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Nowy wodociąg dla osiedla

Pomimo niesprzyjającej aury w minio
ny piątek, 15 października 2010r. o godz.
13tej w Żarowie przy ul. Ks. Jadwigi Śl.,
odbyło się uroczyste przekazanie do eksplo
atacji nowowybudowanego rurociągu Bo
żanów Żarów Osiedle Piastów.
Uroczystego odkręcenia zaworu dokonała
Burmistrz Lilla Gruntkowska.
Inwestycję, z własnych środków, wykonał
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
– Oddany do użytku rurociąg przesyłowy
budowany był z myślą o planowanym do re
alizacji basenie na osiedlu – powiedział Wal
demar Baranowski Prezes ZWiK. – Ale
spełniać będzie również inną ważną rolę: za
pewni mieszkańcom osiedla dodatkowe zasi
lanie w wodę. A przez to zwiększy się
ciśnienie w instalacji i nie będzie uciążli

wych wyłączeń wody w przypadku awarii w
innych częściach miasta – dodał Waldemar
Baranowski.
– Woda to życie – powiedziała Lilla
Gruntkowska w trakcie uroczystości otwar
cia. – To przedsięwzięcie jest ważne z punktu
widzenia nowych inwestycji, a te są potrzeb
ne miastu i gminie. Dzięki temu gmina będzie
się rozwijać – dodała Lilla Gruntkowska.
Nowy wodociąg zapewniający lepsze za
opatrzenie w wodę na osiedlu to również
ważny element zachęty do budowy domów
wielo i jednorodzinnych na tym terenie.
Tym bardziej, że gmina prowadzi rozmowy
w sprawie przejęcia gruntów pod budownic
two w bezpośrednim sąsiedztwie żarowskie
go osiedla.
/jlb/

Basen w nagrodę
Nagroda od Pani Burmistrz dla dzieci i młodzieży z zespołu tanecznego w Kalnie,
przyznana na tegorocznych dożynkach została odebrana i to jak!
W sobotę 16 paź
dziernika silna ekipa z
Kalna: 34 tancerzy i 6
opiekunów odwiedziła
basen w Świebodzi
cach.
Dzieciaki były pod
stałą opieką od mo
mentu wejścia do auto
busu, aż do powrotu
do domu. Wszyscy,
nie tylko maluchy

dokończenie na stronie 8.

Trudne czasy dla
Spółek Wodnych
Dzięki zaangażowaniu rolników, na te
renie Gminy Żarów bardzo dobrze funk
cjonuje Spółka Wodna, która jest
organizacją typu non profit, czyli nie dla
osiągnięcia zysku.
Jej jedynym zadaniem jest dbałość
o urządzenia melioracyjne. Funkcjonuje
dzięki składkom rolników oraz dofinanso
waniu z Gminy. Członkowie Zarządu spółki
nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę.
W wielu gminach nie ma w ogóle spółek
wodnych, a przecież gospodarka urządzenia
mi melioracyjnymi na terenach rolniczych,
jak wynika z zapisów ustawowych jest obo
wiązkiem właścicieli gruntów rolnych. Pra
widłowa gospodarka wodna na polach
rolników, działkach działkowców oraz na te

renach wiejskich wymaga dużych środków
finansowych. Szczególnie, że z biegiem cza
su istniejące urządzenia wymagają remon
tów, napraw bądź całkowitej odbudowy.
Ilość prac, jakie może wykonać spółka
wodna jest uzależniona wyłącznie od pozy
skanych środków. Większość z nich to
składki członkowskie płacone przez rolni
ków i działkowców.
Biorąc pod uwagę wysokość składek pła
conych na terenie Gminy Żarów, nawet przy
zatrudnianiu pracowników interwencyjnych,
spółka nie jest w stanie zbyt wiele zrealizować.
Obecny Zarząd miał pomysł, aby zwięk
szyć ilość prac poprzez zakup maszyny, jed
nakże wymagałoby to zwiększenia składek,
dokończenie na stronie 6.
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Dzień papieski w Żarowie
W tym roku Dzień Papieski obchodzono już po raz dziesiąty. Już od wielu lat z tej
okazji w całej Polsce zbierane są pieniądze z przeznaczeniem na Fundusz Stypendialny
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W Żarowie 10 października pieniądze zbierali
uczniowie i nauczyciele żarowskiego Gimnazjum.
– Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
od 10 lat prowadzi program stypendialny wy
równujący szanse edukacyjne dzieci i mło
dzieży, które pochodzą z małych
miejscowości – powiedziała Helena Słowik
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Żarowie. – Ten fundusz to dziedzictwo nasze
go Wielkiego Polaka. Korzysta z niego po
nad dwa tysiące osób i kto wie, może w
przyszłości skorzysta ktoś z Gminy Żarów –
dodała Helena Słowik.
W trakcie przykościelnej zbiórki w Żaro

wie zebrano 1.846,37 zł.
Uzupełnieniem żarowskich obchodów
Dnia Papieskiego była sprzedaż papieskich
kremówek, które sprowadzono z Wadowic
specjalnie na tę okazję. Kremówki sprzeda
wali członkowie Rady Parafialnej i zabrakło
ich już przed południem.
Dochód ze sprzedaży ciastek przezna
czony będzie na sfinansowanie zakupu no
wych figurek do szopki bożonarodzeniowej.
/jlb/

Szkiełkiem i okiem
Termin wyborów samorządowych nieubłaganie się zbliża i coraz więcej działań
jest podporządkowanych właśnie temu wydarzeniu. Tak jest i z terminem wydawania
Gazety Żarowskiej.

Kandydaci do Rady

Bez kampanii

Opóźniliśmy wydanie tego numeru gaze
ty, aby móc zaprezentować państwu wszyst
kich zarejestrowanych kandydatów do Rady
Miejskiej w Żarowie.
Do północy 22 października Miejska Ko
misja Wyborcza zarejestrowała 55 osób, które
kandydować będą do Rady Miejskiej w Żaro
wie w 12 okręgach wyborczych. Wszystkich
zarejestrowanych kandydatów prezentujemy
w zbiorczej tabeli na stronie obok.
Ponieważ kampania wyborcza nabiera dopie
ro tempa, toteż sylwetki poszczególnych kandy
datów poznacie państwo zapewne z ulotek i ze
stron www poszczególnych kandydatów.
Zgodnie z obowiązującym prawem tylko
trzy komitety wyborcze będą mogły zgłosić
swojego kandydata na Burmistrza: „KWW
Leszka Michalaka”, „KW PSL” oraz „KWW
Razem dla Żarowa”. Czy będzie trzech kandy
datów? Raczej tylko dwóch: Leszek Michalak
i ?. Zbigniew Kaczorowski wycofał się z kan
dydowania po wypadku, który spowodował
pod wpływem alkoholu w miniony poniedzia
łek. To już drugi kandydat Razem dla Żaro
wa, który zrezygnował z kandydowania.
Sylwetki kandydatów zapewne znane są
wszystkim mieszkańcom Gminy i nie trzeba ich
przedstawiać, dlatego wybór będzie łatwy. Mam
nadzieję, że tym razem będzie to wybór „za” lep
szym, a nie „przeciw” zdrowemu rozsądkowi.

Tym razem Gazeta Żarowska ograniczy
się wyłącznie do prezentacji informacji Miej
skiej Komisji Wyborczej, tak więc nie będzie
my publikowali żadnych informacji
pochodzących od komitetów wyborczych. Nie
będą również za pośrednictwem Gazety rozpo
wszechniane żadne materiały wyborcze. Jeżeli
zdarzy się, że ktokolwiek z Państwa otrzyma
razem z Gazetą jakąkolwiek ulotkę, to prosi
my o informację.
Redakcja Gazety nie będzie wchodzić rów
nież w żadną polemikę z autorami (autorem) pu
blikującymi na łamach innych czasopism.
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Kampania będzie brutalna?
Nie sposób zadać takiego pytania po tym,
jak bezpardonowo swoją kampanię rozpoczę
ła grupa „Razem dla Żarowa”  osoby związa
ne z Markiem Zywerem i Robertem
Kaśkowem. Z tekstów publikowanych na ła
mach ich pisma (ich autorem w większości
jest Marek Zywer) wyziewa wyłącznie niena
wiść, złość i moc oszczerstw i kłamstw. Trud
no natomiast znaleźć tam chociażby słowo na
temat tego, co ci kandydaci zamierzają zrobić
dla gminy w ciągu zbliżającej się kadencji.
Nie ma tam również ani słowa na temat
sposobu pozyskiwania środków na realizację
planowanych zadań. Chociaż to logiczne: nic
nie planują, to i nie muszą pozyskiwać pienię

Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego;
58130 Żarów, Piastowska 10,

Zarządzenie Nr 9/2010
Dyrektora Gminnego
Cetrum Kultury i Sportu
z dnia 22 października 2010 roku
w sprawie: zasad umieszczenia plaka
tów komitetów wyborczych na słupach
ogłoszeniowych na terenie miasta Żarów
§ 1 W związku z wyznaczonymi przez
Burmistrza Miasta Żarów miejscami na
bezpłatne umieszczanie plakatów komite
tów wyborczych na słupach ogłoszenio
wych na terenie miasta Żarów określam
zasady umieszczania niniejszych plakatów:
1. Komitety wyborcze przekazują plakaty wy
borcze administratorowi słupów tj. Gmin
nemu Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
2. Wywieszania plakatów dokonuje pra
cownik Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie w każdą środę na ni
żej określonych warunkach:
a) o miejscu umieszczenia plakatu na słu
pie decyduje pracownik GCKiS dokonu
jący plakatowania, kierując się zasadą
nie zaklejania plakatów i ogłoszeń z ak
tualną treścią
b) ze względu na ograniczone miejsce na słu
pach ogłoszeniowych administrator za
strzega sobie prawo przyjęcia
i powieszenia na danym słupie po jednej
sztuce danego typu plakatu każdego z za
interesowanych komitetów wyborczych
c) istnieje możliwość doklejenia nowego
plakatu wyborczego o identycznych roz
miarach w miejscu plakatu starego
zniszczonego przez warunki atmosfe
ryczne lub inne czynniki niezależne od
administratora
3. Zakazuje się samowolnego plakatowania
plakatów na słupach ogłoszeniowych,
których administratorem jest Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie w dniu
podpisania.
dzy. Pewnie zamierzają przez cztery lata wy
ciągać gminę z „dołka”.
Czy to zapowiedź tego czym zamierzają
się zajmować przez najbliższe cztery lata?
Na te i na wiele innych pytań będą musieli
znaleźć odpowiedź ci wyborcy, którzy zamie
rzają 21 listopada oddać głoś na jedną z osób,
których nazwiska publikujemy na stronie obok.
Zapewne pomocą w znalezieniu odpowie
dzi na nurtujące pytania będzie wnikliwe czy
tanie materiałów wyborczych oraz
uczestnictwo w przedwyborczych spotkaniach.
Leszek Buchowski

email: biblioteka@um.zarow.pl
Druk: Urząd Miejski w Żarowie.
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Zgłoszeni kandydaci do Rady Miejskiej w Żarowie
Okręg wyborczy nr 1
Miasto Żarów – ulice: Armii Krajowej nr 111A (nieparzyste) i nr
212E (parzyste), Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego,
Górnicza, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Kazimierza
Wielkiego, Księżnej Jadwigi Śląskiej, Mieszka I, Piastowska, Spokoj
na, Wiejska, Władysława Łokietka
Nazwisko........ Imiona...................Wiek
Komitet
Gąsior.................Elżbieta..................... 49.. KWW Razem dla Żarowa
Gola ...................Kazimierz Antoni....... 60.. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Kaśków...............Robert....................... 44.. KWW Razem dla Żarowa
Kozłowski........... Kazimierz.................. 61.. KWW Leszka Michalaka
Kulas.................. Elżbieta..................... 48.. KW SLD
Papińska............ Jolanta...................... 38.. KWW Leszka Michalaka
Reruch................Tadeusz.................... 64.. KWW Razem dla Żarowa
Stawski...............Mirosław....................38.. KW Prawo i Sprawiedliwość
Wróbel................Barbara..................... 36.. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Zdunik................ Arkadiusz.................. 36.. KW Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 2
Miasto Żarów – ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Ja
rzębinowa, Jaworowa, Jesienna, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa,
Kręta, Krótka, Ks. Mariana Cembrowskiego, Lipowa, Pogodna, Po
lna, Rybacka, Słoneczna, Słowiańska, Topolowa, Wierzbowa, Wio
senna, Wyspiańskiego
Nazwisko...........Imiona...................... Wiek
Komitet
Borowiec Mariusz Grzegorz................. 28.. KWW Leszka Michalaka
Juzyszyn ........... Józef Paweł...............60.. KWW Niezależni
Mann.................. Jadwiga.....................58.. KWW Razem dla Żarowa
Spaczyński......... Lesław.......................50.. KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Okręg wyborczy nr 3
Miasto Żarów – ulice: Hutnicza, Kopernika, Kwiatowa, Mickiewi
cza, Plac Wolności, Puszkina, Słowackiego
Nazwisko........ Imiona...................Wiek
Komitet
Brońska..............Jolanta Maria............ 50.. KWW Leszka Michalaka
Chrobot.............. Waldemar..................50.. KWW Razem dla Żarowa
Gałązka..............Norbert...................... 24.. KWW Niezależni
Stryjewska..........Jolanta...................... 51.. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
SzybalskaGóra Agnieszka Katarzyna. 32.. W Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 4
Miasto Żarów – ulice: Armii Krajowej nr 1341 (nieparzyste), 14
40A (parzyste), Dworcowa, Krasińskiego
Nazwisko........ Imiona...................Wiek
Komitet
Dalgiewicz.......... Tadeusz.................... 65.. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Kania..................Anna..........................29.. KW Prawo i Sprawiedliwość
Odon ................. Leszek Jan................56.. KWW Razem dla Żarowa
Żurek..................Anna..........................44.. KW SLD

Okręg wyborczy nr 5
Miasto Żarów – ulice: 1 Maja, Armii Krajowej nr 4351 (nieparzy
ste) i nr 4262 (parzyste), Generała Sikorskiego, Ogrodowa 4, 4A, 6
(parzyste), Szkolna, Wojska Polskiego
Nazwisko........ Imiona...................Wiek
Komitet
Kijowska............. Laura.........................76.. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Marczyński......... Jacek Andrzej........... 38.. KWW Razem dla Żarowa
Nieradka.............Iwona........................ 43.. KWW Leszka Michalaka
Pietraga Sebastian Krzysztof............... 28.. KWW Sebastiana Pietragi
Szmajda ............ Tomasz Łukasz.........23.. KW Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 6
Miasto Żarów – ulice: Armii Krajowej nr 5571 (nieparzyste) i nr
7680 (parzyste), Cicha, Ogrodowa 826, Sportowa, Zamkowa

Nazwisko
Imiona
Wiek
Komitet
Kaczorowski Zbigniew Włodzimierz......47.. KWW Razem dla Żarowa
Majewska Krystyna Magdalena............51.. KWW Leszka Michalaka
Poliwoczak......... Mariola Iwona............44.. KW Prawo i Sprawiedliwość
Pudlik................. Tadeusz.................... 55.. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Żydek................. Konrad...................... 48.. KWW Niezależni

Okręg wyborczy nr 7
Wsie: Kruków – ulice: Boczna, Leśna, Młyńska, Spółdzielcza,
Tarnawska, Wojska Polskiego, Zamkowa Łażany  ulice: Leśna,
Osiedle, Polna, Sportowa, Strzegomska, Szkolna, Wrocławska, Mie
lęcin, Mikoszowa, Przyłęgów
Nazwisko........ Imiona...................Wiek
Komitet
Bieszczad...........Michał........................58.. KWW Leszka Michalaka
Dulemba.............Sylwia........................36.. KWW Razem dla Żarowa
Górecka..............Renata...................... 37.. KW SLD
Madej................. Kamila....................... 30.. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Proniewicz .........Agnieszka Monika.....34.. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Tomaszewska ... Maria Teresa.............42.. KWW Razem dla Żarowa

Okręg wyborczy nr 8
Wsie: Mrowiny – ulice: Boczna, Cicha, Kolejowa, Krótka, Kwia
towa, Leśna, Myśliwska, Ogrodowa, Polna, Spokojna, Sportowa,
Szkolna, Wojska Polskiego, Zamkowa, Przysiółek Tarnawa
Nazwisko........ Imiona...................Wiek
Komitet
Kozieł Ireneusz Jacek...........................44.. KWW Leszka Michalaka
Lewandowska Halina............................46.. KWW Razem dla Żarowa

Okręg wyborczy nr 9
Wsie: Bożanów, Wierzbna – ulice: Czarna, Dębowa, Kawalerów
Orderu Uśmiechu, Klonowa, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Leśna,
Lipowa, Łąkowa, Młyńska, Ogrodowa, Pankowicka, Polna, Space
rowa, Spokojna, Stawowa, Szańce, Świdnicka, Świerkowa, Wąska
Nazwisko........ Imiona...................Wiek
Komitet
Bryła ..................Mariusz Paweł...........40.. KWW Razem dla Żarowa
Mach.................. Andrzej......................36.. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Rzeszowski ....... Waldemar Andrzej.... 45.. KWW Leszka Michalaka
Szymczak...........Piotr...........................59.. KWW Nasza Wierzbna

Okręg wyborczy nr 10
Wsie: Gołaszyce, Kalno, Przysiółek Wostówka, Siedlimowice,
Nazwisko........ Imiona...................Wiek
Komitet
Myrta.................. Mieczysław................51.. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Piasecki..............Walenty..................... 70.. KWW Razem dla Żarowa
Skotnicki.............Henryk.......................41.. KWW Leszka Michalaka

Okręg wyborczy nr 11
Wsie: Imbramowice – ulice: Boczna, Cicha, Dworcowa, Kolejo
wa, Krótka, Lipowa, Mostowa, Polna, Rybacka, Spokojna, Stawowa,
Żarowska, Pożarzysko
Nazwisko........ Imiona...................Wiek
Komitet
Kaczorowska......Joanna Elżbieta........ 47.. KWW Razem dla Żarowa
Serafin................Danuta Irena............. 54.. KW Prawo i Sprawiedliwość
Stec....................Łucja......................... 48.. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Trafas ................Paulina Marzena....... 40.. KWW Leszka Michalaka

Okręg wyborczy nr 12
Wsie: Buków – ulice: Kwiatowa, Lipowa, Ogrodowa, Spacerowa,
Marcinowiczki, Pyszczyn, Zastruże
Nazwisko............Imiona....................... Wiek
Komitet
Bernatowicz........Artur Krzysztof.......... 34.. KW Prawo i Sprawiedliwość
Ganczarek .........Urszula Barbara........ 52.. KWW Leszka Michalaka
Kosek................. Leszek Jan................56.. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
I przetarg publiczny, ustny ograniczony do właścicieli
lokali w budynku nr 44 przy ul. Armii Krajowej
w Żarowie na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow.
15,20 m2 plus piwnica 8,84 m2

Przetarg został ograniczony z uwagi na
wniosek mieszkańców budynku
1. Przetarg odbędzie się 19 listopada 2010r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie wadium w pieniądzu w wysoko
ści podanej w tabeli na konto: Bank Za
chodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369
0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia
15 listopada 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 zbywany lokal zwolniony
jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiąza
ny będzie do poniesienia kosztów szacun
kowych związanych z przygotowaniem
lokalu do sprzedaży w kwocie łącznej
793 zł oraz kosztów notarialnych.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest
na stronie internetowej Urzędu:
www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzen
nej, tel. 748580591 wew. 339 i 301
do dnia przetargu.
10. 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.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetar
gu jest równoznaczna z potwierdzeniem
przez niego faktu zapoznania się z warun
kami przetargu i ich akceptacją.

Szkoła Podstawowa w Mrowinach
z nowym dyrektorem
W dniu 12 października 2010r. w Urzędzie Miejskim w Żarowie odbył się konkurs
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach.
W ustalonym terminie złożono trzy ofer
ty. Jednakże w trakcie obrad Komisji Konkur
sowej okazało się, że dwie z nich nie
posiadały pełnej wymaganej dokumentacji.
W związku z czym do konkursu przystą
piła jedna osoba, która uzyskała jednogłośny
wynik akceptacji kandydatury.
Lilla Gruntkowska Burmistrz Miasta Ża
rów, Zarządzeniem nr 117/2010 z dnia 13
października 2010r., postanowiła powołać
Romana Koniecznego na stanowisko Dyrek
tora SP Mrowiny.

Roman Konieczny jest absolwentem
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwer
sytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie
pedagogiki specjalnej, specjalność: resocjali
zacja. Ponadto posiada studia podyplomowe
w zakresie wychowania fizycznego.
W swoim 20letnim stażu pracy pełnił
już funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej
w Mrowinach oraz wicedyrektora Szkoły
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.
/kj/

Dodatkowe
środki dla OPSu
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecz
nej w Żarowie pozyskali dodatkowe
80.107,91 zł na realizację projektu syste
mowego „WIP – Wiara w Integrację Po
koleniową” z Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
6 października 2010 roku Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie –
Anita DenesZiemkiewicz podpisała aneks,
będący zwieńczeniem starań Żarowskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej o pozyskanie
dodatkowych środków na realizację projektu.
Dzięki dodatkowym środkom na realiza
cję projektu OPS dysponuje kwotą
145.857,43 zł, co pozwoli na objęcie działa
niami w zakresie reintegracji społecznej i za
wodowej dodatkowych siedmiu
uczestników.
Osiemnastu uczestników programu, któ
rzy oprócz atrakcyjnych szkoleń: magazy
nier z obsługą wózka widłowego, opiekun
osoby starszej w tym niepełnosprawnej, bę
dzie mogło skorzystać z wyjazdowego tre
ningu umiejętności i kompetencji
społecznych.
Ponadto dzięki pozyskanej kwocie
uczestnicy, jak i osoby z ich najbliższego
otoczenia miały możliwość wzięcia udziału
w programie profilaktycznym pt. „Dopóki
masz wybór”.
Projekt „WIP – Wiara w Integrację Po
koleniową” jest współfinansowany ze środ
ków Unii Europejskiej w ramach PO KL,
Priorytetu VII, Promocja Integracji Społecz
nej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnia
nie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1.
/jlb/

Remonty
chodników
Na terenie gminy Żarów sukcesyw
nie wykonywane są prace brukarskie na
wielu odcinkach chodników. Dotyczą
one zwłaszcza miejsc, co do których jest
najwięcej zgłoszeń od mieszkańców.
Takim sposobem, dnia 13 października
ruszył remont około 20 metrów chodnika
przy ulicy Mickiewicza, od strony centrum
miasta.
W miejscu wysłużonego już betonu bę
dzie teraz wyłożona nowa kostka.
Również na ulicy Krasińskiego, na
prośbę mieszkańców, gminni pracownicy
interwencyjni wyremontowali oraz obniży
li odcinek chodnika położony przed no
wopowstałymi tam garażami.
/g/
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Przedsiębiorczy Żarowianie
Pod przewodnictwem Jolanty Brońskiej, w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świd
nicy prężnie rozwinęły się dwa miniprzedsiębiorstwa: „drEKO” i „AKCeNT”, którego
członkami i założycielami są mieszkańcy gminy Żarów: Ewa Banasik, Ania Kalina,
Aleksander Szkurłat.
Uczniowie swoją
ciężką pracą osiągnęli
niewątpliwie wielki
sukces, kwalifikując się
do finału Ogólnopol
skiego Konkursu „Pro
dukcik 2010”. Sam fakt
znalezienia się wymie
nionych miniprzedsię
biorstw w gronie
trzydziestu finalistów,
spośród ponad pięciu
set zgłoszeń z całej
Polski, zasługuje na
uznanie, jednak na tym
się nie skończyło.
„drEKO” zachwycił Jolanta Brońska odbiera nagrodę
wszystkich i uplasował

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg ustny nie
ograniczony dotyczący sprzedaży niżej opisanej nieru
chomości gruntowej niezabudowanej położonej w
Łażanach przy budowanej obwodnicy, przeznaczonej
na cele produkcyjnousługowe o powierzchni 1,0063 ha
1. Przetarg odbędzie się 20 grudnia 2010r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie wadium w pieniądzu w wysoko
ści 10 % ceny wywoławczej podanej w ta
beli na konto: Bank Zachodni WBK I
oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006
0201 9458 najpóźniej do dnia 15 grudnia
2010r. włącznie. Za datę wniesienia wa
dium uważa się datę wpływu środków pie
niężnych 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 nieru
chomość zobowiązany będzie do uiszcze

nia podatku VAT w wysokości 22%
wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiąza
ny będzie do poniesienia kosztów szacun
kowych i geodezyjnych związanych z
przygotowaniem działki do sprzedaży w
kwocie łącznej 1.830 zł oraz kosztów no
tarialnych.
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. Uczestnik zobowiązany jest do przedłoże
nia komisji przetargowej dowodu wpłaty
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 Są
dowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowa
ny przez pełnomocnika, konieczne jest
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa
upoważniającego do działania na każdym
etapie postępowania przetargowego.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetar
gu jest równoznaczna z potwierdzeniem
przez niego faktu zapoznania się z warun
kami przetargu i ich akceptacją.

się na drugim miejscu. Ewa Banasik jako lider
ka zespołu tak relacjonuje tamte wydarzenia:
– Gdy cała grupa została poinformowa
na, że dostaliśmy się do grona najlepszych
miniprzedsiębiorstw w Polsce, od razu ru
szyły gorączkowe przygotowania, by jak
najlepiej zaprezentować się w Warszawie.
Na miejscu przekonałyśmy się, że konkuren
cja jest bardzo silna i nie będzie łatwo o suk
ces, jednak doświadczenie i rady, jakich
udzieliła nam profesor Jolanta Brońska po
skutkowały czego efektem była druga lokata.
Później przyszedł czas na świętowanie.
Natomiast „AKCeNT” zakończył finałową
rywalizację na 11. pozycji. A czy był to satys
fakcjonujący rezultat dla jego wspólników?
– Aleksander Szkurłat: Dla nas samo
znalezienie się w finale było olbrzymią nie
spodzianką, ale ten wynik nie miałby miej
sca, gdyby nie pomoc profesor Jolanty
Brońskiej, która cały czas czuwała nad nami,
doradzała nam w prowadzeniu własnej dzia
łalności. Możemy się cieszyć z faktu, że tra
filiśmy na tak wykształconą osobę, jaką jest
p. Jolanta Brońska, bo przy Niej osiągnięcie
sukcesu jest niemal pewne.
Właśnie za te osiągnięcia członkowie
miniprzedsiębiorstw, którzy zawsze mogli li
czyć na wsparcie J. Brońskiej, otrzymali Sty
pendia Starosty Świdnickiego. Do tego
przypadku doskonale pasuje hasło pozytywi
styczne „praca u podstaw”, której począt
kiem w tym wypadku było zachęcenie przez
J. Brońską młodzieży do aktywnego działa
nia i poznawania biznesu na własnej skórze.
Robert Śmiłek

100 lat kościoła

Z

okazji Jubileuszu żarowskiego Kościo
ła Biblioteka Publiczna w Żarowie im.
ks. Jana Twardowskiego wydała książkę po
święconą stuleciu Kościoła, której autorem
jest Zbigniew Malicki.
Książkę, w cenie 20 zł, można kupić
w Bibliotece, w kioskach z prasą na tere
nie Żarowa oraz niektórych sklepach na
terenie Gminy Żarów.
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Prace
Trudne czasy dla Spółek Wodnych na cmentarzu
dokończenie ze strony 1.

na co nie zgodziło się Walne Zgromadzenie
Spółki. O wyjaśnienie problemów związa
nych z melioracją poprosiłem Marka Baryłkę
– społecznego Prezesa Spółki.
– Panie Prezesie, zły stan urządzeń me
lioracyjnych jest faktem. Prowadzone od
wielu lat prace nie są zadowalające. Czy
ktoś ponosi winę za ten stan rzeczy?
– Marek Baryłko – Nie da się ukryć, że
stan urządzeń melioracyjnych nie jest zado
walający na terenie całej Gminy, a ilość wy
konywanych prac jest niewystarczająca.
Składa się na to wiele czynników. Przede
wszystkim wieloletnie zaniedbania sięgające
jeszcze czasów PRLowskich. Wtedy urządze
nia melioracyjne utrzymywano z budżetu
państwa. Obecnie za urządzenia odpowiada
ją sami rolnicy ze swoich środków, a prace
melioracyjne są kosztowne. Rolnicy tak na
prawdę sami się opodatkowują i w zależno
ści od ilości pieniędzy zależy to, ile mogą
wykonać. Środki, którymi dysponuje spółka
są niewystarczające, aby w jednym czasie
wykonać wiele kosztownych prac. Do tego
Marek Baryłko – Prezes Spółki Wodnej
dochodzi fakt, że sami członkowie spółki nie
zgadzają się na zwiększenie składki.
Ja też jestem rolnikiem. I ten problem
dowe. Niektórzy mówią, że na naszym
mnie dosięga, bo gospodaruję na dużym are
terenie podniosły się poziomy wód grun
ale. I tym samym moje problemy są zwielo
towych, co powoduje szybsze zamulanie
krotnione.
urządzeń melioracyjnych i konieczność
– Ostatnio wieść gminna niesie, że Hali
ich remontowania. Czy to prawda?
na Lewandowska, radna z Mrowin i czło
– Marek Baryłko – To fakt. Najbardziej
nek gminnej spółki, sugeruje rolnikom
widoczne skutki występują w urządzeniach
przy każdej okazji, że prace melioracyjne
melioracyjnych, które nie są w stanie spro
prowadzone są tylko na polach Prezesa
stać zachodzącym anomaliom i co przyczy
Baryłko.
nia się do strat, które tak bardzo odczuwają
– Marek Baryłko – To zwykłe i bezczelne
nasi rolnicy.
kłamstwo nadające się do wyciągnięcia
– Czy jest na to recepta?
przed oblicze prawa, ale jak mi wiadomo
– Marek Baryłko – Tak naprawdę nie ma,
żadne prawo ani zasady nie są w stanie na
bo człowiek nie jest w stanie sprostać temu,
uczyć normalności tej Pani. Jest to tym bar
co daje nam stwórca. Dawniej opady desz
dziej bulwersujące, że ta pani była
czu w skali roku były równomierne, a dzi
przeciwna podwyższaniu składek, a tym sa
siaj w ciągu paru dni mamy opady rzędu
mym zakupowi maszyny, która usprawniłaby
100150 mm wody na metr kwadratowy
prace melioracyjne.
i żadne, nawet najnowocześniejsze urządze
Zauważamy, że w roku bieżącym jest dużo
nia melioracyjne nie są w stanie podołać ta
więcej zgłoszeń w porównaniu z poprzedni
kim ilościom wody.
mi latami. Jest to wynik złych warunków po
Radykalna poprawa na naszych polach
godowych w ostatnim czasie.
mogła by nastąpić wówczas, gdyby popro
Tym niemniej wyjaśniam Państwu, że spół wadzić nowe prace, szczególnie drenarskie.
ka prowadzi prace w oparciu o zgłoszenia,
– Czy rolnicy są na to przygotowani,
które rozpatrywane są na posiedzeniach Za
aby solidarnie stanąć do realizacji no
rządu. Jako Prezes Zarządu naszej Gminnej
wych inwestycji melioracyjnych?
Spółki Wodnej staram się tak zarządzać, aby
– Marek Baryłko – Uważam, że jest to
prace na polach członków zarządu, a także
niezbędne.
Podobnie uważa bardzo wielu
i moich były prowadzone dopiero po wykona
rolników
w
naszej gminie. Współdziałanie
niu prac u innych rolników.
rolników jest potrzebne. Niestety są tacy
– Często w rozmowach z członkami z in
„rolnicy”, jak radna z Mrowin, którzy nie
nych Spółek wodnych, jak również w śro
tylko współpracować nie potrafią, ale jesz
dowisku rolniczym można usłyszeć, że
cze przeszkadzają siejąc zamęt i niezgodę.
rolnictwo szczególnie odczuwa teraz zmia
ny klimatu i występujące anomalie pogo

W ramach przygotowań do Święta
Zmarłych, na cmentarzu komunalnym
w Żarowie trwają od początku paździer
nika prace prowadzone przez gminnych
pracowników interwencyjnych.
Celem zapewnienia komfortu mieszkań
com naszego miasta, którzy w deszczowe
dni zdecydują się odwiedzić swoich bliskich
na cmentarzu, Gmina zakupiła od okolicznej
kopalni drobny piasek granitowy, którym
pokryte zostaną główne alejki cmentarza.
Miejmy nadzieje, że te prace rozwiążą pro
blem z zalegającym na nich błotem.
Również zieleń porastająca cmentarz zo
stała przycięta tak, aby drzewa i krzewy nie
utrudniały odwiedzającym poruszania się po
alejkach, a opadające liście nie będą już tak
bardzo zalegały na grobach naszych bliskich.
Prace i remonty nie ominą również
cmentarnej kaplicy. Już rozpoczęły się ini
cjatywy związane z wymianą dachówek
w części tylnej i bocznej kaplicy. W roku na
stępnym zostanie wykonana pozostała część
dachu, a więc przednia i główna kopuła da
chowa kaplicy. Również obecnie przygoto
wywana jest drewniana ścianka, która
oddzieli część nawy w kaplicy tworząc miej
sce zasłonięte dla kapłanów, a tym samym
zostanie ściągnięta obecna kotara.
Dodatkowo, z uwagi na zły stan tech
niczny głównej bramy wjazdowej na cmen
tarz, rozpoczęto prace remontowe
polegające na wykonaniu nowej bramy i fur
tek z elementami zdobniczymi. Wszystkie
prace mamy nadzieję, że zostaną ukończone
do 1 listopada, jeśli oczywiście pogoda nie
pokrzyżuje nam planów.
/ws/

SP w Żarowie
wkrótce
z nowym dachem
Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 10
września 2010r. na remont dachu budynku
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Żarowie, przy ul. 1 Maja 2 szybko roz
poczęto pracę nad jego realizacją.
W trakcie wykonywanych robót okazało
się, że stan techniczny dachu jest znacznie
gorszy niż przewidywano. Jego część wyma
ga całkowitej poprawy, gdyż stwierdzono
jednoznacznie pierwotną wadę w budowie
i konieczność przebudowy od podstaw.
Dzięki sprzyjającej pogodzie, Wyko
nawca sprawnie realizuje założenia inwesty
cji. Prace mają potrwać do dnia 15 listopada
2010r.
/kj/
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Przetargi
i inwestycje
W piątek, 15 października ogłoszony
został przetarg nieograniczony na zadanie
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w se
zonie 2010/2011”. Przetarg wygrał Zakład
Usług Komunalnych sp. z o.o.
W minionym tygodniu został ogłoszony
przetarg na remont dachu świetlicy wiejskiej
w Imbramowicach, który niezbędny jest ze
względu na jego zły stan techniczny, nie po
zwalający na dalsze użytkowanie budynku.
Z końcem października, rozpoczęte zo
staną prace związane z ociepleniem budynku
świetlicy wiejskiej w Pożarzysku. Celem in
westycji jest ocieplenie ścian zewnętrznych
dobudówki do budynku, stanowiącej zaple
cze higienicznosanitarne. Pozwoli to zaspo
koić potrzeby społeczne i kulturalne
mieszkańców wsi, a także podniesie atrak
cyjność turystyczną i inwestycyjną obszaru.
W czwartek, 7 października wyłoniony
został, w drodze przetargu zarządca cmenta
rzy komunalnych w Żarowie i Wierzbnej.
Tak jak w poprzednich latach, admini
stratorem cmentarzy został Zakład Usług
Komunalnych sp. z. o.o. z siedzibą w Żaro
wie, który będzie pełnił tę funkcję kolejne
dwa lata.
/w/

Nowe ławki
Wzdłuż chodnika wiodącego na obrze
ża żarowskiego stawu pojawiły się dwie
nowe ławki, zamontowane tam przez
gminnych pracowników interwencyjnych.

Pamięci Jana Pawła II
Z okazji obchodów Dnia Papieskiego Biblioteka Publiczna w Żarowie zorganizo
wała wystawę obrazów żarowianki Wandy Hűpner, przedstawiającą portrety Jana
Pawła II.
Autorka po mi
strzowsku uchwyciła
różne momenty z życia
tego Wielkiego Pola
ka. Moment rozmodle
nia, zadumy,
uśmiechu, zadowole
nia, cierpienia, głębo
kiej refleksji.
Kiedy patrzymy na
te niezwykłe portrety,
przypominają się nam
chwile z życia Nasze
go Papieża, kiedy od
wiedzał Ojczyznę,
kiedy był wśród nas.
Nam – współcze
snym – dane było żyć
podczas Jego niezwy
kłego pontyfikatu, prze
żywać rok za rokiem coraz to nowe,
zaskakujące wydarzenia, obserwować, jak zmie
niała się Polska, Europa i świat dzięki niestru
dzonej posłudze Papieża. Na zawsze

Konkurs historyczny
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Biblioteka Publiczna w Żarowie ogła
sza konkurs historyczny pt. Kartka z historii – Nasza Niepodległość.
Celem konkursu jest pielęgnowanie wśród
dzieci tradycji obchodów najważniejszych pol
skich świąt państwowych. Konkurs adresowa
ny jest do uczniów szkół podstawowych z klas
IVVI, z terenu miasta i gminy Żarów.
Konkurs obejmuje wiedzę z historii Pol
ski, począwszy od I rozbioru czyli 1772 roku
do odzyskania niepodległości w 1918 roku.

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 125/2010 z dnia 25.10.2010r.

Miejmy nadzieję, że nie zostaną znisz
czone przez wandali i będą służyć mieszkań
com Żarowa przez długie lata, jako miejsce
odpoczynku podczas spaceru w nadchodzące
– oby przyjemne – jesienne dni.
/w/

pozostanie w naszej pamięci. Zapraszamy ser
decznie do obejrzenia tej niezwykłej wystawy,
która przyniesie zwiedzającym wiele niezapo
mnianych wrażeń.
Stanisława Biernacka

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 sprzedaży oraz oddania w
użytkowanie wieczyste w oparciu o Zarzą
dzenie Nr 121/2010 z dnia 19.10.2010r.

Konkurs odbędzie się w dniu 9 listopada
2010 r. (wtorek), o godz. 11.00 w Oddziale
Dziecięcym.
Karty zgłoszenia prosimy składać w Bi
bliotece do dnia 5 listopada br. Zwycięzcy
otrzymają cenne nagrody.
Stanisława Biernacka

Sprzedam
w Przyłęgowie działkę budowlaną 3161
m2 z rozpoczętą budową. Aktualne pozwo
lenia i dziennik budowy. 3 km od Żarowa,
6 km od Strzegomia. Na granicy działki
przyłącze prąd, woda, stan zerofundamen
ty, na których możliwa jest dalsza rozbudo
wa domu w dowolnej konfiguracji:
1) dom parterowy z garażem o pow. 125 m2,
2) dom z garażem i poddaszem użytkowym
o pow. 225 m2.
Działka położona w ślicznej okolicy
krajobrazu leśnego i pól, druga strefa ciszy
w sąsiedztwie terenów jeździeckich i stad
nin Morawa. Możliwość podziału na 2
mniejsze działki. Cena 370.000 zł. Tel.:
605999726
Sprzedam garaż o pow. 14 m² , wjazd od
ul. Sikorskiego. Kontakt: tel.: 791320764
(po godz. 18)
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
I przetarg publiczny, ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali mieszkalnych
w budynku nr 2 przy ul. Hutniczej w Żarowie, na sprzedaż niżej wymienionej działki
pod budowę garażu:

Przetarg został ograniczony ze względu na za
czet ceny nabycia, pozostałym uczestni
pewnienie miejsc dla pojazdów mieszkań
kom wadium zwraca się w terminie do 3
ców budynku nr 2 przy ul. Hutniczej
dni od dnia zakończenia przetargu.
w Żarowie.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę
1. Przetarg odbędzie się 22 listopada 2010 r.
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczest
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie,
nik zaoferuje cenę o co najmniej jedno po
ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
stąpienie powyżej ceny wywoławczej.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w dro
wpłacenie na konto: Bank Zachodni WBK
dze przetargu podlega zapłacie najpóźniej
I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W ra
0201 9458 najpóźniej do dnia 17 listopada
zie uchylania się uczestnika, który wygrał
2010r. do godz. 15:00 wadium w gotówce
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej,
w wysokości 10 % ceny wywoławczej.
wpłacone wadium ulega przepadkowi na
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który
rzecz organizatora przetargu.
wygra przetarg, zaliczone zostanie na po
6. Oferent wygrywający przetarg zobowiąza

Konferencja MRM
Na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka reprezentacja Młodzieżowej Rady Miej
skiej w Żarowie uczestniczyła 19 października 2010 roku w Świdnicy w konferencji
„Prawo do znajomości swoich praw”
W konferencji zorganizo
wanej przez Rzecznika Praw
Dziecka – Marka Michalaka
uczestniczyli: Marlena Jasiń
ska, Krystian Chęciek, Alicja
Piotrowska wraz z opiekunem
naszej Rady Iwoną Nieradką,
jednocześnie Radną Rady
Miejskiej w Żarowie.
W trakcie konferencji, która
poświęcona była głównie dzie
ciom, uczestnicy mieli możli
wość wysłuchania debaty pt.
„Prawa i wolności dziecka. Świa
domość i odpowiedzialność”
oraz wykładów naukowych specjal Od lewej: Krystian Chęciek, Marlena, Jasińska, Marek
Michalak, Iwona Nieradka, Alicja Piotrowska
nie przygotowanych na tę okazję.
Konferencja była doskonałą okazją do zapo
dokończenie ze strony 1.
znania się z działaniami podejmowanymi przez
organy władzy w Polsce, by jak najlepiej i sku
tecznie eliminować przemoc dotykającą dzieci
i młodzież. Warto wspomnieć, iż w tym roku
przypadają dwie ważne rocznice dotyczące
uwielbiają szaleństwa na basenie, zjeżdżal
głównie najmłodszych obywateli, a mianowicie nie, jacuzzi, masaże, kaskady wodne. Nie
20 lat Konwencji o Prawach Dziecka i 10 lat
było osoby niezadowolonej.
Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.
Te dwie godziny relaksu poprawiły kon
– Prawa człowieka zaczynają się od praw dycje i samopoczucie na długi czas, a wspo
dziecka – mówił Marek Michalak, Rzecznik
mnienia i masa wesołych zdjęć będą piękną
Praw Dziecka.
pamiątką.
Wśród zaproszonych gości byli obecni:
Wszyscy uważają, że tak właśnie powin
Rafał Jurkowlaniec – Wojewoda Dolnoślą
na wyglądać nagroda specjalna dla dzieci.
ski, Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator
Tylko w takiej postaci. Dzieciaki wróciły za
Oświaty, sędzia Anna Maria Wesołowska,
dowolone, zahartowane, odważniejsze i zmo
insp. Zbigniew Maciejewski – Komendant
tywowane, że warto dla takich wspaniałych
Wojewódzki Policji.
nagród chodzić na lekcje tańca i reprezento
Całej konferencji towarzyszyła miła
wać naszą miejscowość i Gminę na impre
i przyjazna atmosfera.
zach. Dziękujemy.
/kch/
e/w

Basen w nagrodę

ny jest do uiszczenia podatku VAT w wy
sokości 22% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiąza
ny będzie do poniesienia kosztów geode
zyjnych szacunkowych związanych
z przygotowaniem działki do sprzedaży
w kwocie łącznej 1.830 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. 301 i 339
do dnia przetargu.
10. Wpłata wadium przez uczestnika przetar
gu jest równoznaczna z potwierdzeniem
przez niego faktu zapoznania się z warun
kami przetargu i ich akceptacją.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedło
żenia komisji przetargowej dowodu wpła
ty wadium oraz dokumentu tożsamości
przed otwarciem przetargu.

Taniec towarzyski
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie ogłasza zapisy na zajęcia na
uki tańca towarzyskiego dla młodzieży
i dorosłych.
W programie zajęć:
 Styl standardowy: walc angielski, walc
wiedeński, tango,
 Styl latynoamerykański: samba, chacha,
rumba, jive,
 Nowość! Discofox – taniec robiący wiel
ką karierę w USA, polka, blues, tańce
użytkowe.
Informacje i zapisy w biurze Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul.
Piastowska 10 A , tel. 748580753.

Zbiórka
ekoodpadów
22 października br. zakończyła się ak
cja zbierania ekoodpadów z terenu Gminy
Żarów, która była prowadzona przez Za
kład Usług Komunalnych w Żarowie Sp.
z o.o. oraz Alba Dolny Śląsk Sp. o.o.
Jej efekty to dwa pełne kontenery 36 m3
(około 15 ton) zużytych telewizorów, sprzę
tu komputerowego, pralek, lodówek itp.
Szczególnie pozytywne efekty akcja
przyniosła na terenach wiejskich, gdzie
dzięki intensywnej akcji informacyjnej pra
cowników Urzędu Miejskiego uczestnic
two mieszkańców było szczególnie
widoczne. Zebrany sprzęt zamiast zalegać
na strychach czy komórkach lub co gorsza
zanieczyszczać lasy, zostanie przetworzo
ny ponownie w firmie recyklerskiej. Prze
prowadzona akcja wpisuje się w działania
proekologiczne ZUK w Żarowie Sp. z o.o.
oraz jest zasadniczym elementem filozofii
działania jej współwłaściciela Alby Dolny
Śląsk Sp. z o.o. w Wałbrzychu.
/tk/
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Oldboys Saller Cup
Rozgrywki Powiatowej Ligi Oldboys Saller Cup w Piłkę Nożną, której organizato
rem jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie wchodzą w fazę rewanżów.
Mecze rozgrywane są na Orliku w Żaro
wie w każdą środę w godz. 19:0021:00.
W jednym z ważniejszych meczy decydu
jących o końcowym sukcesie w rozgryw
kach, zespół Mam Talent pokonał drużynę
Nefretete 5:4. Wszystko wskazuje, że walka
o pierwszą pozycję rozegra się między tymi
drużynami, gdyż w kolejnym spotkaniu Mam
Talent przegrał dość gładko z Łowcami Ta
lentów 1:3. Tym samym drużyny mają iden
tyczną ilość punktów. Lepszy bezpośredni
bilans posiada drużyna Mam Talent i to ona

prowadzi w ligowej tabeli. Trzy punkty
i trzecie miejsce zajmują Łowcy Talentów.
Bez zdobyczy punktowej tabele zamykają
zawodnicy Nocny Team.
W klasyfikacji najlepszych strzelców
prowadzi Paweł Gąsior z zespołu Mam Ta
lent (7 bramek). Drugie miejsce dla Łukasza
Jernutowskiego z Nefretete (6 bramek).
Trzecia lokata exaequo Rafał Byś – Łowcy
Talentów oraz Dariusz Kania – Nefretete (po
5 bramek).
media

Jest nas dużo
I będzie coraz więcej. Drzwi do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
stoją otworem dla każdego!
Od października
ruszyły wszystkie za
jęcia stałe wzbogacone
o nowe i równie atrak
cyjne. Propozycje no
wych zajęć, z jakimi
wychodzimy do Pań
stwa to: Teatr Panto
mimy dla młodzieży
i dorosłych (już działa
jący – jeszcze trwa na
bór), prowadzony
przez Elżbietę Kulas
i Ryszarda Fidlera, Te
atr Kukiełkowy dla
dzieci (nabór) – Zbi
gniew Furtak, Warsz foto: elka  Zespołowa nauka gry na gitarach akustycznych
taty plastyczne dla
dzieci i młodzieży od 10 – 16 lat, trwają rów Warsztaty plastyczne
nież zapisy na zajęcia Tańca Towarzyskiego.

Młodzi gitarzyści

XII Festiwal
Pieśni
Patriotycznej
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie zaprasza chóry: szkolne,
miejskie, gminne, parafialne, chóry dzie
cięce przy fundacjach, związkach, sto
warzyszeniach oraz solistów (do lat 12 –
wyłącznie z Gminy Żarów), zespoły wo
kalne i instrumentalnowokalne (35
osób) 1315 lat oraz osoby powyżej 16 lat
do udziału w konkursie, który odbędzie
się 11 listopada 2010 r. podczas uroczy
stych obchodów Święta Niepodległości
Polski.
Szczegółowe informacje można uzy
skać pod tel. 748580753 lub osobiście
w GCKiS.
Regulamin konkursu oraz Karta Zgło
szenia do pobrania ze strony internetowej –
www.centrum.zarow.pl
/gckis/

dla

dzieci i młodzieży

Zajęcia warsztatowe mają za zadanie za
Od pierwszych dni października ruszyły
poznać młodych duchem ludzi z różnymi
indywidualne zajęcia nauki gry na gitarze aku technikami plastycznymi, tj. malarstwo – ma
stycznej i klasycznej prowadzone przez do
lowanie farbami akwarelowymi, plakatowy
świadczonego kompozytora i poetę,
mi, akrylowymi, malowanie na szkle,
założyciela zespołu „Viatori” Ryszarda Fidle
tkaninie; rysunek – kredki grafitowe, wosko
ra. Zajęcia te pobudzają
i usprawniają naturalny
rozwój uczestników.
Pod wpływem przy
jemnych przeżyć i ra
dości, które powstają
w wyniku kontaktu
z muzyką aktywizuje
my procesy psychicz
ne. Natomiast zbiorowe
śpiewanie jest fanta
styczną szkołą życia,
wdraża do pracy w gru
pie, uczy współdziała
nia, realizując w ten
sposób zadania wycho
wania społecznego
Foto: elka  Szymon, Patryk i Szymon po raz pierwszy szkicują
i moralnego.
grafitami

Elżbieta Kulas w trakcie próby pantomimy
we, pastele suche i olejowe, węgiel, ołówek.
Zajęcia obejmują również prace techniczne,
w czasie których proponujemy „zabawę – rę
kodzieło” dostępnymi technikami: papier
măché, masa: solna, gipsowa, papierowa
oraz origami, rzeźba i in. Przedmioty uzy
skane ww. technikami dadzą możliwość wy
korzystania ich jako elementów przydatnych
w życiu codziennym (figurki, naczynia,
ozdoby, biżuteria itp.). Warsztatowe zajęcia
plastyki prowadzi Elżbieta Kulas.
W przyszłym numerze gazety kolejne in
formacje o pozostałych zajęciach GCKIS
w Żarowie.
Informacje o zajęciach można uzyskać
pod nr tel. 748580753 oraz na stronie in
ternetowej: www.centrum.zarow.pl
/ek/

| Gazeta Żarowska Nr 21/2010 — strona 10 — 26 października 2010 |

XII Nocne granie w szachy

Najstarszy zawodnik Wiktor Milewski (Le
gnica).

Już po raz dwunasty zorganizowano Nocny Maraton Szachowy „BLITZ” 2010 pod
honorowym patronatem Grzegorza Antkowiaka.

Organizatorzy serdecznie
dziękują:

Areną zmagań 68
szachistów i szachistek
z terenu całego kraju
i zagranicy było ża
rowskie gimnazjum.
Otwarcia turnieju
dokonali: Sekretarz
Gminy Żarów p. Le
szek Michalak, Dyrek
tor Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Żaro
wie p. Helena Słowik
oraz Dyrektor Gmin
nego Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie p.
Artur Adamek.
Przed pierwszą
fot. media: Zwycięzca Maratonu Paweł Jaracz
partią uczczono pa
mięcią dwóch zamarłych szachistów z Żaro Najlepszy zawodnik z terenu gminy Żarów
wa, wielokrotnego najlepszego szachisty
Damian Daniel (Goniec Żarów).
Turnieju w kategorii najlepszy zawodnik z te Najlepszy zawodnik klubu Goniec Żarów –
renu miasta i gminy Żarów Pawła Paradow
Zbigniew Zieliński.
skiego oraz pomysłodawcę i wieloletniego
Najmłodszy zawodnik turnieju: Michał Ma
organizatora Maratonu Jana Kipczaka.
kuch (Goniec Żarów).
W pięknym budynku żarowskiego gimna
zjum z urokliwym patio zawodnicy walczyli
o końcowy sukces, ale także ze zmęczeniem
wynikającym z dwunastogodzinnym graniem.
W kategorii Open wygrał już po raz trze
ci arcymistrz Paweł Jaracz, wyprzedzając in
nego arcymistrza Łukasza Cyborowskiego,
który zwyciężał cztery razy Maraton i jest po
tym kątem rekordzistą. Trzecie miejsce przy
padło Pawłowi Kowalczykowi.

Najlepsza dziesiątka
turnieju:
1. Jaracz, Paweł (KU AZS UMCS Lublin)
37,5
2. Cyborowski, Łukasz
(LKS Pasjonat Dankowice)............... 35,5
3. Kowalczyk, Paweł
(PUKS Rodło Opole).........................34,0
4. Siembab, Bartosz
(UKS Giecek Radków)......................31,5
5. Brodowski, Piotr
(KSz Odrodzenie Kożuchów)........... 30,5
6. Stachowiak, Kamil
(WSB Wrocław)................................30,5
7. Kalnin, Oleg
(LKS Pasjonat Dankowice) UKR......29,5
8. Kubień, Jerzy (OKSiR Wisznia Mała)28,0
9. Sabuk, Piotr (ASSz Miedź Legnica). 28,0
10. Kopeć, Mariusz
(KS PolanicaZdrój) ......................... 27,5
W kategorii kobiet wygrała: arcymistrzyni Jo
lanta Zawadzka (Polonia Wrocław).
W juniorkach starszych Sylwia Lubońska
(WOK EN Wałbrzych).
Juniorzy starsi Przemysław Borowski (Go
niec Żarów).
Juniorzy młodsi Dawid Mozol (Goniec Żarów).

głównemu sponsorowi, patronowi turnieju p.
Grzegorzowi Antkowiakowi, firmie Gant
Development z Wrocławia,
właścicielce sklepu Rogatek w Żarowie oraz
właścicielce sklepu Alex w Żarowie.
Turniej dofinansowany był z dotacji
Gminy Żarów i Starostwa Powiatowego
w Świdnicy.

Organizatorami
XII Nocnego Maratonu
Szachowego byli:
GLKS Goniec Żarów,
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żaro
wie,
GZ LZS w Żarowie,
PZ LZS w Świdnicy,
Gimnjazum im. Jana Pawła II w Żarowie.
media
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Seniorzy wciąż liderem!
AKS Strzegom wykorzystał remis Zjednoczonych w meczu wyjazdowym z Unią
Złoty Stok z dnia 10.10.2010 wskakując na pozycję lidera.
Radość strzegomian
nie trwała długo, bo już
w następny weekend
piłkarze AKSu zgubili
punkty z Nysą Kłodzką
remisując 2:2. Zjedno
czeni wygrali pewnie
z Pogonią Pieszyce 4:0,
tym samym ponownie
zostali najlepszym ze
społem okręgówki.
Zmalała strata Victorii
Świebodzice, która traci
już tylko pięć punktów
do naszego zespołu.
Mecz wyjazdowy
do Unii Złoty Stok
fot. media: Przemysław Drąg zagrywa do Marcina Owczarzaka
można podsumować
jednym zdaniem. Mogliśmy to spotkanie wy jącego się spod opieki obrońców Korbeckie
grać, przegrać i zremisować. Obydwie druży go, który zostaje faulowany przez bramkarza
ny posiadały okazje bramkowe, które mogły
wejściem wślizgiem w nogi naszego napastni
zamienić na korzystny wynik dla siebie. Re
ka. Jedenastkę wykorzystuje Rudnik.
mis 2:2 jak najbardziej sprawiedliwy, nie
W dziesiątej minucie kolejny katastrofal
krzywdzący każdej z drużyn.
ny błąd popełnia golkiper Unii „wypluwając”
W słoneczne niedzielne popołudnie
wrzuconą piłkę pod nogi Korbeckiego, które
17.10.2010 gościliśmy Pogoń Pieszyce. Począ mu pozostaje dopełnić formalności. Chwilę
tek spotkania zwiastował okazały wynik dla
później mogliśmy cieszyć się z trzeciego tra
białoniebiskich. Pierwsze interwencje bram
fienia, gdyby Rudnik zachował zimniejszą
karza Unii pokazywały, iż między słupkami
krew stając w sytuacji sam na sam z bramka
stoi zawodnik z pola. Szybko wykorzystujemy rzem. Dwadzieścia minut od gwizdka arbitra
tę informację strzelając w czwartej minucie
Sara przy linii autu obiega rywala dośrodko
bramkę numer jeden. Błyskawiczne wznowie wując w kierunku dalszego słupka do Jernu
nie rzutu wolnego pozwala uruchomić na
towskiego. Natychmiastowy strzał z woleja
skrzydle Sarę. Pomocnik zagrywa do uwalnia z największym trudem paruje bramkarz. Po

Młodzi judocy zdobywają medale!
Świetny występ zanotowali młodzi judocy Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie (sekcja judo Imbramowice) w silnie obsadzonych II Otwartych
Mistrzostwach Świdnicy w Judo.
W mistrzostwach,
które odbyły się w so
botę 9 października
2010 r. wzięło udział
ponad 300 zawodniczek
i zawodników z 18 klu
bów z Polski i z Czech.
Nasza ośmioosobowa
drużyna przywiozła
sześć medali!
Przed rozpoczę
ciem zawodów młodzi
judocy mieli okazję
podziwiać pokazy
akrobatyki, karate i ju
do, które zaprezento
wano jako dodatkową media: Rozgrzewka uczestników mistrzostw
atrakcję turnieju. Ho
norowego otwarcia zawodów dokonała meda
Bezkonkurencyjna w swojej kategorii wa
listka olimpijska w siatkówce, pani Halina
gowej była Wiktoria Stec (22kg), która poko
AszkiełowiczWojno, wychowanka miejsco
nała aż cztery przeciwniczki i w pięknym
wego klubu sportowego ze Świdnicy.
stylu zdobyła złoty medal. Trzecie miejsce

raz kolejny zawodnik udowadnia, iż nie jest
mu obce strzelanie z bardzo trudnych pozycji.
Minutę później kolejną asystę Sary wykorzy
stuje Korbecki zdobywając trzecią bramkę.
Do końca pierwszej połowy dominujemy na
boisku. Przyjezdni wykonują akcje schema
tyczne, łatwe do rozszyfrowania. Jedyną
bramkową sytuację po której goście powinni
zdobyć pierwszą bramkę ujrzeliśmy w 45 mi
nucie. Spóźniony Sara w obronie pozwala na
prostopadłe podanie do dobrze ustawionego
napastnika. Tylko fenomenalna interwencja
Hruszowca ratuje nas przed stratą bramki.
Pięć minut po gwizdku rozpoczynającym
drugą połowę Zjednoczeni zdobywają
czwartą bramkę. Drugą asystę zalicza Sara,
a trzecią bramkę zdobywa Korbecki. Piłka
rzom Unii udaje się odciągnąć grę od wła
snej bramki. Wyraźnie spóźniona linia
obrony Zjednoczonych dopuszcza do silnego
strzału z piętnastego metra. Po raz kolejny
Hruszowiec jest przeszkodą nie do przejścia.
W 64 minucie przeprowadzamy kontrę
z własnej strefy obronnej przez linię pomo
cy. Klimaszewski zagrywa głową do wycho
dzącego na czystą pozycję Rudnika, który
zostaje uprzedzony przez ofiarnie interwe
niującego stopera. W kolejnych minutach
trener daje okazje pokazać się zawodnikom
rezerwowym. Zjednoczeni Żarów – Pogoń
Pieszyce 4:0 (3:0).
Zjednoczeni: Hruszowiec – Drąg, Okar
ma (55’ Ciupiński), Bryła, Chłopek, Sara
(65’ Dąbrowski), Klimaszewski (78’ Ko
luśniewski), Owczarzak (65’ G. Pietruszka),
Jernutowski, Rudnik, Korbecki.
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w tej kategorii wywalczyła inna zawodnicz
ka Judo Imbramowice. Mowa tu o Karolinie
Ciastoń. Drugi złoty medal przypadł Kac
prowi Kostysko (24kg), który zwyciężył trzy
pojedynki. Blisko najwyższego stopnia po
dium była Sandra Ciastoń (45kg). Po pecho
wo przegranej pierwszej walce, Sandra
wygrała resztę walk i zdobyła drugie miej
sce. Z brązowym medalem do domu przyje
chał również Bartek Ciastoń (34kg). Na
piątym miejscu w kategorii 28 kg uplasował
się Jakub Stec. Wynik kolegi powtórzył Piotr
Drożdżowski w kategorii 39 kg. Tuż za po
dium w kategorii 36 kg uplasował się Adrian
Oleksiuk, zajmując czwartą pozycję.
Sekcja judo Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie działa w Imbramowicach
od stycznia 2010 r. Zajęcia odbywają się
w sali sportowej dwa razy w tygodniu: wto
rek i czwartek w godz. 18.00 – 20.15. Trene
rem jest Miłosz Haber.
Informacje dotyczące sekcji judo znajdu
ją się na stronie internetowej www.cen
trum.zarow.pl w zakładce sekcja judo. Jest
możliwość uczestnictwa dzieci w zajęciach.
Szczegóły pod nr tel. 748580753 od pon.
do pt. w godz 8:00 – 16:00. Zapraszamy!
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Zwycięstwo i porażka juniorów

stwarzamy jedną sytuację, która zbliża nas
do szesnastego metra gości. Uszczyk wyko
rzystuje crossowe podanie przechodząc
Bardzo ważne trzy punkty zdobyli juniorzy Zjednoczonych Żarów w meczu wyjaz
ostatniego obrońcę. Napastnikowi pozostało
dowym do Wratislavii Wrocław w dniu 9.10.2010 r. Żarowianie pokonali rywali 2:3 po
kierować się z piłką w kierunku bramki, kie
bramkach: K. Dopieralskiego, Chrapka oraz Uszczyka.
dy nie wiadomo czemu osamotniony decy
Tydzień później
duje się na strzał z 25 m, który okazuje się
w spotkaniu dwóch
niecelny. Do 34 min. rywal zablokował do
równorzędnych drużyn
stęp do własnej bramki. W końcówce pierw
liczyliśmy na trzy
szej połowy nie wykorzystaliśmy niepewnej
punkty. Nie wykorzy
interwencji bramkarza gości.
staliśmy atutu własne
Drugą część spotkania zaczęliśmy agre
go boiska,
sywniej, jednak wiele akcji nie kończymy
przegrywając z druży
strzałem. Mądrze piłki rozrzuca K. Dopieral
ną MKS Oława 0:1.
ski. Goście są o tempo szybsi od nas w każ
W pierwszych mi
dej z akcji uprzedzając nasze zamierzenia.
nutach tracimy bramkę
Wynik do końca spotkania nie ulega zmia
po błędzie Skrypaka.
nie. Zjednoczeni zajmują dwunaste miejsce
Źle wybitą piłkę przej
w tabeli. Pierwsza pozycja dla Górnik Wał
muje zawodnik najbli
brzych. Wiceliderem jest Pogoń Oleśnica.
żej stojący naszego
Na trzecim miejscu sklasyfikowane jest Za
obrońcy. W samotnym
głębie Lubin, jednak miedziowcy mają dwa
rajdzie zbliża się do
mecze rozegrane mniej i tylko trzy punkty
O piłkę walczy Krystian Dopieralski
bramki pilnowanej
straty do lidera.
przez Iwanickiego. Na
Zjednoczeni: Iwanicki – Skrypak, Chra
ją goście stając się tym samym drużyną
zwodzie kładzie naszego bramkarza i kiedy
pek, Darowski, Wojnowski, Sudoł (75’ Dur
dominującą. W 15 minucie zbyt długo z poda ma), K. Dopieralski, Węglarz, Nowak (46’
wydawało się, że powrót linii obrony okaże
się skuteczny, napastnik oddaje strzał po ple niem wzleka Nowak tracąc piłkę. Pomocnik
Kołodziej), Konieczny (85’ Grochowski),
z Oławy wpada w pole karne. Na nasze szczę Uszczyk.
cach obrońców Zjednoczonych.
W kolejnych minutach gramy dużo niedo ście nie decyduje się oddać strzału w dogod
media
kładnych podań, które bez problemu przejmu nej sytuacji szukając podania do źle
ustawionego kolegi. W tym fragmencie gry

Powiatowe sztafetowe biegi przełajowe
7 października 2010 r. na Stadionie Miejskim w Żarowie odbyły się powiatowe biegi sztafetowe dziewcząt i chłopców ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Świdnickiego.
Łącznie na trasach
rywalizowało 340 za
wodników i zawodni
czek. Drużyna
reprezentująca daną
szkołę składała się
z dziesięciu osób.
Z każdej kategorii
awans do finału woje
wódzkiego uzyskała
szkoła, która zajęła
pierwsze miejsce.
Wśród szkół repre
zentujących Gminę Ża
rów najlepszy wynik
osiągnęli chłopcy
z Gimnazjum im. Jana fot. media: na trasie rywalizują sztafety chłopców ze szkół
podstawowych
Pawła II w Żarowie,
zajmując drugie miejsce. Przez większą część
dystansu żarowscy gimnazjaliści zajmowali
pierwsze miejsce posiadając sporą, około czte
rystumetrową przewagę. Pozycję lidera straco
no na siódmej zmianie. Gimnazjum numer 1
w Świdnicy nie dało sobie odebrać pierwszej
lokaty wygrywając całą sztafetę.
Chłopcy ze Szkoły Podstawowej im. Ja
na Brzechwy w Żarowie uplasowali się na
przedostatniej szóstej pozycji. Reprezentant
ki żarowskiego gimnazjum na sześć startują
cych zespołów dobiegły na pozycji numer
pięć. Uczniowie Zespołu Szkół im. Jędrzeja

Śniadeckiego zajęli ostatnią ósmą pozycję.
SP w Żarowie: Kozibroda Wojciech,
Wołek Marcin, Stencel Sławosz, Suchorab
ski Karol, Doczekalski Tomasz, Myszkowski
Damian, Wilk Kacper, Andrzejewski Mate
usz, Jasiński Szymon, Bobrecki Bartosz.
Gimnazjum w Żarowie (dziewczęta): Za
wisza Klaudia, Janik Eryka, Szul Katarzyna,
Górska Agnieszka, Siedlecka Paulina, Torbuś
Sylwia, Korzeniowska Dagmara, Bartosińska
Patrycja, Niemiec Wiktoria, Mrówka Patrycja.
Gimnazjum w Żarowie (chłopcy): Tesz
ner Adrian, Wojak Dawid, Skrzypek Hubert,
Rudnik Krzysztof, Brańka Łukasz, Wójcik
Paweł, Przerwa Piotr, Kaczmarczyk Łukasz,
Serafin Karol, Dubiel Przemysław.
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