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Czy wiesz jak, na kogo i gdzie głosować?
Wewnątrz numeru znajdziesz praktyczne porady!

Święto Niepodległości w Żarowie

Na żarowskie obchody Narodowego Świę
ta Niepodległości jak co roku składało się wie
le imprez sportowych i kulturalnych
przygotowanych przez Gminne Centrum Kultu
ry i Sportu w Żarowie.
W czwartek 11 listopada, już o godz. 10.
45, pod Nefrytem odbył się happening w wy
konaniu aktorów Teatru „Bezdomny” w Żaro

wie, podczas którego zespół śpiewaczy
„Żarowianie” śpiewał pieśni patriotyczne.
W tym samym czasie rozpoczęły się roz
grywki tradycyjnego turnieju koszykówki
kobiet, który rozegrano w hali sportowej
Centrum oraz szachowego turnieju niepodle
głości, który rozegrano w Gimnazjum.
dokończenie na stronie 8.

Sukces Gminnego
Centrum Kultury
i Sportu
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żaro
wie zakwalifikowało się do programu „Dom
Kultury+” organizowanego przez Narodowe
Centrum Kultury w Warszawie.
Na konkurs „Dom Kultury+” wpłynęły 124
wnioski, z tego pozytywnie zakwalifikowanych
zostało tylko 50 wniosków. Nasza jednostka
została uplasowana na pierwszym miejscu, jako
jedna z siedmiu na Dolnym Śląsku.
W pierwszej części projektu zakwalifiko
wane ośrodki kultury będą brały w szkole
niach, które mają na celu doskonalenie
kompetencji zawodowych pracowników do
mów kultury, podniesienie prestiżu domów
kultury przez profesjonalne zarządzanie i
prowadzenie efektywnej działalności kultu
ralnej opartej o diagnozę potrzeb kultural
nych środowiska i przede wszystkim
stworzenie strategii rozwoju i funkcjonowa
nia domu kultury.
W kolejnych etapach możliwe będzie
aplikowanie po środki finansowe na prowa
dzoną działalność a następnie na wyposaże
nie i infrastrukturę.
/jlb/
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Burmistrz Miasta Żarów
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprze
daży uzbrojonych działek budowlanych położonych w Ża
rowie przy ul. Ks. Jadwigi 1.

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży
działki przemysłowousługowej nr 385/44, położonej w Ża
rowie przy ul. Cembrowskiego
oraz
I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży
działki budowlanej Nr 87/1, położonej w Mrowinach

1. Przetargi odbędą się 17 grudnia 2010r. w siedzibie Urzędu Miej
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli
na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000
0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 13 grudnia 2010r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pie
niężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczo
ne zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wa
dium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli
chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postą
pienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega za
płacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie
uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umo
wy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz or
ganizatora przetargu.
6. Zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług oferent nabywający nieruchomość
zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości
22% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do po
niesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związa
nych z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie
łącznej 993 zł oraz kosztów notarialnych.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stro
nie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieru
chomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 7485
80591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia
komisji przetargowej dowodu wpłaty wa
dium 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 prze
targu jest równoznaczna z potwierdzeniem
przez niego faktu zapoznania się z warun
kami przetargu i ich akceptacją.
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1. Przetargi odbędą się 16 grudnia 2010r. w siedzibie Urzędu Miej
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli
na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000
0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 10 grudnia 2010r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pie
niężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczo
ne zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wa
dium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli
chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postą
pienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega za
płacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie
uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umo
wy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz or
ganizatora przetargu.
6. Zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług oferent nabywający nieruchomość
zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT
w wysokości 22% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do
poniesienia kosztów szacunkowych związanych
z przygotowaniem działki do sprzedaży 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 Przestrzennej tel. 748580591 wew. 339
i 301 do dnia przetargu.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji
przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumen
tu 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 uczest
nik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne
jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważnia
jącego do działania na każdym etapie postępowania prze
targowego.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równo
znaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się
z warunkami przetargu i ich akceptacją.
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Bezpiecznie na wsi
„Bezpiecznie na wsi – w gospodarstwach rolnych” pod takim hasłem po raz czwarty odbył
się 26 października 2010 r. w Szkole Podstawowej w Imbramowicach konkurs gminny dla szkól
podstawowych.
Organizatorem jest Szkoła Podstawowa
w Imbramowicach we współpracy z Oddzia
łem Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpie
czenia Społecznego we Wrocławiu PT
w Świdnicy i Okręgowym Inspektoratem Pra
cy we Wrocławiu.
Konkurs poprzedziły szkolenia dla
uczniów każdej ze szkół przeprowadzone
przez przedstawicieli PT KRUS w Świdnicy
i Okręgowego Inspektoratu Pracy . Ucznio
wie otrzymali materiały promujące bezpie
czeństwo, wskazujące przepisy i normy ,
które należy przestrzegać dla bezpieczeństwa
ludzi pracujących i mieszkających na wsi.
Poznali podstawową wiedzę na temat wy
stępujących na wsi zagrożeń dla życia i zdro
wia oraz wskazówki, jak ich uniknąć.
Ważna dla dorosłych i dzieci jest świado
mość zagrożeń, bo łatwiej uniknąć sytuacji
i miejsc niebezpiecznych – a tym samym wy
padku!
Komisja Konkursowa w składzie: Ewa
Sakowska  Kierownik PT KRUS Świdnica;
Jerzy Nowak – Okręgowy Inspektorat Pracy
we Wrocławiu; Lucyna Jabłonka – Inspektor
PT KRUS Świdnica oraz pracownicy Urzędu
Miejskiego w Żarowie i przedstawiciele Ra
dy Rodziców dokonali oceny prac plastycz
nych oraz podsumowania turnieju wiedzy
przyznając niżej wymienione miejsca:
I Konkurs plastyczny
I m. – Mateusz Stańczyk – SP Imbramowice
II m. – Wiktoria Kobel – SP Imbramowice

III m. – Justyna Mikołajek – SP Mrowiny
oraz wiele wyróżnień.
II Turniej wiedzy (zespoły 2 – osobowe)
I m. – zespół Szkoły Podstawowej w Imbra
mowicach w składzie: Aleksandra Trafas,
Maciej Trzepla,
II m. – zespół Szkoły Podstawowej w Mro
winach skład zespołu: Anna Kosiarska,
Wioletta Bąkowska,
III m. – zespół Szkoły Podstawowej w Za
strużu w składzie: Patryk Sołtysiak, Mate
usz Michalski.
Nagrody: odtwarzacze MP3 gry eduka
cyjne, planszowe, przyborniki do prac pla
stycznych, zestawy do gier sportowych
ufundowali KRUS i IP , inne nagrody w kon
kursie plastycznym oraz słodycze ufundowała
Gmina Żarów oraz Rada Rodziców.
Ważna jest troska dorosłych o bezpie
czeństwo dzieci, stąd współpraca szkół
z wieloma instytucjami, środowiskiem lokal
nym w zakresie prewencji, wiele działań,
które pozwoliły uzyskać szkołom Certyfika
ty Szkół Dbających o Bezpieczeństwo i Pro
mujących Zdrowie.
Gościom i uczestnikom podobała się for
muła konkursu, założenia i przebieg finału.
Podkreślano ważność poruszanej problema
tyki i walory integracji poprzez realizowanie
wspólnego celu, jakim jest bezpieczeństwo
i kulturalne współzawodnictwo.
Krystyna Waliszak
Dyrektor SP w Imbramowicach

Konkurs historyczny
W dniu 9 listopada, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, odbył się w Bibliotece Pu
blicznej w Żarowie konkurs historyczny pt. „Kartka z historii – Nasza niepodległość”.
W konkursie wzięli udział uczniowie
z klas czwartych ze szkoły podstawowej
w Żarowie i Mrowinach.
W Jury zasiedli: Stanisława Biernacka,
Barbara Cholewa, Agnieszka Kosińska i Ro
man Konieczny. Konkurs miał formę testu,
poziom wiedzy uczestników zaś był bardzo
wyrównany.
Jury zadecydowało o do
grywce, która wyłoniła nastę
pujących zwycięzców:
I miejsce (ex aequo): Michał
Serwicki, Wiktoria Chmiel
– SP Żarów,
II miejsce (ex aequo): Marze
na Kania – SP Żarów, Da
wid Miłkowski – SP
Mrowiny,
III miejsce: Natalia Kosińska –
SP Żarów.
Wyróżnienia otrzymali:
Marta Kurzeja – SP Żarów oraz
Agata Mazur – SP Mrowiny.

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody
książkowe, a wszyscy uczestnicy okoliczno
ściowe dyplomy. Składamy serdeczne po
dziękowania nauczycielomopiekunom:
Monice Jagła ze SP w Mrowinach i Jolancie
Kubarskiej ze SP w Żarowie, za przygoto
wanie dzieci do konkursu.
Stanisława Biernacka

Zaproszenie
do Misiolandii
Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Mi
sia zapraszamy serdecznie do Biblioteki Pu
blicznej w Żarowie przedszkolaków w wieku 45
lat oraz dzieci z klas „0” z terenu Gminy Żarów
na wspólną zabawę pt. „Mój Przyjaciel Miś”.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie,
w dniach 1619.11.2010 r., w godz. od 8:00 
16:00, pod numerem tel. 74 8 570 596 i 74
85 80 540 lub email: biblioteka@um.za
row.pl. Prosimy, aby każde dziecko przynio
sło ze sobą misia.
Barbara Cholewa

Kolejny projekt
W ramach realizowanego od 14 paździer
nika 2010 r. do 31 listopada 2011r. przez Szko
łę Podstawową w Imbramowicach projektu
„Dolnośląska szkoła liderem projakościowych
zmian w polskim systemie edukacji” ucznio
wie uczestniczą w ciekawych zajęciach poza
lekcyjnych i pozaszkolnych.
27 i 28 października 2010 r. mieli okazję
poznania Kotliny Kłodzkiej i Parku Narodo
wego Gór Stołowych .
Podczas dwudniowej wycieczki dzieci
zdobyły Szczeliniec Wielki, zagłębiły się
w labirynty Błędnych Skał, zwiedziły bazyli
kę w Wambierzycach, Kaplicę Czaszek
w Czermnej, poznały historię papiernictwa
w Muzeum w Dusznikach Zdroju i pracę
garncarza w Muzeum Ginących Zawodów
w Czermnej. Próbowały wód zdrojowych
w pijalniach w Kudowie Zdroju i w Polanicy.
Na zakończenie zwiedziły Twierdzę Kłodzką.
Wycieczka umożliwiła poznanie dzie
dzictwa kulturowego, naukowego, historycz
nego i przyrodniczego Dolnego Śląska.
Uczniowie wrócili bogatsi o nowe wiadomo
ści, doświadczenia i wrażenia.
Uczniowie z Imbramowic będą mieli
jeszcze wiele razy możliwości rozwijania
swoich zainteresowań. Czekają na nich za
planowane w projekcie atrakcje: wycieczka
do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, zajęcia
w Instytucie Astronomicznym, lekcja astro
nomii, zajęcia w planetarium oraz wyjazdy
do Multicentrum.
Oprócz zajęć prowadzonych w szkole
(koło matematyczno –przyrodnicze, koło
ICT, koło dziennikarskie, zajęcia wyrów
nawcze) uczniowie będą otoczeni pomocą
psychologiczno pedagogiczną tutora,
a dwójka uczniów weźmie udział w zaję
ciach kół pozaszkolnych – praca na platfor
mie edukacyjnej.
Jest to już kolejny projekt współfinanso
wany ze środków Unii Europejskiej w ra
mach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w którym uczestniczy Szkoła Podstawowa
w Imbramowicach.
/spi/
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Aktywizacja edukacyjna
W ramach projektu systemowego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ża
rowie, w okresie od 26 września 2010 r. do 22 października 2010 r. odbyły się szkolenia zawo
dowe, mające na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych „żarowskich WIPów”.
Dziewięć osób
uczestniczyło w szkole
niu pt. „opiekun osoby
starszej”. Tematyka zajęć
obejmowała między in
nymi: rolę i zadania opie
kuna osób starszych
i niepełnosprawnych,
anatomię i fizjologię, ele
menty medycyny, zasady
udzielania pierwszej po
mocy przedmedycznej,
rehabilitację osób star

15 ton elektrozłomu
Dwa pełne kontenery 36 m3 (około 15 ton) zużytych telewizorów, sprzętu komputerowego,
pralek, lodówek itp. to efekty akcji zbierania ekoodpadów z terenu Gminy Żarów, która była pro
wadzona przez Zakład Usług Komunalnych w Żarowie Sp. z o.o. oraz Alby Dolny Śląsk Sp. o.o.
Największe efekty akcja przyniosła na te
renach wiejskich, gdzie dzięki intensywnej
akcji informacyjnej pracowników Urzędu
Miejskiego w Żarowie uczestnictwo miesz
kańców było szczególnie widoczne.
– Kolejna taka akcja odbędzie się na wio
snę przyszłego roku – poinformował Tomasz
Kuska, pracownik ZUKu po zakończeniu ak
cji. – Zebrany sprzęt zamiast zalegać na stry
chach czy komórkach lub co gorsza

zanieczyszczać lasy, zostanie przetworzony
w firmie zajmującej się przetwarzaniem ta
kich odpadów – dodał Tomasz Kuska.
Przeprowadzona akcja wpisuje się
w działania proekologiczne Gminy Żarów,
Zakładu Usług Komunalnych w Żarowie Sp.
z o.o. oraz jest zasadniczym elementem filo
zofii działania jej współwłaściciela Alby
Dolny Śląsk Sp. z o.o. w Wałbrzychu.
/jlb/

Święto dyni
30 października 2010r. jak co roku Rada Sołecka w Kalnie zorganizowała Dyskotekę dyniową.
To już tradycja w Kalnie i każdy wie, że
czysława Myrty, który ufundował piękne na
tego dnia przypada „Święto dyni”.
grody dla dzieciaków i słodki poczęstunek.
Główną ozdobą te
go święta są oczywi
ście dynie, więc ich
drążenie, wycinanie,
krojenie z roku na rok
osiąga wyższy poziom.
Dzieci i młodzież
przybyły na dyskotekę
z pięknie, a zarazem
strasznie, powycinany
mi dyniami. Specjalnie
też na to Święto, dzie
ciaki przebrały się
w straszne postacie:
czarownice, wampiry, Uczestnicy dyniowej zabawy
duchy, stwory i upiory.
W przystrojonej świecącymi dyniami sali
Święto Dyni w Kalnie zawsze miło jest
każdy bawił się wspaniale. W trakcie impre
wspominane i lubiane przez dzieci, jak i doro
zy odbyły się dwa najważniejsze konkursy:
słych, którzy pomagają najmłodszym wycinać
na najpiękniejszą dynię i najstraszniejsze
dynie. Mieszkańcy Kalna lubią wielkie poma
przebranie.
rańczowe Słońca i stroją nimi swoje ogrody,
Trudno było wybrać zwycięzców, dlate
żegnając lato, a pestki dyniowe zostają jako
go wszyscy właściciele dyni, jak i „upior
przysmak na jesienne wieczory.
/eg/
nych kreacji” zostali jednakowo nagrodzeni.
Wielkie podziękowania dla Radnego Mie

szych i niepełnosprawnych oraz organizację
czasu wolnego podopiecznemu.
94godzinne szkolenie zawodowe zakoń
czone zostało egzaminem, dzięki któremu
wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali kwa
lifikacje z zakresu opieki nad osobą starszą.
Pozyskane środki pozwoliły również na
zorganizowanie szkolenia zawodowego pt.
„magazynier z obsługą wózków widłowych”
dla pięciu uczestników projektu. 160godzin
ne szkolenie zawodowe pozwoliło uzyskać
„WIPom” świadectwo kwalifikacyjne
i uprawnienia na prowadzenie wózków wi
dłowych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne
obejmowały: zajęcia teoretyczne z zakresu
obsługi wózków jezdniowych, praktyczną
naukę jazdy wózkiem widłowym, podstawy
obsługi komputera, marketing i nowoczesne
techniki sprzedaży, psychologię kontaktu
z klientem, podstawowe zagadnienie gospo
darki magazynowej w hurtowni oraz podsta
wy komputerowego systemu sprzedaży
w handlu hurtowym i detalicznym.
Projekt realizowany jest przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Żarowie, w ramach Pro
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
2007 – 2010, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszech
nianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Marta Plizga

Tylko
dla dorosłych
Od 3 listopada 2010r. ruszyła kampania
informacyjna: „Idź na wybory i zagłosuj”, któ
rej głównym celem jest zachęcenie mieszkań
ców, głównie młodych ludzi naszej Gminy, by
21 listopada br. poszli na wybory i oddali głos
na ludzi aktywnych, kompetentnych i odpo
wiedzialnych.
– W ramach akcji rozprowadzamy plaka
ty i ulotki informujące o kampanii na tere
nie całej Gminy Żarów – powiedział
Krystian Chęciek Burmistrz Młodzieżowej
Rady Miejskiej. – Chcemy swoją akcją za
chęcić przede wszystkim ludzi młodych,
tych, którzy od niedawna mają prawo wy
borcze. Chcemy im uzmysłowić to, że od ich
udziału w wyborach zależeć będzie to, kto
będzie decydował o kierunkach rozwoju
gminy przez najbliższe cztery lata.
– Akcja została wymyślona przez samych
radnych młodzieżowych –powiedziała Iwo
na Nieradka, opiekunka Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Żarowie. – To dobrze, że mło
dzież wymyśla i angażuje się w takie akcje.
Dzięki temu wzrasta ich świadomość i zaan
gażowanie społeczne.
/jlb/
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Inauguracja projektu
28 października 2010 r. w świetlicy wiejskiej w Siedlimowicach dziesięcioosobowa grupa
uczestników projektu rozpoczęła warsztaty w zakresie aktywizacji społecznej, które były pro
wadzone przez psychologa w ramach programu „Jesteśmy Częścią Całości”.
Spotkania te przyczynią się do zgłębienia
wiedzy na temat komunikacji interpersonal
nej, autoprezentacji w sytuacji poszukiwania
pracy, asertywnego sposobu budowania wła
snego wizerunku, metod zarządzania stresem
i radzenia sobie z emocjami oraz wzmacnia
nia poczucia własnej wartości.
Nad blokami tematycznymi grupa będzie
pracować w ciągu siedmiu 4godzinnych spo
tkań. Uczestnicy projektu wraz z osobą pro
wadzącą zostali przywitani przez
realizatorów projektu – przedstawicieli
Ośrodka Pomocy Społecznej – Anitę Denes
Ziemkiewicz i Martę Plizgę, którzy przekaza
li główne założenia projektu oraz przypo
mnieli, że projekt realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prio
rytetu VII  Promocja integracji społecznej,
Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz ak
tywnej integracji, współfinansowanego przez
Unię Europejską. I to z tych środków zaku
pione zostały stoliki i krzesła do świetlicy
w Siedlimowicach.

Doposażenie świetlicy w sprawne meble
może w przyszłości zainicjować aktywność
lokalną mieszkańców terenów wiejskich,
rozbudzić w nich poczucie solidarności
z miejscem, do którego chętniej zaczną przy
chodzić, przez co ta świetlica ma szansę stać
się centrum życia kulturalnego miejscowości
wiejskich. Należy dodać, iż jest to miejsco
wość, z której mieszkańcy mają największe
trudności z dostępem do ofert kulturalnych
czy szkoleniowych ze względu na brak połą
czeń komunikacyjnych. Stworzenie dobrej
bazy zarówno szkoleniowej, jak i warsztato
wej, daje szansę mieszkańcom z terenów
wiejskich na reaktywowanie cennych inicja
tyw, pomysłów sprzyjających integracji spo
łecznej różnych pokoleń, których naszym
mieszkańcom nie brakuje.
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
OPS

Żywność dla najuboższych
Gminną tradycją stało się rozpowszechnianie żywności wśród mieszkańców, pozyskiwanej
z Banku Żywności we Wrocławiu. Żywność trafi do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej.
Żywność, w pierwszej kolejności trafi do
osób, które korzystają ze świadczeń pomocy
społecznej i figurują w rejestrze świadczenio
biorców tutejszego ośrodka (tzn. spełniają kry
terium dochodowe uprawniające do
otrzymania pomocy żywnościowej, tj.
715,50 zł – dla osoby samotnej, 526,50 – dla
jednego członka rodziny). Informacje o tym,
czy dana rodzina znajduje się na liście upoważ
niającej do odbioru żywności można uzyskać
w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Armii Kra
jowej 54, pokój nr 3 od 16 listopada 2010 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
wraz ze Stowarzyszeniem „Nasze Dzieci –
Wspólna Szkoła” informuje, iż w dniach 24
26.11.2010 r. w godz. od 9.00 – 14.30 w ra

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 i oddania w użyt
kowanie wieczyste w oparciu
o Zarządzenie:

Nr 128/2010 z dnia 29.10.2010r.
Nr 130/2010 z dnia 04.11.2010r.

mach programu PEAD wydawana będzie
żywność na Plebanii w Żarowie, przy ul.
Mickiewicza 8.

Uwaga!
Osoby zgłaszające się po żywność po
winny posiadać ze sobą dowód tożsamości.
Żywność nie będzie wydawana osobom
znajdującym się pod wpływem alkoholu.
Serdeczne podziękowania kierujemy do
Pana Ryszarda Dyduch i Pana Henryka
Skotnickiego, którzy zaproponowali nieod
płatne przywiezienie żywności dla naszych
mieszkańców.
OPS Żarów

Parking
przy Kościele
W Pyszczynie zrealizowano kolejne małe
zadanie. Przy Kościele przykryto głęboki rów,
a na jego miejscu nawieziono kamień i utwar
dzono nawierzchnię.
W ten sposób powstał mały parking, na
którym można bezpiecznie zostawić pojazdy.
Zadanie to zostało wykonane dzięki zaanga
żowaniu: sołtysa, radnej, mieszkańców Pysz
czyna oraz Urzędu Miejskiego w Żarowie.
– Jest to dopiero pierwszy etap prac, ko
lejne miejsca parkingowe powstaną w na
stępnym roku – powiedział Walenty Wudel,
sołtys wsi Pyszczyn.

Rodzice,
bądźcie czujni!
Pod takim tytułem do rodziców uczniów
z terenu Gminy Żarów trafi ulotka edukacyjna
o charakterze profilaktycznym, informująca
o zagrożeniach wynikających z sięgania po
dopalacze oraz objawach świadczących o za
żywaniu przez młodzież tych substancji psy
choaktywnych.
Ulotka sfinansowana została z budżetu
Gminy ze środków przeznaczonych na profi
laktykę i rozwiązywanie problemów alkoho
lowych, a inicjatywa zakupu pochodzi od
członka Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Heleny Słowik.
OPS Żarów

Wyjazdowy
trening „WIPów”
Uczestnicy projektu systemowego „WIP –
Wiara w Integrację Pokoleniową” aktywnie
pracowali nad poprawą swoich umiejętności
i kompetencji społecznych, uczestnicząc
w warsztatach i treningu w tym zakresie, które
odbyły się w dniach 23 listopada 2010 r.
w Polanicy Zdrój.
Rodzice mogli skupić się na nauce, gdyż
ich dzieci wraz z opiekunem atrakcyjnie spę
dzali czas w tym samym pensjonacie.
To pozwoliło uzyskać 100% frekwencję
wśród matek – uczestniczek projektu, za
pewniając jednocześnie, ważny w naszym
projekcie, element międzypokoleniowej in
tegracji społecznej. Wartością dodaną trenin
gu było zapewnienie usługi wspierającej
w ramach której uczestnicy mogli skorzystać
z wizyty u fryzjera i innych zabiegów pielę
gnacyjnorelaksacyjnych.
Niezapomniane wrażenia dostarczyła
wszystkim wycieczka kolejką po pięknej Po
lanicy. Podczas dwudniowego wyjazdu nie
zabrakło również spotkania integracyjnego.
Organizatorem treningu wyjazdowego
była Firma SzkoleniowoDoradcza Anna
Szywała ze Świdnicy.
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego,
Priorytetu VII. Promocja integracji spo
łecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnia
nie aktywnej integracji,
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszech
nianie aktywnej integracji przez ośrodki po
mocy społecznej.
Anita DenesZiemkiewicz
Marta Plizga

Szukam murowanego garażu z metalo
wymi drzwiami na samochód osobowy.
Najlepiej w okolicy sklepów PoloMarket,
Dino, ewentualnie ulicy Wyspiańskiego.
Tel. 886 426 112
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Kredyty dla rolników
Informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na uruchomienie procedury
otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia
łach specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku gradobicia na terenie gminy Żarów.
Procedura ubiegania się o kredyt obroto
wy jest następująca:
1. Pobranie z banku oraz wypełnienie przez po
szkodowanego formularza wniosku o kredyt.
2. Wypełnienie przez rolnika wniosku o wy
danie opinii Wojewody.
3. Przekazanie w formie zbiorczej przez gmi
nę wypełnionych wniosków o wydanie opi
nii do właściwej terytorialnej Komisji
Rejonowej do spraw szacowania i weryfi
kacji szkód, celem wypisania opinii i ak
ceptacji Wojewody.
4. Wnioski kredytowe wraz z opiniami Woje

wody zostaną odesłane przez Komisje Re
jonowe do gmin.
5. Rolnik po odebraniu w gminie opinii Woje
wody wraz z wnioskiem kredytowym składa
w banku współpracującym z Agencją Re
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w zakresie stosowania dopłat do oprocento
wania kredytów przeznaczonych na likwida
cję skutków klęsk, komplet dokumentów
niezbędnych do uzyskania kredytu zgodnie
z regulaminem kredytowania banku.
/dt/

Inspekcja
OSP
W dniu 22.10.2010 r. odbyła się inspekcja

Remont dachu

gotowości operacyjnej w Jednostkach Ochot
niczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ża
rów, w zakresie przygotowania jednostek do
prowadzenia działań ratowniczogaśniczych.
W czasie kontroli przeprowadzonej przez
Komendę Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Świdnicy była sprawdzana do
kumentacja operacyjnoszkoleniowa:
 Aktualne badania lekarskie członków Jed
nostki operacyjnotechnicznej
 Ewidencja wyjazdów do zdarzeń
 Ewidencja wyszkolenia członków OSP
 Zaopatrzenie wodne, wykaz hydrantów na
terenie Gminy Żarów na podstawie mapy
gminy.
 Sprawdzenie stanu technicznego samocho
dów oraz paliwa w motopompach.

5 listopada 2010 r. rozpoczął się długo
oczekiwany remont dachu na budynku Szkoły
Podstawowej w Imbramowicach.
Wymienione będzie orynnowanie, wy
konane zostaną nowe obróbki blacharskie
oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną.
Na ww prace szkoła ma zabezpieczenie fi
nansowe w kwocie 50 000 zł.
/kj/

Dwudniowy pożar
W dniach 2324 października 2010 r. miał
miejsce pożar zbelowanych opakowań papie
rowych i foliowych po Vulkafilach oraz innych
opakowań po surowcach stosowanych przy
ich produkcji, które były składowane na pow.
ok. 90 m2 w zdewastowanym poprodukcyj
nym budynku na terenie Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego ARDOK Sp. z o. o. ul. Armii
Krajowej 74 w Żarowie.
Budynek był niezabezpieczony przed
dostępem osób postronnych.
Pożar stworzył zagrożenie sanitarno
ekologiczne dla mieszkańców Żarowa i oko
licznych wsi oraz spowodował bardzo wyso
kie koszty finansowe udziału miejscowej
Straży Pożarnej z terenu Gminy Żarów.
W akcji czynny udział brały takie Jednostki
jak: OSP Żarów, OSP Wierzbna, OSP Im
bramowice, OSP Pożarzysko, które były
bardzo dobrze przygotowane bojowo do
przeprowadzenia dwu dniowej akcji gasze
nia pożaru.
Michał Domański

Gminne przetargi
Zimowe utrzymanie dróg
W piątek, 22 października 2010 r. nastą
piło otwarcie przetargu na zadanie pt.: „Zi
mowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie
2010/2011”.
W przetargu wziął udział jeden oferent,
Zakład Usług Komunalnych w Żarowie, któ
ry został zwycięzcą przy jednoczesnym speł
nieniu warunków określonych w SIWZ.

Remont świetlicy wiejskiej
w Imbramowicach
19 października 2010r. został ogłoszony
przetarg na zadanie „Remont świetlicy wiej
skiej w Imbramowicach, etap I – remont da
chu”. W przetargu udział wzięło 4
oferentów. Zwycięzcą przetargu okazało się
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAX”
z Wałbrzycha oferując 84 107,28 zł brutto
(osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedem zło
tych 28/100) za wykonanie usługi. Konku
rencja była bardzo duża, o czym świadczyć
może fakt, iż różnica w cenie pomiędzy
zwycięzcą a kolejnym oferentem wynosiła
tylko 300 zł. Warto nadmienić, że Gmina
planowała tę inwestycję od dawna i przezna
czyła na wykonanie remontu dachu kwotę
112 000,00 zł. Dlatego też po wyłonieniu
zwycięzcy z tak konkurencyjną ceną może
my przeznaczyć resztę funduszy na zaplano
wanie innych inwestycji w przyszłym roku.
/gs/

Składam serdeczne podziękowania
za współpracę i wsparcie w podejmowa
nych działaniach mieszkańcom: Bukowa,
Marcinowiczek, Pyszczyna i Zastruża.
Wyrazy podziękowania także dla spon
sorów, dzięki którym możliwa była realizacja
zamierzonych działań.
Radna Urszula Ganczarek

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

Zamienię mieszkanie 2 pokojowe
w Żarowie w bloku lub 2 pokojowe w cen
trum Świdnicy (luksusowe) na dom. Mogę
tez dopłacić. tel. 604 223 245.
Bezpieczne zamykane miejsca parkin
gowe na osiedlu Piastowskim przy Gimna
zjum wynajmuje firma „Fachowiec” tel 604
22 32 45. Zapraszamy. Tanio i bezpiecznie!

Ostatnia Rada
2 listopada 2010 roku Rada Sportu Gminy
Żarów spotkała się po raz ostatni z urzędują
cym Burmistrzem Lillą Gruntkowską.
Głównym tematem spotkania było zaopi
niowanie projektu budżetu gminy w zakresie
sportu i podział dotacji na poszczególne zada
nia publiczne realizowane na terenie gminy.
Spotkanie było również okazją do pod
sumowania ostatnich trzech lat. Wszyscy
uczestnicy spotkania podkreślali jak wiele
zmieniło się w zakresie sportu w naszej gmi
nie. Oddano pełnowymiarową halę sporto
wą, powstało boisko Orlik, wyremontowano
stadion w Mrowinach, modernizowany jest
stadion w Żarowie.
Cieszy również fakt, że nasze zespoły od
noszą sukcesy, w szczególności w zakresie pił
ki nożnej. Na następny rok budżetowy
zaplanowano wydatki związane z doposaże
niem boisk w Zastrużu, Kalnie i Łażanach, po
czym Rada przegłosowała plan dotacji na 2011
rok. Na zakończenie, Przewodniczący Rady
Sportu Kazimierz Bordulak podziękował Lilli
Gruntkowskiej za wieloletnią współpracę.
/kj/
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SP Żarów
zwyciężyła

Liga Dolnośląska Juniorów
Po bardzo nieudanym występie w Śląsku Wrocław, przegranym 10:1, juniorzy Zjednoczo
nych Żarów musieli udowodnić sobie i kibicom, że stanowią drużynę, która potrafi grać w piłkę.

bardzo dobrze. Posyła precyzyjną mocną pił
W meczu z Orłem Ząbkowice Śląskim
z dnia 14.11.2010 r. zobaczyliśmy zespół, ja kę na rosłego Skrypaka, który w powietrznej
walce radzi sobie znakomicie. Strzał głową
ki pamiętamy z występów w Lidze Okręgo
z pełnego biegu nie daje szans obrony bram
wej. Waleczni o każdy centymetr pola,
karzowi. Swoje sytuacje mieli
przeważający w posiadaniu
Bieńko i Ko
piłki, stwarzający wiele
nieczny, jednak
bardzo przemyśla
wykonanie
nych akcji.
strzałów w polu
Po raz pierw
karnym dają dużo do
szy w sezonie we
życzenia. Po błędzie
szliśmy w mecz
w kryciu przez Sudoła,
bardzo dobrze. Od
zawodnik Orła wpada
pierwszego gwizd
w pole karne. Lekki strzał
ka przejmujemy
w światło bramki ratuje nas
inicjatywę stając
od straty gola. W końców
się drużyną grającą
ce pierwszej połowy ko
więcej piłką. Szybka
pia sytuacji
gra przez formacje
fot. media: W walce o piłkę Mateusz Kołodziej
z trzydziestej minuty.
pozwala nam łatwo
przedostawać się pod bramkę rywali. Po kwa Z tego samego miejsca Chrapek wykonuje
rzut wolny po faulu na naszym zawodniku.
dransie gry zdobywamy prowadzenie. Chwi
Znów na celowniku znajduje się podanie do
lowo graliśmy bez nominalnego stopera
Skrypaka. Idealna, silna oraz w tempo zagra
Skrypaka, który po faulu opuścił boisko. Na
na piłka bez trudu pozwala Michałowi strze
jego pozycję wszedł Chrapek. Samotny rajd
lić drugą bramkę zdobytą głową.
tego zawodnika na połowę rywala pozwala
W drugiej połowie przeważamy, nie po
na dogranie na skrzydło do uwalniającego się
trafimy jednak tego udowodnić celnym tra
W 92 rocznicę odzyskania przez Polskę
spod opieki bocznego pomocnika Kołodzie
fieniem. Kilkukrotnie swoich bardzo
niepodległości siatkarki rywalizowały w Hali
ja. Centra w pole karne juniora młodszego
Sportowej Gminnego Centrum Kultury i Spor występującego u starszych kolegów ląduje na dogodnych sytuacji nie wykorzystują napast
nicy: Bieńko i Konieczny. Sześćdziesiąta mi
ręce obrońcy. Sędzia wskazuje na jedenasty
tu w Żarowie w XII Otwartych Mistrzostwach
nuta to rzut różny dla gospodarzy. Nie
metr. Karnego na bramkę silnym strzałem
Okręgu TKKF „Sudety” w Siatkówce Kobiet.
pilnowany zawodnik na długim słupku strza
pod
poprzeczkę
zamienia
Chrapek.
Zjedno
Uroczystego otwarcia turnieju dokonała
łem z głowy zdobywa bramkę numer jeden
czeni
uskrzydleni
prowadzeniem
nie
mają
za
Burmistrz Miasta Żarów Lilla Gruntkowska.
dla swojego zespołu. Żarowska młodzież do
miaru poprzestać na takim wyniku. Bliski
Na trzech boiskach o tytuł najlepszej druży
zdobycia drugiej bramki jest ponownie Chra końca spotkania nie oddaje inicjatywy za
ny walczyło dwanaście zespołów!
pek. Strzał z dystansu ląduje na spojeniu słup wodnikom z Ząbkowic pewnie wygrywając
W meczu o pierwsze miejsce obrończy
mecz wyjazdowy 1:3. Do końca rozgrywek
nie tytułu siatkarki TKKF Chemik Żarów po ka z poprzeczką. Podwójna dobitka
w zamieszaniu w polu karnym ponownie wę Ligi Dolnośląskiej Juniorów pozostały dwa
dejmowały JK SR Jelenią Górę. Pierwszy
spotkania.
druje na poprzeczce. W kolejnych minutach
set zaczął się bardzo pomyślnie dla zespołu
Zjednoczeni: Iwanicki – Skrypak, Szkur
gramy
wysoko,
przechwytując
piłki
i
starając
TKKF Chemik Żarów, w głównej mierze
łat, Chrapek, Darowski, Sudoł (’57 Michał
się przeprowadzić decydującą akcję. Trzy
dzięki świetnej zagrywce Beaty Kądziołki,
kiewicz), K. Dopieralski, Węglarz,
dziesta minuta przynosi dla naszej drużyny
która wyprowadziła swój zespół na
Kołodziej, Konieczny, Bieńko.
rzut
wolny
na
środku
boiska
tuż
obok
linii
au
siedmiopunktową przewagę. Młode siatkarki
media
tu. Chrapek zrobił to co umie wykonywać
z Jeleniej Góry sukcesywnie zaczęły odra
biać punkty dochodząc rywalki przy stanie
3. TKKF ArkadY Wrocław
Końcowa klasyfikacja:
18:18. Zacięta walka trwała do końca seta,
4. Kaczawianki Złotoryja
1. TKKF Chemik Żarów
z którego minimalnie lepszym zespołem oka
5. TKM Strzelce Opolskie
2. JK SR Jelenia Góra
zał się TKKF Chemik
6. Gryf Świdnica
Żarów. Druga partia
7. VIII C Świdnica
to popis gospodyń,
8. TKKF Dzierżoniów
które dość gładko
9. UKS Sokoliki Janowice Wielkie
wygrały seta, zwycię
10. ULKS Żarów
żając tym samym
11. MKS Olimpia Kowary
w całym turnieju.
12. LO Strzelin
Z dobrej strony za
Najwszechstronniejszą zawodniczką zo
prezentowały się młode
stała Paula Szczepańska (TKKF Arkady
żarowskie siatkarki
Wrocław). Tytuł najskuteczniejszej przy
występujące w drużynie
padł zaś Pauli Pokarowskiej (JK SR Jelenia
ULKS Żarów, które na
Góra)
tle doświadczonych ze
Organizatorem turnieju niezmiennie od
społów uplasowały się
dwunastu lat jest TKKF Chemik Żarów.
na dziesiątej pozycji.
media

Na stadionie OSiR w Dzierżoniowie roze
grano finał strefy wałbrzyskiej szkół podsta
wowych w piłce nożnej chłopców.
W turnieju wzięły udział: SP 37 Wał
brzych, SP 9 Dzierżoniów, SP Jaszkowa i SP
Żarów – zwycięzcy turniejów półfinało
wych. W półfinałach SP nr 37 Wałbrzych
pokonała SP Jaszkowa 4:2, a SP Żarów wy
grała ze SP nr 9 Dzierżoniów 5:4. W meczu
o III miejsce SP 9 Dzierżoniów pokonała SP
Jaszkowa 4:2.
W finale drużyna SP z Żarowa wygrała
ze SP nr 37 Wałbrzych 6:0. Młodzi piłkarze
z Żarowa będą reprezentować okręg wał
brzyski w finale dolnośląskim, w którym za
grają także zwycięzcy z okręgów
jeleniogórskiego, legnickiego i wrocławskie
go. Drużyna z Żarowa grała w składzie:
M. Andrzejewski, B. Bobrecki, P. Klimala,
M. Król, S. Putaj, S. Stencel i F. Żmuda.
Drużyną opiekował się J. Ciupiński.
/ek/

Siatkówka kobiet
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Święto Niepodległości w Żarowie
Msza za Ojczyznę
Zaraz po przedstawieniu, o godz. 11.30
w Kościele parafial
nym pod wezwaniem
Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Żaro
wie odbyła się Msza za
Ojczyznę, którą odpra
wił Proboszcz
ks. Dziekan Piotr Wa
żydrąg.

muzyki w żarowskim Gimnazjum i SP w Pa
stuchowie, od ponad 20 lat organistka w Ża
rowskim kościele parafialnym.

Hołd
poległym
Główne uroczysto
ści patriotyczne odby
ły się pod pomnikiem
Pamięci Narodowej
w Żarowie, gdzie licz Zdobywcy II miejsca – Świetlica „Cztery Pory Roku” w Żarowie
nie zgromadzone delegacje złożyły kwiaty
Konferansjerem Festiwalu był Ryszard
i oddały hołd poległym.
Fidler, który sprawnie z pełnym profesjonali
Po mszy, w wolnościowym korowodzie,
zmem poprowadził imprezę. W tym roku wy
z żarowską Orkiestrą Dętą, Pocztami Sztanda
jątkowo dopisała publiczność. Od pierwszej
rowymi i przedstawicielami Władz miasta na
pieśni do ostatniej sala była pełna widzów,
czele, wszyscy uczestnicy obchodów święta
która żywiołowo reagowała na występy
Niepodległości, przemaszerowali ulicami Ża
uczestników konkursu. W czasie przerwy,
rowa pod Pomnik Pamięci Narodowej, by od
podczas której Jury dokonało oceny poszcze
dać hołd tym, którzy za naszą wolność
gólnych wykonawców, wystąpił z Recitalem
przelali krew.
Pod pomnikiem,
zanim delegacje złoży
ły kwiaty i zapaliły
znicze, Burmistrz Lilla
Gruntkowska dokonała
uroczystego odsłonię
cia Tablicy Pamiątko
wej upamiętniającej
tragicznie zmarłych
w katastrofie lotniczej
pod Smoleńskiem. Na
tomiast Sekretarz
Gminy Leszek Micha
lak w swoim wystąpie
niu wspominał
minione lata, kiedy za Zdobywcy Nagrody Grand Prix – zespół wokalnoinstrumentalny
sprawą Józefa Piłsud „No name” z Żarowa
skiego Polska zaczęła uczyć się być wolnym
Patriotycznym zespół wokalnoinstrumental
narodem podkreślił wagę kolejnych wyda
ny VIATORI ze Świdnicy, którego założycie
rzeń, które doprowadziły do suwerenności na
lem, muzykiem, wokalistą jest Ryszard
szego kraju.
Fidler.
Wyniki XII Festiwalu pieśni patriotycznej
Festiwal
Jury w składzie: 1. Przewodniczący – To
Po południu, o godz. 15 rozpoczął się XII
masz Sochacki, 2. członek  Renata Cichow
Festiwal Pieśni Patriotycznej, w którym wzię
ska, 3. członek – Jolanta Papińska po
ło udział 22 wykonawców (soliści, zespoły
wnikliwym przesłuchaniu i analizie prezenta
i chóry) – w sumie 138 uczestników.
cji postanowiło przyznać następujące miejsca
Jurorami wokalnych zmagań byli: Prze
i wyróżnienia:
wodniczący jury – Tomasz Sochacki – dyrek
tor Studia Artystycznego „Katharsis”
Kat. I: Chóry Szkolne
w Świdnicy, Renata Cichowska – pedagog,
I miejsce – Libro di musica –
muzyk, wokalistka zespołu „Viatori” ze
SP nr 8 w Świdnicy
Świdnicy oraz Jolanta Papińska – nauczyciel

II miejsce – Świetlica „Cztery Pory Roku”
w Żarowie
III miejsce – Chór Dominanta z SP im. Jana
Brzechwy w Żarowie

Kat. II: Chóry i zespoły śpiewacze: Miej
skie, Gminne, Parafialne, działające przy
fundacjach, związkach i stowarzysze
niach
I miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie – listek koniczyny

Kat. II Zespoły wokalne, wokalnoinstru
mentalne od 3 do 5 osób – od 12 do 15 lat
I miejsce – Zespół wokalnoinstrumentalny –
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie
Wyróżnienie – Zespół Wokalny z SP im.
Anny Jenke w Mrowinach
Wyróżnienie – Agata i Magda Maćkała –
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie

Kat. III  Zespoły wokalne, wokalnoinstru
mentalne od 3 do 5 osób – powyżej 16 lat
I miejsce – Zespół Hocki klocki – Wołowski
Ośrodek Kultury
Wyróżnienie – Zespół Paka buziaka – MDK
w Jeleniej Górze

Kat. I soliści do 12 lat
I miejsce – Kinga Borowska – SP im. Anny
Jenke w Mrowinach
Wyróżnienie – Martyna Proniewicz z SP
w Pastuchowie

Kat. II soliści od 12 – 15 lat
I miejsce – Emilia Kowalewska – MDK
w Jeleniej Górze
Wyróżnienie – Martin Kurek – MDK
w Świdnicy
Wyróżnienie – Natalia Kowzan – MDK
w Jeleniej Górze

Kat. III soliści powyżej 16 lat
I miejsce – Joanna Kowalewska – MDK
w Jeleniej Górze
II miejsce – Malwina Bogdan  MDK w Jele
niej Górze
III miejsce – Aneta Klemczak  MDK
w Świdnicy
Nagrodę Grand Prix zdobył zespół wo
kalnoinstrumentalny „No name” z Żarowa,
fundatorem nagrody zaś był Marek Baryłko
– kandydat do Sejmiku Dolnośląskiego.
Festiwal dofinansowany był z dotacji
Starostwa Powiatowego w Świdnicy.
Organizatorzy składają serdeczne po
dziękowanie dla Pana Kazimierza Kozłow
skiego za ufundowanie słodkiego
poczęstunku dla wszystkich uczestników Fe
stiwalu.
/gckis/
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Powiatowa Liga Oldboys Saller Cup zakończona!
Dobiegły końca rozgrywki Powiatowej Ligi Oldboys Saller Cup. Przez niespełna półtora miesiąca, w środowe wieczory na boisku Orlik w Ża
rowie dwunastoosobowe zespoły walczyły o tytuł najlepszej drużyny rozgrywek.
Nefretete:
Wynik końcowej
Bartosz Duszyński, Piotr Ciupiński,
klasyfikacji trzymał
Adam Ciupiński, Norbert Gałązka, Dariusz
w napięciu do ostatniej
Kania, Sławomir Lis, Sebastian Bryła, Da
kolejki. Nefretete cze
niel Brambor, Łukasz Jernutowski, Marek
kało na potknięcie ze
Przybylski, Piotr Koluśniewski, Grzegorz
społu Mam Talent
Chłopek.
w rywalizacji z Noc
nym Teamem, aby
Łowcy Talentów:
wskoczyć na fotel lide
Robert Łuczak, Andrzej Chromy, Arka
ra. Pierwszy mecz dał
diusz Jastrząb, Krzysztof Głąb, Tomasz Bu
nam odpowiedź kto
jak, Rafał Byś, Adrian Jóda, Marcin
zwyciężył całą ligę.
Wardzyński, Michał Wardzyński, Kamil Jó
Mam Talent pokonał
da, Michał Kreisich, Daniel Valverde.
pewnie Nocny Team
Nocny Team Żarów:
Żarów 5:2 zostając mi
Łukasz Haraszczuk, Piotr Kozibroda,
strzem Powiatowej Li
Mariusz Niemiec, Grzegorz Opioła, Tomasz
gi Oldboys SALLER
Pilski, Edward Razik, Grzegorz Razik, Zbi
Cup.
gniew Wasik, Bartosz Wasilewski, Maciej
W drugim spotka foto media: Zwycięska drużyna
Wojewodzic, Grzegorz Hałaczkiewicz, Mi
niu Nefretete nie dało
chał Barabasz.
drzej Stec, Tomasz Suchorabski, Leszek
szans Łowcom Talentów wygrywając 10:4
media
Chrobot, Mirosław Lenio, Wojciech Hanc,
zostając tym samym wice liderem Ligi. Naj
Paweł Gąsior, Tomasz Jakubów, Wiesław
niższy stopień podium przypadł zespołowi
Zdunik.
Łowców Talentów. Czwarta lokata dla druży
ny Nocny Team Żarów.
Ciekawie wyglądała sytuacja jedynej in
dywidualnej klasyfikacji – najlepszego strzel
ca. Kilku zawodników z różnych zespołów
miało szansę zdobyć ten tytuł. W końcowym
rozrachunku najlepszym strzelcem ligi został
Paweł Gąsior (Mam Talent), który zgroma
dził 11 celnych trafień. Tylko o jedną bram
kę mniej miał Rafał Byś (Łowcy Talentów).
Po zakończeniu spotkań przyszedł czas
na ceremonie wręczenia nagród. Wszystkie
zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. Do
datkowo trzem drużynom, które stanęły na
podium wręczono medale, puchary. Zwycięz
cy Powiatowej Ligi Oldboys Saller Cup za
wodnicy Mam Talent oraz najlepszy strzelec
ligi otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane
fot. media: Zdjęcie rodzinne
przez sponsora głównego p. Tomasza Mojsę
i p. Wojciecha Basiuka właścicieli firmy Sal
ler w Świdnicy.
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ża
rowie jako organizator pragnie serdecznie po
dziękować panom Tomaszowi Mojsie,
Wojciechowi Basiukowi właścicielom firmy
W dniu 7 listopada w budynku Gimnazjum w Żarowie szachiści klubu Goniec Żarów bardzo
Saller w Świdnicy za objęcie honorowym pa udanie rozpoczęli rozgrywki szachowej III ligi, do której powrócili po rocznej przerwie.
tronatem rozgrywek.
W I rundzie ich przeciwnikiem był silny zespół z Mietkowa, który niemal w całości opar
Słowa podziękowania kierujemy w stro
ty jest na szachistach ściągniętych z wrocławskich klubów.
nę arbitra głównego rozgrywek p. Jana Bień
W meczu I kolejki Goniec Żarów pokonał zaliczanych do faworytów tych rozgrywek Ro
ko za sprawne i obiektywne sędziowanie
szadę Mietków 3,5:1,5.
całej ligi. Największe podziękowania należą
Swoje pojedynki dla Gońca na szachownicy wygrali: Wojciech Kowalczuk, Marek
się głównym aktorom bez których rozgrywki Szmyd, Zbigniew Zieliński, Czesław Stec natomiast swoją partię zremisował. Po rozegraniu
nie doszły by do skutku, zawodników wszyst I kolejki Goniec Żarów zajmuje 2 miejsce w tabeli rozgrywek III ligi.
kich drużyn biorących udział w Powiatowej
21 listopada Goniec zagra na wyjeździe z MDK DANY Chojnów i LZS Mewą Goliszów.
Lidze Oldboys Saller Cup.
W piątek 12 listopada z kolei rozpoczną rozgrywki w Wałbrzyskiej Lidze Okręgowej na
sze dwa kolejne zespoły. W I rundzie Goniec II Żarów zmierzy się z Gońcem III Żarów.
Składy drużyn:
Artur Adamek
Mam Talent:
Stanisław Chrapek, Paweł Kaśków, Ro
bert Kaśków, Sławomir Marmajewski, An

Zwycięska inauguracja
szachistów
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Słaba końcówka sezonu
Seniorom nie udało się utrzymać dobrej passy, którą prezentowali przez większą część
rundy. Z pięciu ostatnich meczy wygraliśmy tylko jeden.

Czterokrotnie schodziliśmy z boiska po
konani.
O ile dwie pierwsze porażki można trak
tować jako normalne, słabsze występy każdej
z drużyn, to wysoko przegrane dwa ostatnie
spotkania z Gromem Witków 4:0 oraz z AKS
Strzegom 2:0 nas nie usprawiedliwiają. Na
pewno do porażek przyczyniły się kontuzje
kilku podstawowych zawodników. Najbar
dziej odczuwalna stopera – Przemysława Drą
ga, który swoją postawą na boisku trzymał
w szyku linię defensywy.
Fenomenalny początek sezonu sprawia,
iż pozycję lidera na korzyść drużyny AKS
Strzegom tracimy dopiero w IX kolejce. Zwy
cięstwo w kolejnym meczu oraz potknięcie
Strzegomian daje nam pierwsze miejsce aż
do XI kolejki. Słabsza końcówka rundy spy
cha nas z wicelidera na czwarte miejsce.
Hit kolejki z 13.11.2010 r. pomiędzy liderem
– AKS Strzegom a wiceliderem  Zjednoczonymi
Żarów miał nam dać odpowiedź na jakim pozio
mie stoją obydwie czołowe drużyny?
Strzegomianie w przekroju całego meczu
okazali się drużyną zdecydowanie lepszą.
W pierwszej połowie zdołaliśmy tylko dwu
krotnie stworzyć groźne akcje pod bramką ry
wala. Już w dwunastej minucie Pojasek
musiał wyciągać piłkę z siatki. Wrzuconej pił
ce obrońcy pozwalają kozłować, aż wpada na
długi słupek do osamotnionego zawodnika
AKS. Formalności staje się zadość i gospoda
rze wychodzą na prowadzenie. Chwilę póź
niej nie przypilnowany napastnik wychodzi
na klarowną pozycję. Bardzo szybka reakcja
Pojaska i interwencja wejściem w nogi unie
możliwia oddanie celnego strzału. W kolej
nych minutach mamy problemy
z wyprowadzeniem piłki z własnej połowy.
Dziesięć minut przed gwizdkiem kończącym
pierwszą część meczu strzegomianie wykonu
ją rzut rożny. Zbyt lekko wybita piłka przez
Zjednoczonych trafia na bezpośredni strzał
w okolice osiemnastego metra do nie pilno
wanego gracza gospodarzy. Piłka spada tuż
obok prawego słupka. Do szatni dajemy strze
lić sobie drugą bramkę. Znów lewą stroną
przedziera się pomocnik dogrywając na długi
słupek. Brak krycia pozwala z najbliższej od

ległości umieścić piłkę w siatce. Widowisko
nie jest spektakularne, koncertowe, ale naj
ważniejszy jest wynik.
W drugiej części meczu gramy lepiej, jed
nak nie potrafimy udokumentować tego
bramką. Rzut wolny z 57 minuty daje nam
okazję na gola kontaktowego. Strzał Korbec
kego tuż obok słupka wybija wzdłuż linii au
towej bramkarz. Rudnik otrzymuje podanie
od Owczarzaka, jednak zbyt szybkie uderze
nie piłki głową unie
możliwia nabranie
odpowiedniej siły
strzału. W kolejnych
akcjach długie podania
trafiają do naszych na
pastników. Osamotnie
ni zawodnicy, nie mają
szansy powodzenia
gdyż są szczelnie kryci
przez obronę. W 70
minucie Krawczyk od
daje rzut różny rywa
lom bez podjęcia walki
z zawodnikem AKS.

Wybita piłka po dośrodkowaniu trafia do
Klimaszewskiego. Pomocnik zbyt długo
zwleka z podaniem, czego efektem jest prze
jęcie piłki i strzał z siedemnastego metra. Po
raz kolejny sprzyja nam szczęście. Gra się
zaostrza, czego efektem są liczne rzuty wol
ne dla naszego zespołu. Brak umiejętności
wykonania stałych fragmentów gry nie zbli
ża nas do zdobycia bramki kontaktowej.
W ostatniej minucie spotkania po rzucie roż
nym piłka spada na nogę Owczarzaka. Bar
dzo silny strzał z dystansu ląduje na
poprzeczce. AKS Strzegom – Zjednoczeni
Żarów 2:0.
Gospodarze zadbali, aby derby miały od
powiednią, bardzo miła rangę. W przerwie
spotkania Prezes AKS Strzegom Wiesław
Witkowski wręczył Prezesowi KS Zjedno
czeni Żarów Jackowi Kaletowskiemu piłkę
z podpisami zawodników ze Strzegomia.
Kilkukrotnie przez radiowęzeł gospodarze
podkreślali fakt, iż jest im niezmiernie miło
gościć żarowską drużynę.
Zjednoczeni: Pojasek – Okarma, Ciupiń
ski, Bryła (46’ Baziak), Kozibroda, Kołodziej
czyk, Klimaszewski, Owczarzak, Dąbrowski
(’46 Korbecki), Krawczyk, Rudnik.
media

Biegi Niepodległościowe
Sportową część obchodów Święta Niepodległości rozpoczęli uczniowie szkół podstawo
wych i gimnazjum z Gminy Żarów, którzy w środę 10.11.2010 r. w wyjątkowo dobrych warun
kach atmosferycznych brali udział w Biegach Niepodległościowych.
Sześćdziesięciu zawodni
ków i zawodniczek rywalizo
wało na różnych dystansach
w okolicach żarowskiego gim
nazjum oraz Przedszkola Miej
skiego w Żarowie. Pierwsza
trójka w poszczególnych kate
goriach wiekowych nagrodzo
na została medalami oraz
pamiątkowymi dyplomami.
Szkoły podstawowe
kl. IIIIV: dziewczęta:
1. Joanna Górska,
2. Oliwia Chlewicka,
3. Amelia Marczak
kl. IIIIV: chłopcy
1. Tomasz Denes

2. Marcel Król
3. Szymon Porabi
klasy VVI: dziewczęta
1. Paulina Król
2. Kamila Leletki
3. Malwina Baczyńsk
klasy VVI: chłopcy
1. Dawid Duda
2. Patryk Klimala
3. Daniel Molazahn
Gimnazja
klasy II dziewczęta
1. Agnieszka Górska
2. Sylwia Torbuś
3. Agnieszka Jasińska
klasy III dziewczęta
1. Eryka Janik

2. Aleksandra Kaczmarek
3. Justyna Babiarz
kl. II chłopcy
1. Krzysztof Schumann
2. Krzysztof Wielg
3. Przemysław Dubiel
kl. III chłopcy
1. Łukasz Brańka
2. Hubert Skzrypek
3. Karol Serafin
Organizatorzy: Gminne
Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie, ULKS Piast 2008
Żarów
media
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Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie
z dnia 8 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wybo
rach do Rady Miejskiej w Żarowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
1. Poliwoczak Mariola Iwona, lat 44, zam.
Okręg Wyborczy Nr 1
Żarów
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy SLD
Lista nr 19 – KWW Leszka Michalaka
1. Kulas Elżbieta, lat 48, zam. Żarów
Lista nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe 1. Majewska Krystyna Magdalena, lat 51,
zam. Żarów
1. Wróbel Barbara, lat 36, zam. Żarów
Lista nr 20 – KWW Niezależni
Lista nr 5 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1.
Żydek
Konrad, lat 48, zam. Żarów
1. Stawski Mirosław, lat 38, zam. Żarów
Okręg Wyborczy Nr 7
2. Zdunik Arkadiusz, lat 36, zam. Żarów
Lista nr 18 – KWW Razem dla Żarowa
1. Kaśków Robert, lat 44, zam. Żarów
2. Reruch Tadeusz, lat 64, zam. Żarów
3. Gąsior Elżbieta, lat 49, zam. Żarów
Lista nr 19 – KWW Leszka Michalaka
1. Kozłowski Kazimierz, lat 61, zam. Żarów
2. Papińska Jolanta, lat 38, zam. Żarów
Okręg Wyborczy Nr 2
Lista nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Spaczyński Lesław, lat 50, zam. Żarów
Lista nr 18 – KWW Razem dla Żarowa
1. Mann Jadwiga, lat 58, zam. Żarów
Lista nr 19 – KWW Leszka Michalaka
1. Borowiec Mariusz Grzegorz, lat 28, zam.
Żarów
Lista nr 20 – KWW Niezależni
1. Juzyszyn Józef Paweł, lat 60, zam. Żarów
Okręg Wyborczy Nr 3
Lista nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Stryjewska Jolanta, lat 51, zam. Żarów
Lista nr 5 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. SzybalskaGóra Agnieszka Katarzyna, lat
32, zam. Żarów
Lista nr 18 – KWW Razem dla Żarowa
1. Chrobot Waldemar, lat 50, zam. Żarów
Lista nr 19 – KWW Leszka Michalaka
1. Brońska Jolanta Maria, lat 50, zam. Żarów
Lista nr 20 – KWW Niezależni
1. Gałązka Norbert, lat 24, zam. Żarów
Okręg Wyborczy Nr 4
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy SLD
1. Żurek Anna, lat 44, zam. Żarów
Lista nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Dalgiewicz Tadeusz, lat 65, zam. Żarów
Lista nr 5 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Kania Anna, lat 29, zam. Żarów
Lista nr 18 – KWW Razem dla Żarowa
1. Odon Leszek Jan, lat 56, zam. Żarów
Okręg Wyborczy Nr 5
Lista nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Kijowska Laura, lat 76, zam. Żarów
Lista nr 5 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Szmajda Tomasz Łukasz, lat 23, zam. Żarów
Lista nr 18 – KWW Razem dla Żarowa
1. Marczyński Jacek Andrzej, lat 38, zam. Żarów
Lista nr 19 – KWW Leszka Michalaka
1. Nieradka Iwona, lat 43, zam. Żarów
Lista nr 21 – KWW Sebastiana Pietragi
1. Pietraga Sebastian Krzysztof, lat 28, zam.
Żarów
Okręg Wyborczy Nr 6
Lista nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Pudlik Tadeusz, lat 55, zam. Żarów
Lista nr 5 – KW Prawo i Sprawiedliwość

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy SLD
1. Górecka Renata, lat 37, zam. Żarów
Lista nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Madej Kamila, lat 30, zam. Łażany
2. Proniewicz Agnieszka Monika, lat 34,
zam. Przyłęgów
Lista nr 18 – KWW Razem dla Żarowa
1. Tomaszewska Maria Teresa, lat 42, zam.
Łażany
2. Dulemba Sylwia, lat 36, zam. Przyłęgów
Lista nr 19 – KWW Leszka Michalaka
1. Bieszczad Michał, lat 58, zam. Mikoszowa
Okręg Wyborczy Nr 8
Lista nr 18 – KWW Razem dla Żarowa
1. Lewandowska Halina, lat 46, zam. Mrowiny
Lista nr 19 – KWW Leszka Michalaka
1. Kozieł Ireneusz Jacek, lat 44, zam. Mrowiny
Okręg Wyborczy Nr 9
Lista nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Mach Andrzej, lat 36, zam. Wierzbna
Lista nr 18 – KWW Razem dla Żarowa
1. Bryła Mariusz Paweł, lat 40, zam. Wierzbna
Lista nr 19 – KWW Leszka Michalaka
1. Rzeszowski Waldemar Andrzej, lat 45,
zam. Wierzbna
Lista nr 22 – KWW Nasza Wierzbna
1. Szymczak Piotr, lat 59, zam. Wierzbna
Okręg Wyborczy Nr 10
Lista nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Myrta Mieczysław, lat 51, zam. Żarów
Lista nr 18 – KWW Razem dla Żarowa
1. Piasecki Walenty, lat 70, zam. Kalno
Lista nr 19 – KWW Leszka Michalaka
1. Skotnicki Henryk, lat 41, zam. Żarów
Okręg Wyborczy Nr 11
Lista nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Stec Łucja, lat 48, zam. Imbramowice
Lista nr 5 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Serafin Danuta Irena, lat 54, zam. Imbramowice
Lista nr 18 – KWW Razem dla Żarowa
1. Kaczorowska Joanna Elżbieta, lat 47,
zam. Imbramowice
Lista nr 19 – KWW Leszka Michalaka
1. Trafas Paulina Marzena, lat 40, zam. Im
bramowice
Okręg Wyborczy Nr 12
Lista nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Kosek Leszek Jan, lat 56, zam. Buków
Lista nr 5 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Bernatowicz Artur Krzysztof, lat 34, zam.
Marcinowiczki
Lista nr 19 – KWW Leszka Michalaka
1. Ganczarek Urszula Barbara, lat 52, zam.
Buków

Gdzie głosujemy?
W lokalu wyborczym: Przedszkole Miej
skie, ul. Władysława Łokietka 14.
Miasto Żarów – ulice: Armii Krajowej nr 1
11A (nieparzyste) i nr 212E (parzyste),
Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywo
ustego, Górnicza, Henryka Brodatego,
Henryka Pobożnego, Kazimierza Wielkie
go, Księżnej Jadwigi Śląskiej, Mieszka I,
Piastowska, Spokojna, Wiejska ,Władysła
wa Łokietka.

W lokalu wyborczym: Biblioteka Publicz
na, ul. Piastowska 10, Żarów.
Miasto Żarów – ulice: Akacjowa, Brzozowa,
Bukowa, Dębowa, Jarzębinowa, Jaworowa,
Jesienna, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa,
Kręta, Krótka, Ks. Mariana Cembrowskie
go, Lipowa, Pogodna, Polna, Rybacka, Sło
neczna, Słowiańska, Topolowa,
Wierzbowa, Wiosenna, Wyspiańskiego.

W lokalu wyborczym: Siedziba byłego
ŻOK, ul. Armii Krajowej 40, Żarów.
Miasto Żarów – ulice: Hutnicza, Kopernika,
Kwiatowa, Mickiewicza, Plac Wolności,
Puszkina, Słowackiego,
Miasto Żarów – ulice: Armii Krajowej nr
1341 (nieparzyste), 1440A (parzyste),
Dworcowa, Krasińskiego.

W lokalu wyborczym: Szkoła Podstawo
wa , ul. Armii Krajowej 60, Żarów.
Miasto Żarów – ulice: 1 Maja, Armii Krajowej
nr 4351 (nieparzyste) i nr 4262 (parzyste),
Generała Sikorskiego, Ogrodowa 4,4A,6 (pa
rzyste), Szkolna, Wojska Polskiego,
Miasto Żarów – ulice: Armii Krajowej nr 55
71 (nieparzyste) i nr 7680 (parzyste), Cicha,
Ogrodowa 826, Sportowa, Zamkowa.

W lokalu wyborczym: Świetlica Wiejska,
ul. Strzegomska 4, Łażany
Wsie: Kruków, Łażany, Mielęcin, Mikoszo
wa, Przyłęgów.

W lokalu wyborczym: Świetlica Wiejska,
ul. Wojska Polskiego 57, Mrowiny
Wsie: Mrowiny oraz Przysiółek Tarnawa.

W lokalu wyborczym: Świetlica Wiejska,
ul. Świdnicka 21 A, Wierzbna.
Wsie: Bożanów, Wierzbna, Gołaszyce, Kal
no, Przysiółek Wostówka, Siedlimowice

W lokalu wyborczym: Szkoła Podstawo
wa, ul. Żarowska 45, Imbramowice.
Wsie: Imbramowice, Pożarzysko, Buków,
Marcinowiczki ,Pyszczyn, Zastruże.

Jak głosować w wyborach 21 listopada?
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Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o sposobie głosowania w wyborach samo
rządowych, wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
Głosujemy: na Burmistrza (karta różowa), radnych do Rady Miejskiej (karta biała), radnych
do Rady Powiatu (karta żółta) oraz radnych do Sejmiku Wojewódzkiego (karta niebieska).

Karta do głosowania
w wyborach Burmistrza

Karta do głosowania
w wyborach do Rady Miejskiej
Okręg Wyborczy Nr ....
Lista nr ....
KW ................................

Nazwisko, Imię

1.

Nazwisko, Imię

1.

Lista nr ....
KW ................................

zgłoszony przez KWW .................

Nazwisko, Imię

2.

zgłoszony przez KWW .................

Nazwisko, Imię

1.

Aby głos był ważny znak X stawiamy tylko przy
1 nazwisku kandydata.
Uwaga:

Aby głos był ważny znak X stawiamy tylko przy
1 nazwisku kandydata.

Karta do głosowania
w wyborach do Rady Powiatu

1. W okręgu Nr 1 (lokal wyborczy Przedszkole Miej
skie) stawiamy znak X obok nazwiska 3, 2 lub 1 kan
dydatów.
2. W okręgu Nr 7 (lokal wyborczy świetlica wiejska
w Łażanach) stawiamy znak X obok nazwiska 2 lub
1 kandydatów.

Karta do głosowania w wyborach
do Sejmiku Wojewódzkiego

Okręg Wyborczy Nr 3
Lista nr .....
KWW .........................

1.
2.
3.
4.

Nazwisko, Imię
Nazwisko, Imię
Nazwisko, Imię
Nazwisko, Imię

Okręg Wyborczy Nr 3
Lista nr .....
KWW .........................

1.
2.
3.
4.

Lista nr .....
KWW .........................

1.
2.
3.
4.

Nazwisko, Imię
Nazwisko, Imię
Nazwisko, Imię
Nazwisko, Imię

Aby głos był ważny znak X stawiamy tylko przy
1 nazwisku kandydata.

Nazwisko, Imię
Nazwisko, Imię
Nazwisko, Imię
Nazwisko, Imię
Lista nr .....
KWW .........................

1.
2.
3.
4.

Nazwisko, Imię
Nazwisko, Imię
Nazwisko, Imię
Nazwisko, Imię

Aby głos był ważny znak X stawiamy tylko przy
1 nazwisku kandydata.

Lokale wyborcze bedą czynne
21 listopada 2010 r. w godzinach 8:00  22:00

