarnej przyznał Gminie Żarów środ

ki finansowe na pokrycie kosztów

związanych z udziałem jednostek w akcji

ratowniczej oraz na odtworzenie infra

struktury zniszczonej podczas powodzi

w maju i czerwcu.

Pomimo tego, iż w bieżącym roku w na

szej gminie nie było znaczących strat powo

dziowych, to jednak Gmina Żarów

otrzymała dofinansowanie w wysokości

7.000 zł.

Środki zostały przeznaczone na poprawę

gotowości bojowej w gminnych jednostkach

Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szcze

gólności na wyremontowanie wozu bojowe

go z żarowskiej OSP, który uległ awarii

podczas udziału w akcji powodziowej

w Głogowie.

Warto wspomnieć, iż jednostki OSP nio

są pierwszą pomoc nie tylko w trakcie poża

rów, ale również podczas zagrożenia

powodziowego.

/jlb/

Fundusz

sołecki

na rok 2011
W marcu radni podjęli uchwałę

o utworzeniu „Funduszu Sołeckiego”,

z którego wsie będą mogły korzystać od

roku 2011, ale wyłącznie wtedy, kiedy pla

nowane zadania zostaną wpisane do pro

jektu budżetu na rok 2011.

W poniedziałek, 13 września 2010 r.

w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie

odbyło się spotkanie z sołtysami Gminy Ża

rów. W spotkaniu uczestniczył Zastępca

Burmistrza Miasta Żarów Grzegorz Osiecki.

W trakcie spotkania przypomniano soł

tysom zasadę funkcjonowania funduszu oraz

zgłaszania zadań do realizacji z budżetu

gminy. Zgodnie z obowiązującymi w gminie

procedurami – 30 września upływa termin

składania wniosków do uwzględnienia w bu

dżecie Gminy Żarów na 2011 rok.

Sołtysi zapoznali się z materiałami doty

czącymi funduszu sołeckiego, zostali poin

formowani jakie wymogi musi spełniać

wniosek, aby został uwzględniony w projek

cie przyszłorocznego budżetu.

Środki funduszu mogą być przeznaczone

na realizowanie zadań, które do tej pory były

finansowane ze środków gminnych, czyli na

remont i doposażenie świetlic wiejskich, re

mont i budowę wiat przystankowych, place

zabaw.

/jlb/
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Biblioteka Publiczna zaprasza
Po dwumiesięcznej przerwie, podczas której w placówce przeprowadzano inwenta

ryzację księgozbioru, Biblioteka od 1 września jest znów czynna.

Z apraszamy od poniedziałku do piątku, w

godzinach 9:00 – 17:30.

Zapraszamy wszystkich stałych czytelni

ków do wymiany książek, a nowych do sko

rzystania z bogatej oferty Biblioteki.

Jednocześnie przypominamy o możliwości

dostarczania książek do domu oraz wypoży

czania tzw. książki mówionej.

Bliższe informacje można uzyskać bez

pośrednio w Bibliotece lub pod numerami

telefonów: 74 8570 435 ,74 8580 540.

Małgorzata Gawron

Dyskusyjny

Klub Książki
Wszystkich sympatyków książki za

praszamy na pierwsze spotkanie w Dysku

syjnym Klubie Książki (DKK). Spotkanie

odbędzie się w Czytelni Biblioteki Publicz

nej w Żarowie 28 września br. (wtorek),

o godz.16.00.

N a spotkaniu zaprezentowana zostanie

idea powstania DKK, jego organizacja

i istota działalności. W Polsce istnieje obec

nie około 600 takich klubów, które promują

modę na czytanie oraz bibliotekę jako miej

sce, gdzie można wspólnie czytać i dyskuto

wać na temat literatury.

Dzięki DKK mogą zagościć w Bibliotece

znani pisarze, z którymi na pewno chętnie

spotka się wielu czytelników (i nie tylko).

Serdecznie zapraszamy na pierwsze

spotkanie.

Stanisława Biernacka

Spotkanie autorskie
Wiesław Drabik – autor wesołych książek dla dzieci – zagości 1 października 2010

r., o godz. 8:30 w Bibliotece Publicznej w Żarowie.

J ego wierszowane

bajeczki są pełne

humoru – chętnie czy

tane i oglądane przez

najmłodszych. Lubią

je również rodzice

czytający swoim po

ciechom.

Najbardziej znane

książeczki to: „Bajka o

Smoku i Kraku i o tym

jak powstał Kraków”,

„Awantura na podwór

ku”, „Łakomczucha”,

„Kocie łakocie”, „Mała

mysz skacze czyli my

szomania”.

Niektóre z książek

były prezentowane w

programie telewizyj

nym pt. „Książki z

górnej półki”, pokaza

no je również na Mię

dzynarodowych

Targach Książki w Bo

lonii w 2003 roku.

Dużym powodze

niem wśród dzieci cie

szy się seria „Zostań

Mistrzem”, opisująca

drogę do medali naszych najlepszych spor

towców (występujących pod postaciami zwie

rzątek).

Po spotkaniu będzie można zakupić książ

ki w cenie 5, 8 i 15 złotych oraz uzyskać de

dykację z autografem autora.

Serdecznie zapraszamy.

Stanisława Biernacka

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję Paniom, które wy

konały piękny wieniec dożynkowy i przy

gotowały przyjęcie na świetlicy.

Podziękowania składam także Radzie So

łeckiej oraz sponsorom imprezy.

Radna Urszula Ganczarek

Podziękowanie
Dziękujemy wszystkim, którzy ofiaro

wali fundusze na naprawę drogi przy ko

ściele w Bukowie.

Rada Parafialna

Rada Sołecka

100 lat kościoła
Z okazji Jubileuszu żarowskiego Ko

ścioła Biblioteka Publiczna w Żarowie im.

ks. Jana Twardowskiego wydała książkę

poświęconą stuleciu Kościoła, której auto

rem jest Zbigniew Malicki.

W książce, oprócz kalendarium najważ

niejszych wydarzeń z życia Kościoła

można znaleźć wspomnienia osób związa

nych z naszą parafią oraz krótkie opisy ża

rowskich proboszczów.

Książkę, w cenie 20 zł, można kupić w

Bibliotece, w kioskach z prasą na terenie

Żarowa oraz niektórych sklepach na tere

nie Gminy Żarów.
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Oddali cześć

Jezusowi

P rzegląd rozpoczął

się o godz. 18.30

zaraz po Mszy Św.

koncelebrowanej przez

Proboszcza Parafii, ks.

Dziekana Piotra Waży

drąga, ks. rezydenta –

Zenona Ochela oraz

ks. Michała Jelonka.

W pięknej scenerii

odnowionego żarow

skiego Kościoła dzieci

i młodzież (SP Żarów,

SP Imbramowice, SP

Zastruże, ZS Żarów

oraz Świetlica „Cztery

Pory Roku” z Żarowa) zaprezentowali prze

piękne pieśni i wiersze o tematyce religijnej.

W tym dniu nie zabrakło również wi

downi, która brawami i wspólnym śpiewem

zachęcała wykonawców do coraz śmielszych

występów.

Nagrody dla wszystkich

O rganizatorzy zaniechali oceny wykony

wanych przez dzieci pieśni i wierszy,

gdyż wszystkie były piękne i wykonane z

wielką czcią dla imienia Jezus!

Wszystkie dzieci, a także ich opiekuno

wie otrzymali pamiątkowe dyplomy i piękne

aniołki.

Elżbieta Kulas

Koncert

organowy
W czwartek 8 września 2010 r., w Ko

ściele NSPJ w Żarowie, w ramach obcho

dów Jubileuszu Kościoła, odbył się

koncert organowy w wykonaniu Macieja

Batora, pasjonata muzyki organowej

i ucznia profesora Chorosińskiego.

K oncert wysłuchało bardzo wielu para

fian, a po każdym utworze wykonawca

otrzymywał gorące brawa. Na prośbę osób

zgromadzonych w Kościele pan Maciej wy

konał dodatkowo jeszcze 3 utwory.

– Jeżeli parafianie będą chcieli przycho

dzić na takie koncerty dołożę wszelkich sta

rań, aby takie koncerty częściej odbywały

się w Żarowie – powiedział po koncercie

dziekan, ks. Piotr Ważydrąg. – Koncerty

muzyki organowej i chóralnej mogą być ko

lejnym elementem promocyjnym Żarowa –

dodał ks. Ważydrąg.

Organy w Żarowskim Kościele były

poddane drobnym pracom naprawczym

i strojeniu, tak aby ich dźwięk mógł zachwy

cać wszystkich słuchaczy podczas koncertu.

Praca nie poszła na marne, gdyż uczestnicy

koncertu byli bardzo zadowoleni i uducho

wieni po koncercie.

/jlb/

dokończenie ze strony 1.

Poświęcenie Lapidarium
Prace polegające na wycięciu samosie

jek, wywiezieniu sterty śmieci, przywróce

niu alejek czy wreszcie

przywiezieniu starych

nagrobków zajęły nie

malże rok. Od począt

ku postanowiono, że

stary cmentarz stanie

się Lapidarium – miej

scem upamiętniającym

byłych mieszkańców

Żarowa, których po

raz pierwszy pochowa

no na tym miejscu 145

lat temu.

Późny wieczór 11

września 2010r. Tuż

przy nie istniejącym

wejściu na były cmen

tarz gromadzą się lu

dzie. Wielu obecnych

mieszkańców Żarowa,

goście z Lohmar –

miasta partnerskiego

Żarowa, wśród któ

rych byli potomkowie byłych mieszkań

ców naszego miasta. Przedstawiciele władz

Żarowa i Lohmar.

Rozpoczyna się

przejmująca uroczystość.
Burmistrz Lilla Gruntkowska, a po niej

Burmistrz Wolfgang Röger i Horst Schöpe

były burmistrz Lohmar oraz Gerhard von

Kulmiz z dużym wzruszeniem mówili o idei

budowy Lapidarium, upamiętniania minio

nych pokoleń i budowaniu prawdziwej przy

jaźni pomiędzy Polakami i Niemcami.

Szczególnie zabrzmiały słowa Horsta

Schöpe, którego ojciec urodził się i wycho

wywał w Żarowie, a jego przodkowie byli

rzemieślnikami żyjącymi i pracującymi wła

śnie na terenie obecnego Żarowa.

Na zakończenie uroczystości nastąpiło

uroczyste poświęcenie Lapidarium, którego

dokonali proboszczowie: Piotr Ważydrąg

oraz Fred Schmitz z Lohmar.

/jlb/

foto JLB | Modlitwę odmówił ks. dziekan Piotr Ważydrąg i ks. Fred

Schmitz z Lohmar

Przegląd pieśni i poezji religijnej
W Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie z okazji

uroczystych obchodów 100lecia Kościoła 9 września br. odbył się „Przegląd Pieśni i

Piosenki Religijnej”, którego organizatorem było Gminne Centrum Kultury i Sportu

w Żarowie oraz „Przegląd Poezji Religijnej” zorganizowany przez Szkolę Podstawową

im. Jana Brzechwy w Żarowie.
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Dożynki Gminne 2010 r.
Pięknym ukoronowaniem obchodów setnej rocznicy wybudo

wania Kościoła w Żarowie było połączenie Jubileuszu z doroczny

mi dożynkami gminnymi.

Msza dożynkowa

J ak tradycja każe dożynki muszą rozpocząć się od mszy świętej.

Obchody Święta Plonów wraz z obchodami 100lecia Żarowskie

go Kościoła rozpoczęła koncelebrowana Msza Św. w parafii pw. Naj

świętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie, której przewodniczył

biskup świdnicki Ignacy Dec.

We mszy św. czynny udział wzięli przedstawiciele wsi uczestni

czących w dożynkach oraz delegacje z miast partnerskich: Újfehértó

i Lohmar. Przedstawiciele obu miast czytali intencje w trakcie mszy

oraz złożyli piękne dary przed ołtarzem.

Barwny korowód
Po Mszy Świętej w barwnym korowodzie dożynkowym uczestni

cy mszy przeszli ulicami Żarowa na plac przy skrzyżowaniu ulic Ar

mii Krajowej i Bolesława Chrobrego, gdzie miały się odbyć

uroczystości dożynkowe.

Prezentacje dożynkowe
W ceremonii przekazania chleba Starostowie tegorocznych Do

żynek przekazali chleb upieczony z mąki przemielonej z tegorocz

nych zbiorów gospodarzowi gminy – Burmistrz Lilli Gruntkowskiej.

W prezentacjach artystycznych i konkursie na najpiękniejszy

wieniec dożynkowy udział wzięło osiem reprezentacji: Bożanów

z Wierzbną, Imbramowice, Kalno, Mrowiny, Pyszczyn, Buków i Ła

żany. Ponadto wystąpiła delegacja Polskiego Związku Emerytów,

Foto JLB | Biskupa przywitali Burmistrz Lilla Gruntkowska i

Sekretarz Gminy Leszek Michalak

Foto JLB | We Mszy udział wzięły liczne delegacje wsi

Foto JLB | Uczestnicy Mszy Dożynkowej

Foto JLB | Juhasz Istvanne – Zastępca Burmistrza Újfehértó

Foto JLB | Burmistrz Lohmar

Foto JLB | Korowód Dożynkowy
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Rencistów i Inwalidów w Żarowie oraz Świetlica Środowiskowa

„Cztery Pory Roku”.

Po obejrzeniu wszystkich prezentacji artystycznych i ocenie wień

ców komisja konkursowa w składzie: Leszek Michalak – przewodni

czący Komisji, Sekretarz Gminy Żarów, Poseł Anna Zalewska, Lilla

Gruntkowska – Burmistrz Miasta Żarów, Juhasz Istvanne – Zastępca

Burmistrza Újfehértó, Elżbieta Kulas – GCKiS w Żarowie postanowi

ła przyznać następujące nagrody:

– za najlepszą prezentację artystyczną, niosącą pozytywny przekaz

dla wszystkich wiosek, jury uznało prezentację Mrowin,

– za najpiękniejszy wieniec dożynkowy, tradycyjny, wykorzystujący

wszystkie rodzaje tegorocznych zbóż uznano wieniec Imbramowic.

Nie było przegranych, gdyż każde z sołectw biorących udział

w obchodach Święta Plonów otrzymało nagrody pieniężne. Nagrodę

specjalną otrzymało sołectwo Pyszczyn, a wyjazd do aquaparku

przepięknie wytańczyły sobie dzieci z Kalna.

Wielką atrakcją dla uczestników Dożynek był występ dziecięce

go zespołu „Tengertanc” z Újfehértó. Widzowie byli pod sporym

wrażeniem nie tylko ze względu na malowniczość kultury węgier

skiej, ale również na wysoki kunszt artystyczny zespołu.

Po występie zespołu węgierskiego, przy muzyce zespołu Atlan

tis, rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin

nocnych.

/jlb/

Foto JLB | Burmistrz Lilla Gruntkowska

Foto JLB | Potrawy przygotowane przez żarowską parafię cieszyły

sie olbrzymim popytem

Foto JLB | Mieszkańcy licznie przybyli na Dożynki

Foto JLB | Koło Gospodyń Wiejskich z Bukowa

Foto JLB | Przedstawiciele Pyszczyna

Foto JLB | Zespół z Węgier
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i w niedzielę 19 września 2010r., kiedy to od

były się dożynki wiejskie w kolejnych czte

rech wsiach naszej gminy: Łażanach,

Zastrużu, Pyszczynie i Imbramowicach.

U roczyste msze święte odprawiane przez

proboszczów: Pawła Szajnera (Łażany,

Zastruże) i Ryszarda Mencla (Pyszczyn i Im

bramowice) ubarwione zostały okolicznościo

wymi wierszami i przyśpiewkami

przygotowanymi przez panie z kół gospodyń

wiejskich. Na ołtarzach zagościły przepiękne

wieńce dożynkowe, okolicznościowe bochny

chleba i płody ziemi.

Poświęcenie wieńców i chleba oraz mo

dlitwy dziękczynnobłagalne za rolników

i ich rodziny, za pomyślność ich pracy były

głównym motywem odprawianych mszy

świętych.

P o mszach w Łażanach (o godzinie

16:00) i Imbramowicach odbyły się uro

czyste przyjęcia wiejskie przygotowywane

przez Koła Gospodyń Wiejskich. Uroczysta

zabawa w Pyszczynie zapowiedziana jest na

najbliższą sobotę, aby umożliwić udział

w niej wszystkim zainteresowanym miesz

kańcom wsi.

/jlb/

dokończenie ze strony 1.

Dożynki

wiejskie

Foto JLB | Msza dożynkowa w Łażanach Foto JLB | Starostowie Dożynek w Łażanach

Foto JLB | Starostowie Dożynek w Pyszczynie

Foto JLB | Msza dożynkowa w Imbramowicach

Foto JLB | Msza dożynkowa w Pyszczynie

Foto JLB | Korowód dożynkowy w Imbramowicach
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Potomkowie Culmiza

W śród osób, które zaszczyciły Jubileusz

byli potomkowie Carla von Culmiza:

Leonard Kulmiz (91 lat) mieszkający w Kana

dzie i Luitgard Kulmiz (86 lat) wraz z mę

żem Siegfriedem LaCherallerie mieszkający

w Niemczech.

Podczas spotkania z Grzegorzem Osiec

kim, które odbyło się 6 września w Urzędzie

Miejskim w Żarowie opowiedzieli o swoich

losach. Wspominali dawne czasy oraz miej

sca, w których się wychowali.

Goście byli zadowoleni z faktu, że

park jest zadbany, a miejsce spoczynku

ich pradziadka jest odremontowane.

Spodobał się im również pomysł utworze

nia lapidarium jako miejsca upamiętniają

cego minione pokolenia.

Córka rzemieślnika

K olejnym gościem, który zaszczycił

swoją obecnością Jubileusz Kościoła

była Marlies Henkel obecnie obywatelka

Niemiec. 8 września odwiedziła Urząd Miej

ski, gdzie spotkała się z Grzegorzem Osiec

kim, Zastępcą Burmistrza Żarowa.

Ojciec pani Henkel przed wojną był w

Żarowie drobnym rzemieślnikiem, a w mło

dości ministrantem w naszym Kościele.

Grzegorz Osiecki oprowadził ją po par

ku i innych miejscach Żarowa. Pani Henkel

przekazała Zastępcy Burmistrza fotokopie 4

zdjęć z jej rodzinnego albumu. Jedno z nich

jest bardzo unikalne, gdyż przedstawia zdję

cie budynku Poczty od strony podwórza, a

na zdjęciu uwieczniony jest pocztylion z po

czątków XX wieku.

/jlb/

Partnerska współpraca
Podczas obchodów 100lecia żarowskiego Kościoła oraz Dożynek Gminnych w Ża

rowie obecna była delegacja z miasta partnerskiego Ujfeherto.

Żarowska Izba

Historyczna
30 września 2010 r. o godzinie 10:00

w pomieszczeniach dawnego ŻOKu, do

konane zostanie uroczyste otwarcie wysta

wy stałej, inaugurującej działalność

Żarowskiej Izby Historycznej, która funk

cjonowała będzie w ramach Gminnego

Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Na wystawie prezentowane będą pamiąt

ki przekazane przez Związek Kombatantów

RP i Byłych Więźniów Politycznych z Żaro

wa, a także inne zebrane dotychczas muze

alia. Pośród licznych eksponatów na

wystawie swoje miejsce znajdą liczne orde

ry, odznaczenia, unikalne dokumenty i foto

grafie frontowe z okresu II wojny światowej,

mundury i sztandary, a także pamiątki zwią

zane z działalnością żarowskiej „Solidarno

ści” w latach 80tych.

Gminne Centrum Kultury i Sportu pona

wia prośbę do mieszkańców Gminy Żarów

o przekazywanie wszelkich pamiątek, ekspo

natów, znalezisk, itp., które wzbogacą orga

nizowaną wystawę stałą w Żarowskiej Izbie

Historycznej.

/jlb/

P obyt w Żarowie

tak licznej delega

cji możliwy był dzięki

realizacji wspólnego

programu „rozbudowy

międzynarodowych

stosunków gospodar

czych” ze środków

unijnych.

W ramach tego pro

gramu żarowska dele

gacja uczestniczyła

w lipcu w „Festiwalu

wiśni”.

W poniedziałek 13

września 2010r. przed

stawiciele organizacji

„Razem dla Ujfeherto”

oraz radni miasta Ujfeherto – w ramach tego

programu – odwiedzili zakład T&P (w żarow

skiej podstrefie WSSE) oraz gospodarstwo

rolne i firmę „Rolmex”, po którym oprowa

dził ich współwłaściciel firmy. Po południu

goście z Węgier zwiedzali zabytki Świdnicy.

/jlb/

Bez uchybień
Od 2009 roku Ośrodek Pomocy Spo

łecznej w Żarowie realizuje projekt syste

mowy „WIP – Wiara w Integrację

Pokoleniową”, którego celem jest reintegra

cja społeczna i zawodowa osób długotrwale

bezrobotnych z terenu gminy Żarów.

W dniach 1820 sierpnia 2010 roku Dol

nośląski Wojewódzki Urząd Pracy przepro

wadził kompleksową kontrolę

realizowanego projektu. 13 września 2010

roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ża

rowie wpłynął protokół, z którego wynika, iż

zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień

ani nieprawidłowości w żadnym z kontrolo

wanych zagadnień.

Projekt jest dofinansowany ze środków

Unii Europejskiej. W ostatnich miesiącach

był dwukrotnie kontrolowany.

/jlb/

Burmistrz Miasta

Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi

Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie,

ul. Zamkowa 2, został wywieszony na

okres 21 dni wykaz nieruchomości prze

znaczonych do dzierżawy w oparciu o Za

rządzenie Nr 98/2010 z dnia 13.09.2010r.

Goście w Urzędzie
Na obchody stulecia żarowskiego Kościoła zaproszono wiele osób, w tym te, które

urodziły się w Żarowie na początku XX wieku.

Ogłoszenia

drobne
Sprzedam mieszkanie w centrum Żaro

wa, pow. 39 m2. Tel.: 609696605

Wykonam prace budowlane w zakresie:

malowanie, układanie glazury, paneli, muro

wanie z kamienia naturalnego, tynki struktu

ralne, tynki gipsowe na mokro (bez

kurzugładkie ściany) i inne.

Tel. 665446949

Sprzedam mieszkanie w Żarowie o pow.

93 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, przed

pokój. Garaż dwustanowiskowy.

Tel.: 509917432.

Sprzedam działkę budowlaną o pow.

1289 m2 w Żarowie przy ul. Cembrowskie

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

Firma „Cztery” zatrudni pomoc kuchen

ną do pracy w stołówce przy ul. Piastow

skiej 10 (budynek Gimnazjum, wejście od

„Orlika”). Praktyka mile widziana. Osoby za

interesowane prosimy o zgłaszanie się w

godzinach 10:00 – 14:00 od poniedziałku

do piątku.
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To już druga impreza w tym roku rangi

mistrzowskiej zorganizowana w naszym mie

ście, gdyż w styczniu odbyły się drużynowe

mistrzostwa województwa.

Otwarcia zawodów dokonał Sekretarz

Gminy Żarów Leszek Michalak, Dominik Ku

las Prezes Dolnoślą

skiego Związku

Szachowego oraz re

prezentujący Panią Wi

cemarszałek Stanisław

Wachowiak z PSLu.

Przed rozpoczę

ciem pierwszej rundy

minutą ciszy uczczono

tragicznie zmarłego

Jana Kipczaka, który

zaszczepiał pasję upra

wiania tej formy dys

cypliny sportu wśród

najmłodszych pokoleń

naszej gminy oraz był

motorem organizacyj

nym wszystkich im

prez szachowych.

Były to pierwsze mistrzostwa wojewódz

twa, w których wystartowało niemal 180 za

wodników i zawodniczek. Tym samym został

pobity rekord frekwencji. Zarówno władze

związku, jak i uczestnicy zawodów chwalili

bardzo dobre warunki oraz samą organizację

turnieju. Tym samym stwierdzono, że po raz

kolejny w Żarowie odbyły się dobre zawody.

Wszyscy zawodnicy klubu GLKS Go

niec Żarów występowali w jednolitych ko

szulkach, które ufundowali sponsorzy:

Centrum Posadzek ZAREMBA oraz Agencja

Reklamowa ATU.

Najlepsi zawodnicy z mistrzostw awanso

wali do zawodów makroregionalnych, gdzie bę

dą walczyć o udział w finale Mistrzostw Polski.

Za zajęcie miejsc 13 w grupach wieko

wych przyznano medale, dyplomy oraz na

grody pieniężne. Za miejsca 45 wręczono

nagrody rzeczowe.

Wyniki:
Dziewczęta do lat 9:

1. Szulc Patrycja (KSz Polonia Wrocław)

2. Frej Zofia (MUKS MDK Śródmieście Wrocław)

3. Lascar Maria (ASSz Miedź Legnica)

15. Dominik Natalia (GLKS Goniec Żarów)

Chłopcy do lat 9:

1. Sernecki Franciszek (MUKS MDK Śród

miescie Wrocław)

2. Bogut Maksymilian (KS PolanicaZdrój)

3. Rura Mikołaj (MGLKS Parnas Oława)

26. Pasternak Maciej (GLKS Goniec Żarów)

34. Dołharz Jakub (GLKS Goniec Żarów)

39. Zaremba Hubert (GLKS Goniec Żarów)

Dziewczęta do lat 11:

1. Karykowska Anna (ASSz Miedź Legnica)

2. Maciak Gabriela (ASSz Miedź Legnica)

3. Sękowska Helena (MUKS MDK Śródmie

ście Wrocław)

Chłopcy do lat 11:

1. Woźniak Adam (MUKS MDK Śródmie

ście Wrocław)

2. Dębowski Jakub (KSz Polonia Wrocław)

3. Płóciennik Jakub (ASSz Miedź Legnica)

6. Mozol Dawid

(GLKS Goniec Żarów)

10. Zaremba Wiktor

(GLKS Goniec Żarów)

26. Makuch Michał

(GLKS Goniec Żarów)

27. Dołharz Michał

(GLKS Goniec Żarów)

Dziewczęta do lat 13:

1. Rogacka Natalia (UKS Ogniwo Legnica)

2. Lascar Radosława (MOK Budoprojekt Głogów)

3. Zahorska Anna (MOK Budoprojekt Głogów)

Chłopcy do lat 13:

1. Terochin Piotr (ASSz Miedź Legnica)

2. Małecki Mateusz (ASSz Miedź Legnica)

3. Jóźków Kacper (MGLKS Parnas Oława)

25. Pasternak Tomasz

(GLKS Goniec Żarów)

26. Kurczewski Mateusz

(GLKS Goniec Żarów)

Dziewczęta do lat 15 oraz do lat 17:

1. Starczewska Dominika (UKS ELTUR

SP3 Bogatynia)

2. Skiba Marta (UKS ELTUR SP3 Bogatynia)

3. Cheńska Karolina (MUKS MDK Śródmie

ście Wrocław)

14. Markiewicz Joanna

(GLKS Goniec Żarów)

Chłopcy do lat 15:

1. Khamidov Kornil (KSz Polonia Wrocław)

2. Grześków Adrian (UKS ELTUR SP3 Bo

gatynia)

3. Cukrowski Filip (MKS Rokita Brzeg Dolny)

9. Daniel Damian (GLKS Goniec Żarów)

10. Borowski Przemysław

(GLKS Goniec Żarów)

17. Sołek Konrad (GLKS Goniec Żarów)

Chłopcy do lat 17:

1. Szydełko Marcin (UKS GIECEK Radków)

2. Łukasiewicz Aleksander (UKS Błyskawi

ca Legnica)

3. Somyk Marcin (MUKS MDK Fabryczna

Wrocław)

Czterech zawodników z Żarowa zdobyło

normy na wyższe kategorie szachowe:

Mozol Dawid III kat.,

Pasternak Maciej IV kat.,

Zaremba Wiktor IV kat.,

Makuch Michał IV kat.

Organizatorzy:
Dolnośląski Związek Szachowy, Gmin

ne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie,

Klub szachowy Goniec Żarów, GZ LZS

w Żarowie, Powiatowe Zrzeszenie LZS

w Świdnicy.

Sponsorzy:
Wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kiesz

kowska, Centrum Posadzek Zaremba,

Agencja Reklamowa ATU.

Turniej sędziowali:
Rafał Siwik, Zbigniew Niemiec (obaj

Wrocław), Artur Adamek (Żarów).

media

Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach
W dniach 1819 września 2010r. w Hali Sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie gościliśmy uczestników Mi

strzostw Dolnego Śląska Juniorów w Szachach pod honorowym patronatem Wicemarszałek Sejmu RP Ewy Kieszkowskiej.
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Mecz

siatkówki
We wtorek 7

września 2010 r.

w Hali Sportowej

Gminnego Centrum

Kultury i Sportu

w Żarowie rozpoczę

liśmy sportowe zma

gania w ramach

obchodów 100lecia

Kościoła Najświętsze

go Serca Pana Jezusa

w Żarowie meczem

siatkówki.

Do rozgrywek

przystąpiła parafia Ża

rów oraz parafia Jaworzyna Śląska. Obydwa

zespoły prezentowały wysoki poziom siatkar

ski. Długie wymiany, skuteczna obrona spra

wiły, iż widowisko było bardzo ciekawe.

W ostatecznym rozrachunku gospodarze

– Parafia Żarów zwyciężyła z Parafią Jawo

rzyna Śląska 3:0 (25:16, 25:23, 25:18)

Skład parafii Żarów: Jacek Kądziołka,

Krzysztof Kądziołka, Łukasz Jadach, Grze

gorz Niczyporuk, Michał Żyła, Grzegorz Ha

łaczkiewicz, Bartosz Stolarz.

Zawody sędziował: Andrzej Niczyporuk.

Turniej piłkarski
W sobotę 11.09.2010 r. na kompleksie

boisk sportowych „Moje boisko  Orlik

2012” zorganizowano Turniej Piłki Noż

nej ministrantów z okazji 100lecia Ko

ścioła Najświętszego

Serca Pana Jezusa

w Żarowie.

Udział w rozgryw

kach potwierdziły trzy

drużyny: Kościół pw.

św. Józefa Oblubieńca

w Jaworzynie Śląskiej,

Kościół pw. Najśw.

Zbawiciela Świata

i MB Szkaplerznej

w Strzegomiu oraz Ko

ściół pw. Najświętsze

go Serca Pana Jezusa

w Żarowie.

Niestety do roz

grywek nie przystąpili gospodarze, ministran

ci z parafii, która obchodziła tak piękny

jubileusz. Turniej bez gospodarza wygrali

ministranci z Kościoła pw. Najśw. Zbawicie

la Świata i MB Szkaplerznej w Strzegomiu,

którzy w bezpośrednim pojedynku pokonali

swoich kolegów z Kościoła pw. św. Józefa

Oblubieńca w Jaworzynie Śląskiej 4:2. Po

meczu zorganizowano konkurs rzutów kar

nych. Jedenastki lepiej wykonywali mini

stranci ze Strzegomia. Organizatorzy –

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żaro

wie chcą serdeczne podziękować Ks. Danie

lowi Mosórowi ze Strzegomia oraz Ks.

Piotrowi Winczakiewiczowi z Jaworzyny

Śląskiej, że pomimo dojazdu potrafili się

zorganizować i uświetnić sportową część ju

bileuszu naszego Kościoła, czego zabrakło

gospodarzom. Uczestnikom turnieju wręczo

no puchary oraz pamiątkowe dyplomy.

media

Na własnym boisku po bardzo słabej

pierwszej połowie 11 września 2010r. zremi

sowaliśmy z Lechią Dzierżoniów 3:3 (0:2).

Druga część spotkania

to błyskawiczne dwie

bramki kontaktowe

Uszczyka.

W 60 minucie błąd

popełnia nasz bram

karz wypuszczając pił

kę z rąk po rzucie

rożnym i mamy 2:3.

Przez resztę spotkania

Zjednoczeni walczyli,

tak jak powinni grać

w pierwszej połowie.

W doliczonym czasie

gry piłkę dostaje Bień

ko. Z narożnika boiska

wchodzi w pole karne

i nabija rękę obrońcy

Lechii. Do karnego podchodzi Chrapek zdo

bywając bramkę wyrównującą. Wynik 3:3

i jeden punkt dla nas.

Mecz wyjazdowy 19 września 2010r.

z drużyną Parasol Wrocław był wyrównany

do 43 minuty, kiedy błąd popełnia bramkarz

gospodarzy wychodząc z bramki niedokład

nie zagrywa piłkę do swojego partnera. Całą

sytuację na naszą korzyść wyjaśnia wszędo

bylski Bieńko. Mamy 1:0.

Do końca pierwszej połowy wynik ko

rzystny dla Zjednoczonych. Druga połowa to

w dalszym ciągu zacięta gra obu zespołów.

W 56 minucie zawodnik z Wrocławia wy

chodzi sam na sam z bramkarzem białonie

bieskich strzelając bramkę wyrównującą.

Podenerwowanie nie trwało długo. W 70 mi

nucie Uszczyk przedziera się między rywala

mi i z okolicy 25 metra strzela bardzo ładną

bramkę. Zjednoczeni jeszcze chwilę później

mają okazję podwyższyć wynik. Po dobrej,

dwójkowej akcji UszczykBieńko w dogod

nej pozycji do zdobycia gola znalazł się ten

pierwszy, jednak nie potrafi zmieścić futbo

lówki w siatce rywala. Zwycięstwo i kolejne

punkty na koncie podopiecznych Sebastiana

Błaszczyka.

media

Juniorzy łapią drugi oddech
Po niezbyt obiecującym początku sezonu juniorzy starsi Zjednoczonych Żarów

występujący w Lidze Dolnośląskiej Juniorów wchodzą na właściwy tor.

fot. media: Piłkę rozgrywa Mateusz Darowski

Jubileusz na sportowo

fot. media: Rodzinne zdjęcie uczestników turnieju

fot. media: Zmagania siatkarzy
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Od pierwszych minut wiadomo było, iż o

zwycięstwo będzie bardzo trudno. Goście pre

zentowali się lepiej, grali więcej piłką, wy

mieniali dużo celnych podań, byli zespołem

o tempo szybszym w każdych akcjach.

Zjednoczeni próbowali nawiązać walkę z

rywalem. M. Pietruszka rozpoczął akcję w

środkowej części boiska dokładnym poda

niem do dobrze ustawionego na skrzydle Jer

nutowskiego. Wymiana podań na jeden

kontakt z Rudnikem

pozwala dośrodkować

na długi słupek do

wchodzącego Kolu

śniewskiego. Szybują

cej piłki nie sięga

pomocnik białonie

bieskich. Poprawka

dośrodkowania przez

Ciupińskiego jest nie

celna.

Gra się zaostrza,

czego efektem są licz

ne rzuty wolne. Po jed

nym z nich Krawczyk

bije mocno piłkę w po

le karne. Urywający

się spod opieki obroń

ców aktywny Koluśniewski drugi raz wśli

zgiem nie dosięga futbolówki. Od tego

momentu zaczynają dominować świebodzi

czanie. Złe uzupełnienie w obronie po szyb

kiej kontrze sprawia, iż jedno podanie mogło

zadecydować, że już w tym fragmencie gry

mogliśmy przegrywać.

Całą sytuację przerywa rzadko zawodzą

cy Drąg. Chwilę później Koluśniewski nie

może dograć do schowanych partnerów za

plecami rywala. Osaczony gubi piłkę. Nastę

puje przerzucenie gry na prawą stronę. Spóź

nionemu Chłopkowi pozostaje faulować

napastnika Victorii, uniemożliwiając mu wyj

ście na czystą pozycję, za co otrzymuje żółtą

kartkę.

Brak komunikatywności, kontroli nad

grą, częste straty, sprawiają, iż tracimy pierw

szą bramkę w 24 minucie.

Szybko wznowiona gra z autu przez go

ści pozwala im na błyskawiczną kontrę prze

prowadzoną wzdłuż linii. Dokładne

dośrodkowanie oraz brak krycia Chłopka

sprawia, iż Rochatkowicz strzela precyzyjnie

głową po długim słupku nie dając tym sa

mym szans na obronę Hruszowcowi. Po stra

cie warunki na boisku dyktują goście, którzy

są częściej przy piłce, przeprowadzają skład

niejsze akcje tym samym spychając nas na

własną połowę. Jedyną okazję do wyrówna

nia mieliśmy w 40 minucie. Po faulu na Rud

niku rzut wolny wykonuje Krawczyk.

Świetna interwencja bramkarza pozwala go

ściom utrzymać prowadzenie.

Druga połowa okazuje się bardzo szczę

śliwa dla naszego zespołu. Goście dominują,

jednak seryjnie marnują wypracowane akcje.

W 54 minucie Victoria nie wykorzystuje

prostopadłego podania po którym jeden z za

wodników stanął sam na sam z naszym

bramkarzem. Cztery minuty później oddala

my się od własnej strefy obronnej. Kraw

czyk krótkim podaniem znajduje w polu

karnym Korbeckiego. Napastnik próbuje od

dać bezpośredni strzał na bramkę. Nieczysto

uderzona piłka zmyla obrońców pozwalając

zrobić zwód i oddać drugi strzał, który znaj

duje miejsce w siatce rywala. Victoria szuka

bramki numer dwa w licznych, groźnych

kontrach. Chłopek nie nadąża za napastni

kiem, któremu pozostaje tylko pokonać

bramkarza. Hruszowiec pokazuje wielką kla

sę parując strzał. W kolejnej akcji spóźnieni

obrońcy Zjednoczonych doprowadzają do

sytuacji, w której nasz bramkarz musiał rato

wać się wybiciem piłki rękoma poza polem

karnym.

Mecz toczy się dalej, a goście nie wyko

rzystują po raz kolejny klarownej sytuacji.

Trzeba powiedzieć, że poza bramką na 1:1

nie potrafiliśmy zagrozić rywalowi. W koń

cowych minutach Jernutowski oddaje piękny

strzał z bardzo ostrego kąta. Piłka po przele

ceniu 30 metrów lądu

je w siatce rywala.

Zjednoczeni wygrali

przegrany mecz.

Po meczu goście

zgłaszali pretensje do

głównego arbitra za

błędne decyzje. Po ilo

ści nie wykorzysta

nych sytuacji przez

zawodników ze Świe

bodzic można powie

dzieć, że mogą mieć

pretensje do samych

siebie.

media

Zwycięstwo na własnym boisku
Zespół seniorów Zjednoczonych Żarów szczęśliwie wygrał 12 września 2010r. z

Victorią Świebodzice na własnym boisku 2:1.

fot. media: Piłkę zagrywa Piotr Kolusniewski

Kuriozalne sceny

w meczu wyjazdowym
To co wydarzyło się 19 września

2010r. w meczu wyjazdowym w Ścinawce

Średniej nie mieści się w pojęciu słowa

futbol.

Podczas trwania spotkania przyjechał

autokar z grupą kibiców. Z tego względu, iż

samochód nie posiadał numerów rejestracyj

nych ciężko stwierdzić przynależność klubo

wą. Z wygłaszanych przyśpiewek można

było stwierdzić, że sympatyzują Śląskowi

Wrocław. Po wtargnięciu na stadion, grupa

pseudokibiców podeszła do naszych kibiców

zabierając im czapki oraz szaliki klubowe.

W przerwie spotkania przy zejściu do

szatni jeden z zawodników Zjednoczonych

czując zagrożenie spytał gdzie jest ochrona?

W tym samym momencie ten sam zawodnik

na murawie boiska został uderzony w twarz

przez kibica. W przerwie prezes Zjednoczo

nych apelował do arbitrów, żeby mecz za

kończyć. Sędziowie nie widząc powodów

mecz kontynuowali. Zjednoczeni spotkanie

wygrali 1:3 (1:1) po bramkach Jernutow

skiego oraz dwukrotnie Korbeckiego. Mamy

nadzieję, że cała sytuacja będzie miała kon

sekwencje i klub zostanie ukarany dużą karą

finansową oraz zostanie usunięty z rozgry

wek. Gospodarze pod każdym względem nie

spełnili wymogów bezpieczeństwa, jakie

obowiązują od tego roku w kl. O.

media

Gmina Żarów w liczbach
Ogółem mieszkańców: 12.674

w tym miasto Żarów: 7.030

W okresie od 20.08 do 17.09.2010 r:

urodziło się 9 dzieci,

18 par zawarło związek małżeński

zmarło 9 osób:

1. Semik Michał.................................... 84 l.

2. Paradowski Paweł............................. 44 l.

3. Kipczak Jan.......................................52 l.

4. Szykowny Zenon.............................. 62 l.

5. Rogoża Marcin..................................35 l.

6. Krutys Stanisław............................... 56 l.

7. Chaiński Józef...................................64 l.

8. Nikitin Franciszek.............................90 l.

9. Krzak Feliks...................................... 74 l.




