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Ale chyba tylko dzieci cieszą się z takiej

pogody. Dla właścicieli i administratorów do

mów śnieg jest wyłącznie utrapieniem. Po

dobnie jak dla drogowców.

Śnieg na drogach
Za usuwanie śniegu z dróg odpowiadają

różne instytucje, w zależności od tego, kto

jest właścicielem drogi. Ale w każdym przy

padku za odśnieżanie dróg odpowiadają kon

kretne firmy, które wygrały przetargi na

zimowe utrzymanie dróg.

Drogi i ulice, których właścicielem jest

Gmina Żarów odśnieża ZUK Żarów sp. z o.o.

Tomasz Kuska jest koordynatorem z ra

mienia tej firmy i do niego, pod nr telefonu:

694 427 415, należy kierować uwagi dotyczą

ce stanu dróg gminnych.

Za drogi powiatowe: Żarów – Świdnica,

Jaworzyna – Żarów – Imbramowice, Buków

– Imbramowice – Pożarzysko – Siedlimowi

ce – Gołaszyce, Mrowiny – Siedlimowice –

Domanice, Łażany – Przyłęgów – Strzegom,

odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych. Tam

– pod nr. telefonu: 746 622 920 – cały czas

pracują dyżurni, do których należy kierować

wszelkie uwagi dotyczące przejezdności tych

dróg.

Śnieg na chodnikach
Za odśnieżanie chodników odpowiadają

właściciele domów, do których te chodniki

przylegają. W przypadku domów wieloro

dzinnych za stan chodników odpowiadają

wspólnoty, a właściwie administratorzy

wspólnot.

Zwyciężył rozsądek
Wygrał wybory w cuglach uzyskując bardzo

wyraźną przewagę nad swoim kontrkandydatem

w minionych wyborach samorządowych. Już

w najbliższy czwartek Leszek Michalak złoży

przysięgę i formalnie obejmie urząd burmistrza

w kadencji 20102014.

– Panie Burmistrzu, bo chyba już

tak można się do pana zwracać, czy

mógłby pan podzielić się swoimi

pierwszymi wrażeniami po wygra

nych wyborach.

– Leszek Michalak – Chciałbym

zacząć od podziękowań. Przede

wszystkim chciałbym podziękować tym

mieszkańcom, którzy mi zaufali.

W pierwszej kolejności wyrazy podzię

kowania należą się wszystkim, którzy

mi pomogli w wyborach, a była to

znaczna grupa osób. Chciałbym rów

nież podziękować tym mieszkańcom,

którzy oddali na mnie swój głos. Mam

olbrzymią satysfakcję z tego, że 2/3 wy

borców poparło mnie w tych wyborach.

Ostatni taki wywiad
Już w czwartek, oficjalnie przekaże władzę swojemu następcy. Lilla

Gruntkowska stanie się osobą prywatną. Na pewno cieszą się z tego jej

najbliżsi. Ale zanim stanie się to faktem, poprosiłem ją o ostatni wy

wiad i ostatni komentarz.

– Minione wybory przyniosły wiele

niespodzianek. Z jednej strony duży

sukces popieranego przez panią kan

dydata, a z drugiej nie najlepszy wy

nik w wyborach do Rady Miejskiej.

Czy taki układ nie będzie przeszko

dą w realizowaniu programu wy

borczego Leszka Michalaka?

– Lilla Gruntkowska – Ten wynik

nie jest zły. Wspólnota wprowadziła

do Rady 5 radnych. Pozwoliło to na

podpisanie koalicji większościowej

z radnymi z komitetu PSL, popierającej

Burmistrza Michalaka. Na pierwszej sesji

będzie ważny sprawdzian dla tej koalicji;

ukonstytuowanie się Rady i komisji. A Le

szek Michalak, jestem przekonana, że na

wet z opozycyjną Radą dałby sobie

doskonale radę, gdyż jest po prostu
dokończenie na stronie 4.

Zima zaatakowała
Podobnie jak w zeszłym roku zima przyszła niespodziewanie i od razu zaatakowała obfity

mi opadami śniegu.

dokończenie na stronie 4.

dokończenie na stronie 6.

Dwa tiry zatarasowały

miasto. Takich sytuacji

może być więcej. A

może w zimie powinien

być zakaz parkowania

wzdłuż Armii Krajowej?
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Zakończenie programu
26 listopada 2010 r. o godz. 11.00 w kawiarni Gminnego Centrum

Kultury i Sportu w Żarowie odbyło się uroczyste zakończenie projektu

systemowego „WIP  Wiara w Integrację Pokoleniową”.

Projekt realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ża

rowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu

VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upo

wszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upo

wszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W spotkaniu podsumowującym realizację projektu udział wzięli:

Leszek Michalak – Sekretarz Gminy Żarów, dyrektorzy szkół, przed

szkola, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, sołtysi, przed

stawiciele Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz

uczestnicy projektu.

Po powitaniu gości oraz prezentacji multimedialnej podsumowu

jącej działania projektowe, głos zabrał Leszek Michalak, który pogra

tulował uczestnictwa w projekcie oraz wręczył certyfikaty

potwierdzające ukończenie udziału w projekcie.

Podczas spotkania nie zabrakło programu artystycznego w wyko

naniu Bernadetty Lesiak i Marii Borowskiej, a także niezawodnej Da

nuty Kwiatkowskiej i Stanisława Wójciuka.

Część oficjalna zakończyła się tradycyjnym już pamiątkowym

zdjęciem wszystkich zaproszonych.

Celem realizowanego projektu „WIP – Wiara w Integra

cję Pokoleniową” była reintegracja zawodowa i społeczna

bezrobotnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Żarów.

Działania podejmowane podczas realizacji projektu miały na

celu aktywizację społeczną, edukacyjną i zawodową uczest

ników projektu. Ponadto zrealizowane zostały działania o

charakterze środowiskowym. Dzięki udziałowi w projekcie

uczestnicy mieli możliwość zdobycia kwalifikacji zawodo

wych w zakresie „magazyniera z obsługą wózków widło

wych” oraz „opiekuna osoby starszej”.

Wszystkim, którzy organizacyjnie wsparli to spotkanie

serdecznie dziękujemy, a uczestnikom projektu raz jeszcze

gratulujemy i życzymy powodzenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Anita DenesZiemkiewicz

Marta Plizga

Atrakcyjne działki
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału

w przetargach, które odbędą się 17 grudnia 2010

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie na

atrakcyjne działki budowlane:

 dz. Nr 171/102 o pow. 1.006 m2

 dz. Nr 171/101 o pow. 953 m2

 dz. Nr 171/100 o pow. 925 m2

 dz. Nr 171/99 o pow. 802 m2

 dz. Nr 171/98 o pow. 808 m2

 dz. Nr 171/97 o pow. 845 m2

 dz. Nr 171/96 o pow. 873 m2

W/w działki położone są na płaskim

terenie w Żarowie, przy ul. Ks. Jadwigi

Śl., w sąsiedztwie lokalnych punktów

handlowych, głównej ulicy i przystanków

komunikacji autobusowej, w otoczeniu

nieruchomości zabudowanych budynka

mi mieszkalnymi. Działki te są w pełni

uzbrojone w wodociąg, kanalizację,

energię elektryczną oraz gaz. W MPZP

przeznaczone są pod zabudowę mieszka

niową jednorodzinną.

/um/

Szkiełkiem i okiem
Wybory, wybory i... po wyborach. Teraz przed wybranymi całe

cztery lata pracy. No może nie wszyscy szykują się do pracy, część

znów będzie siedziała i krytykowała. Ale nie uprzedzajmy faktów.

Prezentacja radnych
Leszek Michalak – nowo wybrany burmistrz ma tylko pięcioro

radnych ze swojego komitetu. Opozycyjna grupa „Razem dla Żaro

wa” wprowadziła również pięcioro radnych. Po raz pierwszy w histo

rii żarowskiej samorządności partia polityczna – PSL wprowadziła aż

czworo radnych. Jeden radny jest niezależny. Jak będzie wyglądać

praca Rady? Będą konflikty i przeszkadzanie czy może zgodne

współdziałanie? Czas pokaże.

Z tego, co już wiadomo Leszek Michalak wraz ze swoimi radny

mi podpisał umowę koalicyjną z grupą radnych PSL, co daje mu sta

bilną większość w radzie i możliwość spokojnej pracy.

A wewnątrz numeru prezentujemy zdjęcia i krótkie sylwetki no

wych radnych, którzy w kadencji 20102014 będą decydowali o kie

runkach rozwoju naszej gminy.

Zima zawitała
Zima jaka jest – każdy widzi. Jest biało, ślisko na chodnikach

i słabo przejezdnie na drogach. Pierwszy dzień można wszystkim

wybaczyć ze względu na bardzo obfite opady. Przed domem odśnie

żaliśmy z synem chyba z dziesięć razy, a i to nie uporaliśmy się ze

śniegiem. Kolejne dni już nikogo nie usprawiedliwiają. Stąd też przy

pominamy wszystkim o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach

i zarządcach nieruchomości. Podajemy również telefony do odpo

wiednich służb – to do nich należy dzwonić, aby zgłosić problemy

z odśnieżaniem. Przypominamy również, że zagrożenie czyha nie tyl

ko na chodnikach i jezdniach, ale również na dachach. To również

obowiązek właścicieli i zarządców. Na szczęście na każdym budynku

jest tabliczka z informacją o zarządcy. W przypadku zagrożenia na

chodniku czy na dachu należy właśnie ich informować i żądać usu

nięcia zagrożenia.

Red

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom

Bukowa, Marcinowiczek, Pyszczyna i Zastruża za udział

w wyborach i okazanie zaufania mojej osobie.

Urszula Ganczarek
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Podatek od środków transportu
Na podstawie uchwały Nr LXV/295/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z

dnia 30.09.2010 r. stawki podatku od środków transportowych na 2011

rok wynoszą:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powy

żej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w tym:.......

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 748 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 248 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 496 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej rów

nej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi:

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używa

nia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi

tej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 746 zł

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używa

nia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi

tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności

od liczby osi:

5. od przyczepy i naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia

łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton – 1 496 zł

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym po

siadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa

dzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi

oraz dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc – 1 338 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2 208 zł

Podatek

od nieruchomości
Na podstawie uchwały Nr LXV/294/2010

Rady Miejskiej w Żarowie z 30.09.2010 r.

określa się następujące stawki podatku od nie

ruchomości na rok 2011:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalno

ści gospodarczej, bez względu na spo

sób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków od 1 m2 po

wierzchni – 0,80 zł;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki

wodne retencyjne lub elektrowni wod

nych od 1 ha powierzchni – 4,15 zł;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa

dzenie odpłatnej statutowej działalno

ści pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego od

1m2 powierzchni – 0,41 zł;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych lub ich części od 1m2 po

wierzchni użytkowej – 0,63 zł;

b) związanych z prowadzeniem działalno

ści gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych

na prowadzenie działalności gospodar

czej od 1 m2 powierzchni użytkowej –

21,05 zł;

c) zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi

kowanym materiałem siewnym od 1

m2 powierzchni – 9,82 zł;

d) zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych od 1 m2 po

wierzchni – 4,27 zł ;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowa

dzenie odpłatnej statutowej działalno

ści pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego od

1m2 powierzchni użytkowej – 5,16 zł.

f) od garaży od 1m2 powierzchni użytko

wej – 7,06 zł;

3) od budowli – 2% ich wartości określo

nej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3

i ust. 37.

Podatek

od posiadania psa
Na podstawie uchwały Nr LXV/296/2010

Rady Miejskiej w Żarowie z 30.09.2010 r.

ustalono na 2011 rok, roczną stawkę od jed

nego psa w wysokości 30 zł, płatną jednora

zowo bez wezwania w terminie do dnia 30

czerwca danego roku.

W przypadku powstania obowiązku uisz

czenia opłaty od posiadania psów po dniu 30

czerwca danego roku, opłata jest należna w

wysokości połowy stawki rocznej.

W przypadku wygaśnięcia obowiązku

uiszczenia opłaty w trakcie danego roku,

płatnik powiadamia o tym fakcie – w termi

nie 14 dni od zdarzenia wpływającego na

obowiązek uiszczenia opłaty.

/um/

Jakie podatki w roku 2011?
Rada Miejska, jak co roku, podjęła uchwałę o wysokości podatków na rok 2011.
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– Wybory mamy już za sobą. Zbliża się

czas wytężonej pracy. Już niedługo pierw

sza sesja nowej rady. Jakie ma pan najbliż

sze zamierzenia?

– Leszek Michalak – Zbliżająca się sesja bę

dzie sesją organizacyjną. Rada musi się ukon

stytuować. Wybrany zostanie Przewodniczący

i Zastępca Przewodniczącego Rady. Rada mu

si podjąć również decyzję, jakie komisje będą

pracowały i kto im będzie przewodniczył.

– A jakie decyzje i jakie działania podej

mie burmistrz tuż po zaprzysiężeniu?

– Leszek Michalak – To będą decyzje

i działania wynikające z normalnego toku

pracy Urzędu. Zbliża się koniec roku,

jestwięc więc sporo działań z tym związa

nych. Konieczne będzie rozliczenie inwesty

cji prowadzonych w tym roku, trzeba

zamknąć projekty i zadania, a przede wszyst

kim zadbać o budżet tegoroczny – by za

mknąć go zgodnie z planem i prawem oraz

przyszłoroczny, który będzie podstawą do

pracy Urzędu w roku 2011.

– W swoim programie wyborczym za

warł Pan wiele zadań i inwe

stycji, których realizacja

będzie wymagała przyzwo

lenia rady, a przecież

w skład nowej rady weszło

tylko pięć osób z pana komi

tetu wyborczego. Jak będzie

z realizacją programu?

– Leszek Michalak – Jeste

śmy, od pierwszych dni po

ogłoszeniu wyników, w kontak

cie z radnymi. Bardzo cieszy

mnie to, że większość radnych

podeszła konstruktywnie do

wyborów. To znaczy, że więk

szość z nich wyszła z założenia, że ważna jest

praca dla naszych mieszkańców. Niestety, są

tacy radni, którzy próbowali zbudować jakąś

koalicję przeciwko burmistrzowi, a więc prze

ciwko płynnej pracy w naszej gminie. Na

szczęście do tego nie doszło.

Natomiast jeśli chodzi o program, który pre

zentowałem w trakcie spotkań, to jest on zada

niowy. To oznacza, że nie było w nim żadnych

obietnic. Pokazywałem ciąg prac, które już są

w gminie realizowane i które bę

dą kontynuowane, nawet przy

niesprzyjającej postawie rady.

Na szczęście do tego nie dojdzie.

– Żarowska Podstrefa jest,

w pewnym sensie, pana

oczkiem w głowie – chociaż

by dlatego, że przez ostatnie

lata zajmował się Pan jej po

wstawaniem i rozwojem. An

gażował się Pan w stwarzanie

ułatwień inwestorom w trak

cie budowy i rozbudowy. Cho

ciażby ostatnio w rozbudowę

kilku żarowskich firm. Ale

rozwój tych firm, to tylko jeden z aspektów

funkcjonowania strefy. Od jakiegoś czasu

narastają konflikty pomiędzy pracownika

mi zatrudnionymi w strefie i ich pracodaw

cami. Jak widzi Pan swoją rolę

w rozładowywaniu tych konfliktów?

– Leszek Michalak – To trudny temat. Rozu

miem racje obu stron takiego konfliktu, ale nie

jest rolą burmistrza angażowanie się po jakiejkol

wiek stronie w konfliktach pomiędzy pracownika

mi i pracodawcami. Każda z firm jest

niezależnym podmiotem i realizuje własne zada

nia biznesowe. Moją rolą jest wspierać działania

tych firm, które zamierzają się rozbudowywać,

ale wyłącznie w zakresie stwarzania udogodnień

takich jak: skracanie procedur, ułatwianie kon

taktów, skracanie czasu podejmowania decyzji.

Wbrew pozorom takie działania są na korzyść

nie tylko firm, ale również i pracowników. Roz

budowa zakładów oznacza zwiększenie dbałości

pracodawców o pracowników już zatrudnionych

ale i zwiększanie zatrudnienia, co daje szansę

tym, którzy poszukują pracy.

I to są jedyne dopuszczalne formy zaanga

żowania się w sprawy każdej firmy. Jeśli cho

dzi o działania wyłącznie na rzecz

pracowników, to podejmujemy je chociażby

w zakresie dostosowania rozkładów jazdy ko

munikacji publicznej czy udostępniania obiek

tów sportowych i kulturalnych na organizację

imprez pracowniczych. Oczywiście odrębnym

tematem są zawsze negocjacje z każdym inwe

storem w sprawie pierwszeństwa w zatrudnia

niu pracowników z terenu gminy i w tym

zakresie zawsze odnosimy sukces.

– Dziękuję za rozmowę.

dokończenie ze strony 1.

Zwyciężył zdrowy rozsądek

Sople i śnieg na dachach
Śnieg na dachu wygląda malowniczo, ale

w nadmiarze może stwarzać zagrożenie za

równo dla domowników, jak i dla przecho

dzących obok przechodniów. Odśnieżanie

dachu należy do obowiązku właściciela bu

dynku. Zimą właściciele i zarządcy nieru

chomości muszą usuwać nadmiar śniegu

z dachu oraz wiszące sople.

Mówi o tym ustawa Prawo budowlane. Kil

ka centymetrów śniegu zalegającego na dachu

nie stanowi jeszcze zagrożenia, ale gdy zbierze

się go za dużo, to dach należy odśnieżyć.

– Szczególnie ważne jest usuwanie śniegu

z dachów płaskich. Zaniedbania mogą pro

wadzić do katastrof budowlanych. Im dach

jest bardziej płaski, tym zjawisko to staje się

bardziej niebezpieczne – ostrzega Kazimierz

Siemieniecki, dyrektor Wydziału Zarządza

nia Kryzysowego świdnickiego starostwa.

To samo dotyczy sopli wiszących z da

chów budynków. Obowiązek ich usuwania

również leży po stronie zarządcy budynku.

Podobnie przed przystąpieniem do od

śnieżania dachu i usuwania sopli należy za

bezpieczyć teren i zaopatrzyć się

w odpowiedni sprzęt.

– Pamiętajmy, że spadający z dachu śnieg

może wyrządzić duże straty. Sprawdźmy, by

w okolicy miejsca, gdzie śnieg będzie się

zsuwał nie było przypadkowych osób, zapar

kowanych samochodów lub innych przed

miotów – apeluje Kazimierz Siemieniecki.

Pamiętajmy, że zima to nie tylko radość

i uciecha, ale również dodatkowe obowiązki

wynikające z obowiązujących w Polsce prze

pisów. Ich stosowanie należy do obowiązków

właścicieli i zarządców.

/jlb/

dokończenie ze strony 1.

Zima zaatakowała

Mieczysław Myrta (Klub radnych PSL)

i Urszula Ganczarek (Klub radnych

Wspólnoty) po podpisaniu umowy.

Od lewej: Paulina Trafas, Iwona Nieradka, Mieczysław Myrta,

Urszula Ganczarek i Leszek Michalak

Od lewej: Tadeusz Dalgiewicz, Kamila Madej, Kazimierz

Kozłowski, Mariusz Borowiec
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Radni Rady Miejskiej w Żarowie
Borowiec

Mariusz
Ur. 23.05.1982r.

Żonaty, 5letnia cór

ka Julia. Wykształ

cenie wyższe.

Fizjoterapeuta w fir

mie NZOZ „BH

Med” w Świdnicy

oraz w Klubie Spor

towym Polonia

Sparta Świdnica.

Bryła

Mariusz
lat 40, żonaty, troje

dzieci, spawacz, pra

cownik firmy Bom

bardier

Transportation we

Wrocławiu.

Dalgiewicz

Tadeusz
Lat 64. Ojciec dwoj

ga dorosłych dzieci

i czworga wnuków.

Emeryt. Radny Rady

Miejskiej w Żarowie

w kadencji 2002

2006.

Gałązka

Norbert
Lat 24, kawaler,

wykształcenie śred

nie, członek KS

„Zjednoczeni Żarów”

Ganczarek

Urszula
Lat 52, dwoje

dzieci, wykształce

nie wyższe, wspól

nie z mężem

prowadzi gospodar

stwo rolne. Radna

kadencji 20062010

Kaśków

Robert
lat 44, żonaty,

jedno dziecko, dr na

uk humanistycznych.

Dyrektor I LO im.

Jana Kasprowicza

w Świdnicy. W la

tach 20062010

Przewodniczący Ra

dy Miejskiej.

Kozłowski

Kazimierz
Lat 61. Żonaty,

dwoje dorosłych

dzieci i dwóch wnu

ków. Właściciel pie

karni „Jutrzenka” w

Żarowie.

Lewandowska

Halina
lat 46, mężatka,

dwóch dorosłych sy

nów, wykształcenie

średnie. Rolnik.

Radna w kadencji

20062010

Madej

Kamila
Lat 30. Rolnik

z Łażan. Mężatka 

jedna córka 3,5 ro

ku. Wykształcenie

wyższe magister

skie. Studia Pody

plomowe.

Myrta

Mieczysław
Lat 51. Wy

kształcenie średnie

techniczne. Żonaty,

dwoje dzieci. Rol

nik. Radny Rady

Miejskiej w Żarowie

w kadencji 2006

2010.

Nieradka

Iwona
43 lata, wdowa,

jedno dziecko, na

uczyciel w Szkole

Podstawowej w Ża

rowie. Radna kaden

cji 20062010.

Pudlik

Tadeusz
Lat 55. Żonaty,

dwoje dzieci i czworo

wnucząt. Członek Za

rządu PZPN w Wał

brzychu. Odznaczony

„Złotyn Dębem”

w 2010 roku. Radny

Rady Miejskiej w ka

dencji 19982002.

Reruch

Tadeusz
lat 64, żonaty,

troje dorosłych dzie

ci. Wykształcenie

średnie techniczne

(technik budowlany),

emeryt.

Tomaszewska

Maria
lat 42, mężatka,

troje dzieci, wy

kształcenie średnie,

wspólnie z mężem

prowadzi gospodar

stwo rolne oraz firmę.

Trafas

Paulina
Lat 40, mężatka, tro

je dzieci. Przewodni

cząca Koła

Gospodyń Wiejskich

w Imbramowicach.

Pracuje jako sprze

dawca.
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Pion odebrany
Mieszkańcy kolejnego budynku komunal

nego mogą cieszyć się nowymi sanitariatami.

12 listopada odbyło się uroczyste odebranie

prac pionu sanitarnego w budynku przy ul. Ko

pernika 6.

W odbio

rze oprócz

mieszkańców

uczestniczyli

Grzegorz

Osiecki – za

stępca burmi

strza oraz

Marian Stefań

ski – kierow

nik Referatu

Gospodarki

Lokalowej.

Dzięki inwe

stycji zrealizo

wanej w całości z budżetu gminy każda rodzina ma osobne WC wraz

z umywalką.

Prace, które kosztowały ponad 105 tys. zł brutto, od lipca do listo

pada realizowała firma z Ząbkowic Śl.

/jlb/

kompetentnym samorządowcem, a doświad

czenia tego rodzaju mamy świeżo za sobą.

– Jest pani spokojna o realizację zamie

rzeń przedstawionych w trakcie kampanii

wyborczej przez Leszka Michalaka, jakie

więc dała mu pani rady na odchodne? Czego

ma się wystrzegać, na co uważać, to przecież

jego debiut na takim stanowisku?

– Lilla Gruntkowska – Musi wystrzegać

się tanich pochlebstw i fałszywych przyja

ciół. Powinien bezwzględnie umacniać ten ze

spół ludzi w Urzędzie, który z takim trudem

wspólnie zbudowaliśmy. Nowa Rada Miejska

w swojej większości wreszcie deklaruje wolę

współpracy z Burmistrzem. Powinien bardzo

dbać o tą wartość, której mi odmówiono.

Dziś Ci, którzy przez ostatnie trzy lata w swo

jej większości blokowali wiele inicjatyw, zna

leźli się w mniejszości. Ciekawe czy

dostosują się do roli prawdziwej, konstruk

tywnej opozycji, czy jak dotychczas ich ha

słem będzie ,,nie, bo nie”.

– Sporym zaskoczeniem dla wielu samo

rządowców są wyniki wyborów do Rady

Powiatu. Co, pani zdaniem, złożyło się na

taki, a nie inny wynik? Wyborcy dali się

po raz kolejny omamić demagogom?

– Lilla Gruntkowska – Z pewnością tak,

ale to tylko część prawdy. Smutnym bardzo

zjawiskiem były przypadki stosowania kłam

stwa wobec wyborców i kupowania głosów

za wódkę, nalewki i inne gadżety, np. zapal

niczki. Nie rozumiem jak odpowiedzieć lu

dziom na pytanie, że za oddane głosy na

kandydata można było dostać dekoder. Kłam

stwo natomiast nie dotyczyło tylko tak zwa

nych niespełnianych obietnic wyborczych, bo

to w naszych warunkach prawie standard.

Najbardziej smutne były kłamstwa wymyśla

ne o przeciwnikach. Miasto huczało od nie

prawdy i oszczerstw, że na przykład

Owczarski bije żonę, Rzeszowski sprzedał pa

łac w Wierzbnej. Takie kłamstwa, ich mno

gość i agresywność przekazu w niektórych

budkach stawały się kryterium oceny kandy

datów. Nie miał znaczenia dorobek, wrażli

wość społeczna i przydatność kandydata do

rady. Lepszy ten, który niczego nie zrobił

dla gminy, który ją ośmieszył na cały kraj

lub ten, którego jedynym programem jest

wieszczenie klęski budżetowej gminy. Nicze

go tacy ludzie nie uczynili dla dobra gminy,

a niestety szanse od społeczeństwa znów do

stali. To mnie ogarnia smutkiem.

– Już za kilka dni stanie się pani osobą

prywatną, czy to oznacza, że zniknie pani

z życia publicznego? Nie będzie się pani

angażować w życie gminy, powiatu?

– Lilla Gruntkowska – Nadal pracuję we

Wspólnocie Samorządowej i tę działalność

chcę w oparciu o nowych członków stowa

rzyszenia, w Żarowie rozszerzać. To dobra

formuła – bezpartyjna możliwość pracy na

rzecz mieszkańców gminy.

Będę wspierać Burmistrza i klub radnych

Wspólnoty a także koalicjanta, bo to moja

gmina, której w przeciwieństwie do innych

nigdy nie opuszczę.

– Trudno uwierzyć, że osoba tak ak

tywna i mająca taki dorobek w kształto

waniu sceny politycznej powiatu odchodzi

w cień. Czym będzie się pani zajmować?

– Lilla Gruntkowska – Nie odchodzę

w cień, jedynie nabieram dystansu i innego

spojrzenia na rzeczywistość. I chcę po pro

stu rozwinąć swoją własną działalność, mo

ją kancelarię prawną, a także więcej czasu

poświęcić rodzinie. A w przyszłości? Nigdy

nie wiadomo co przyniesie nam życie.

Jeszcze raz dziękuję mieszkańcom miasta

i całej gminy za 20 letnią współpracę i zaufanie.

– Dziękuję za rozmowę i w imieniu wła

snym i czytelników życzę sukcesów osobi

stych i zawodowych.

dokończenie ze strony 1.

Ostatni taki wywiad
Podziękowanie

W imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycz

nej w Żarowie składam serdeczne podzięko

wanie wszystkim mieszkańcom naszej gminy

za udział w wyborach samorządowych. Tym

wyborcom, którzy zaufali naszej ofercie pro

gramowej i swój głos oddali na SLD wyrażam

szacunek i zapewniam, że pozostaniemy na

dal tacy sami.

Nowo wybranemu burmistrzowi Leszko

wi Michalakowi życzymy w tych niełatwych

warunkach dobrych wyników i zadowolenia

z pełnionej funkcji. Wszystkim radnym no

wej Rady Miejskiej życzymy doskonalenia

służebnej roli radnego w społeczeństwie. Za

wsze warto być lepszym niż nasi poprzedni

cy. Odłóżcie, zatem własne ambicje i miejcie

na uwadze przede wszystkim interes miesz

kańców tej gminy. Tego oczekujemy od na

szych przedstawicieli.

Przewodniczący Zarządu

Sojuszu Lewicy Demokratycznej

w Żarowie

Zbigniew Owczarski.

Żarowska Wspólnota Samorządowa

składa serdeczne podziękowania

wszystkim wyborcom,

którzy poparli naszego kandydata

na burmistrza miasta i kandydatów do

Rady Miejskiej.

Pragniemy zapewnić,

że nie zawiedziemy Państwa zaufania

i w nowej kadencji będziemy

wspólnie i efektywnie pracować

na rzecz Gminy Żarów

Usługi

kominiarskie
Końcem listopada w Żarowie zlikwido

wano placówkę spółdzielni kominiarskiej.

Od 29 listopada 2010 r. usługi komi

niarskie na terenie Gminy Żarów świadczy

Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich

„Florian” w Świdnicy ul. Westerplatte 55a.

Tel. 74 64 04 455.

/jlb/
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Plac manewrowy
Przy budynku Gminnego

Centrum Kultury i Sportu

w Żarowie pracownicy inter

wencyjni zatrudnieni przez

Gminę Żarów wybrukowali

plac manewrowy. Został on

utworzony, aby w razie takiej

potrzeby umożliwić dojazd do

kompleksu boisk „Orlik” po

jazdom uprzywilejowanym ta

kim, jak straż pożarna czy też

pogotowie ratunkowe. Nowy

plac wchodzi w skład infra

struktury kompleksu „Orlik”.

Remont kaplicy
15 listopada 2010 roku zakończyły się prace nad remontem tylnej

i bocznych części dachu Kaplicy Cmentarnej położonej na cmenta

rzu komunalnym w Żarowie. Oficjalne przekazanie zakończonych

prac odbyło się w obecności przedstawicieli Urzędu Miejskiego

w Żarowie oraz przedstawiciela P.U.H.

„HEMIX” z Bożanowa dnia

25.XI.2010r. Tegoroczny remont jest

zaledwie pierwszym etapem planowa

nej modernizacji kaplicy, gdyż już

w przyszłym roku Gmina planuje do

kończenie tej inwestycji.

Wojciech Sambor

Remonty

świetlic wiejskich

Docieplenie świetlicy

w Pożarzysku
Zakończone zostało zadanie na które

Gmina Żarów poprzez Lokalną Grupę Dzia

łania "Szlakiem Granitu" pozyskała środki

w ramach tzw. Małych projektów.

Całkowity koszt realizacji operacji:

19.167,64 zł

Otrzymana kwota pomocy: 10.997,82 zł

Remont pokrycia

dachowego świetlicy

w Mrowinach
Zakończone zostało zadanie dofinansowa

ne w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi po

legające na pokryciu papą dachu nad szatnią

i kuchnią świetlicy wiejskiej w Mrowinach.

Całkowity koszt projektu: 9.381,62 zł

Otrzymana kwota pomocy: 4.690 zł

Remont świetlicy

w Siedlimowicach
Remont świetlicy wiejskiej w Siedlimowi

cach rozpoczął się od wymiany instalacji elek

trycznej na nową instalację miedzianą,

konieczne było również zwiększenie mocy

przyłączeniowej aby zmienić ogrzewanie świe

tlicy na elektryczne. W kolejnym etapie uzu

pełnione zostały tynki pomieszczenia świetlicy,

odmalowano ściany pomieszczenia świetlicy

i korytarza. Z projektu realizowanego przez

OPS zostały zakupione stoły i krzesła, aby

świetlica mogła w pełni służyć mieszkańcom.

Całkowity koszt pokryty z budżetu Gminy

Żarów ok. 8.000 zł.

/dt/

Kolejny rok razem
I znów mija rok odkąd jesteśmy razem. Dzieci z świetlicy „Kredka” w Kalnie razem bawią

się, tworzą otwierając ukryte zakamarki fantazji, majsterkują i odbywają podboje bajecznych

wymiarów.

Odbyliśmy wspól

nie wiele „podróży”,

a w tym z Panem

Kleksem wyruszyli

śmy w kosmos, „od

wiedziliśmy” Paryż

i Mediolan – stolicę

mody i tam byliśmy jej

kreatorami. Dla gości

otworzyliśmy podwoje

Teatru Młodego Wi

dza, którego byliśmy

twórcami i aktorami

zarazem.

Poznawanie no

wych form plastycz

nych, wycieczki

rowerowe w pogodne

dni, wyjazdy do kina,

zawody sportowe to

nasza świetlicowa co

dzienność. Ważnym

elementem naszych

spotkań jest szeroko

rozumiana profilakty

ka, w ramach której

poruszamy tematy

dbałości o zdrowie

i higienę, naszego bez

pieczeństwa na drodze

w trakcie zabaw, troski

o środowisko. Spędza

my czas z pożytkiem

dla naszego zdrowia

i kondycji fizycznej.

Teraz nasłuchujemy cichych kroczków Pa

ni Zimy. A tuż, tuż mikołajki i inne ważne

wydarzenia świetlicowe. Ale o tym już w na

stępnym artykule.

Milena Placzyńska

Zajęcia profilaktyczne pt. „Będę świadkiem w sądzie”

Przedstawienie na „Scenie Młodego Widza”

Gminne inwestycje
Zanim śnieg pokrył wszystkie place budowy, pracownicy i firmy

zatrudnione przez Gminę Żarów zakończyli kilka ważnych prac na

terenie gminy.

Sprzedam 2 lub więcej (możli

wość podziału) działki budowlane

w Wierzbnej przy ul. Krótkiej, ma

lowniczo położone, w bliskim są

siedztwie zabudowy

jednorodzinnej. Cena do uzgodnie

nia pod nr tel. 531868260.
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W tym celu na wszystkich gminnych przy

stankach autobusowych umieszczone

zostały znaki zakazu palenia.

Przypominamy,

że według re

gulacji ustawy

o ochronie

zdrowia za

kaz palenia

obowiązuje:
1) na terenie zakładów opieki

zdrowotnej i w pomieszcze

niach innych obiektów, w których są

udzielane świadczenia zdrowotne,

2) na terenie jednostek organizacyjnych syste

mu oświaty oraz jednostek organizacyj

nych pomocy społecznej,

3) na terenie uczelni,

4) w pomieszczeniach zakładów

pracy innych niż wymienio

ne w pkt 1 i 2,

5) w pomieszczeniach

obiektów kultury i wy

poczynku do użytku

publicznego,

6) w lokalach gastrono

micznorozrywko

wych,

7) w środkach pasażer

skiego transportu pu

blicznego oraz

w obiektach służących obsłu

dze podróżnych,

8) na przystankach komunikacji publicznej,

9) w pomieszczeniach obiektów sportowych,

10) w ogólnodostępnych miejscach przezna

czonych do zabaw dzieci,

11) w innych pomieszczeniach dostępnych do

użytku publicznego.

Prosimy o uszanowanie w/w przepisów.

/gs/

Dzień Misia w bibliotece
Pluszowy miś – ulubiona maskotka wszystkich dzieci – zagościł w żarowskiej bibliotece.

W minionym ty

godniu w Bi

bliotece Publicznej

Miasta i Gminy Żarów

im. ks. Jana Twardow

skiego odbył się cykl

spotkań w ramach ob

chodów Światowego

Dnia Pluszowego Mi

sia z przedszkolakami

z Bajkowego Przed

szkola oraz Zastruża.

Gościli również u nas

uczniowie klasy „0”,

ze SP w Żarowie.

Każdą grupę, która

przybyła do Misiolan

dii, bo tak nazywał się

w tych dniach nasz

Oddział dla Dzieci, wi

tał Miś (niekoniecznie

pluszowy) i zapraszał

do wspólnej zabawy,

w ramach której dzieci

nie tylko bawiły się,

ale również opowiada

ły o swoich plusza

kach, malowały,

układały puzzle. Brały

również udział w zaba

wie muzycznorucho

wej pt. „Pieczenie

ciasta”.

Ale oprócz wesołej zabawy dzieci wysłu

chały pogadanki na temat poszanowania zaba

wek i książek – przecież każda bajka niesie

w sobie morał. Na zakończenie dzieci poczę

stowano „misiowymi” ciasteczkami. Dzięku

jemy dzieciom za wspólną zabawę,

a opiekunom za zaangażowanie.

/ab/

Mikołajkowa

„amnestia”

w Bibliotece
Z okazji Św. Mikołaja oraz zbliżających się

Świąt Bożego Narodzenia ogłaszamy „amne

stię” dla wszystkich dłużników Biblioteki Pu

blicznej w Żarowie.

Od 6go grudnia do końca miesiąca br.,

nie będziemy pobierać żadnych kar za upo

mnienia oraz przetrzymanie książek.

Prosimy o zwrot książek w godzinach

otwarcia Biblioteki, tj. od poniedziałku do

piątku, w godzinach od 9:00 do 17:30.

Wypożyczalnia Dla Dorosłych tel. 74

8570435, Wypożyczalnia Dla Dzieci tel. 74

8570596.

Stanisława Biernacka

Pasowanie

w Mrowinach
Dnia 29.10.2010 (tj. piątek) o godzinie

14:30 na świetlicy środowiskowej w Szkole

Podstawowej w Mrowinach odbyła się mała

uroczystość z okazji pasowania na „wzoro

wego świetliczanina”.

Na owe spotkanie zostały zaproszone

wszystkie nowo przyjęte dzieci wraz ze swoimi

rodzicami. Swoją obecnością zaszczyciły nas

również specjalnie zaproszone osoby: Dyrektor

SP. w Mrowinach Roman Konieczny, Kierow

nik OPS w Żarowie Anita DenesZiemkiewicz

oraz kierownik PIK Marta Plizga.

Podczas pasowania dzieci zostały podda

ne kilku małym próbom, a następnie odbyło

się ślubowanie i pasowanie na „wzorowego

świetliczanina”. Na koniec dzieciom zostały

wręczone małe upominki w postaci piórni

ków z wyposażeniem, które refundował OPS

w Żarowie. Po całej uroczystości zarówno

dzieci, jak i reszta gości zostali poczęstowani

ciastami, które również refundował OPS

w Żarowie.

/spm/

Zakaz palenia na przystankach
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu

i wyrobów tytoniowych, która weszła w życie z dniem 15 listopada 2010 roku, Gmina Żarów pro

wadzi akcję informacyjną skierowaną do mieszkańców.

Sprzedam w Przyłęgowie działkę budowlaną

3161 m2 z rozpoczętą budową. Aktualne pozwolenia

i dziennik budowy. 3 km od Żarowa, 6 km od Strzego

mia. Na granicy działki przyłącze prąd, woda, stan ze

rofundamenty, na których możliwa jest dalsza

rozbudowa domu w dowolnej konfiguracji: 1) dom

parterowy z garażem o pow. 125 m2, 2) dom z gara

żem i poddaszem użytkowym o pow. 225 m2. Działka

położona w ślicznej okolicy krajobrazu leśnego i pól,

druga strefa ciszy w sąsiedztwie terenów jeździeckich

i stadnin Morawa. Możliwość podziału na 2 mniejsze

działki. Cena 370.000 zł. Tel.:605 999 726
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Referat Gospodarki Lokalowej wspólnie

z pracownikiem ds. windykacji prowadzi

żmudne działania zmierzające do odzyskania

należności. Mając jednak na uwadze trudną

sytuację finansową sporej części dłużników,

stworzono możliwość spłaty zaległości w do

godnych dla najemców ratach. Okres spłaty

zaległości nie może jednak przekroczyć 3 lat.

Warunkiem jest bieżące regulowanie opłat

z ww. tytułu.

W wyniku rozmów z pracownikami Refe

ratu wiele zalegających z płatnościami osób

skorzystało z możliwości ubiegania się o do

datek mieszkaniowy, który przyznawany jest

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaro

wie jako pomoc w utrzymaniu lokalu miesz

kalnego osobom znajdującym się w trudnej

sytuacji finansowej. Część z tych osób zakwa

lifikowało się także do zasiłku celowego

z Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie,

który co miesiąc przekazywany jest bezpo

średnio na poczet ww. zaległości.

Inną formą pomocy, z jaką Gmina Żarów

wyszła do swoich dłużników, było podpisanie

ugody na spłatę zaległości czynszu oraz in

nych opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalne

go, jednak nie wszyscy poważnie potraktowali

zobowiązania wobec Gminy Żarów.

Wielu z nich początkowo spłacało swoje

zobowiązania zgodnie z ugodą, później jed

nak zaprzestawali spłaty. Inni nie wywiązywa

li się z ustalonych kwot bądź terminów.

Do tych najemców wystosowano ostatecz

ne ostrzeżenia oraz poinformowano ich, że je

żeli w dalszym ciągu nie będą realizować

ugody, to Gmina Żarów wystąpi z wnioskiem

do Sądu o eksmisję z lokalu.

Część z tych najemców poprosiła o zmia

nę warunków spłaty zaległości i podpisała no

we ugody. Zdarzały się przypadki, że osoby

otrzymały już sądowy nakaz zapłaty w termi

nie 7 dni całej kwoty, po czym zgłaszały się

z prośbą o zawarcie ugody.

W kilku przypadkach Gmina wyraziła

zgodę na zawarcie kolejnej ugody, doliczając

im do kwoty zadłużenia koszty sądowe. Nie

stety tam, gdzie osoby nie rokowały spłaty za

dłużenia, wnioski o kolejną ugodę zostały

rozpatrzone negatywnie.

Inną formą pomocy, z jaką Gmina Żarów

występuje do zadłużonych najemców są pro

pozycje zamiany obecnie najmowanych przez

nich lokali mieszkalnych na lokale o mniej

szej powierzchni.

Niestety z uwagi na wyczerpanie wszyst

kich możliwych kroków, o których mowa

wyżej Gmina Żarów zmuszona została w sto

sunku do pewnej grupy najemców komunal

nego zasobu skierować do Sądu pierwsze

pozwy o eksmisję z lokali mieszkalnych. Jest

to grupa najemców, która w żaden sposób

nie reaguje na wezwania Gminy do zapłaty,

a zaległości wciąż rosną.

Takie kroki podejmowane będą sukce

sywnie w stosunku do pozostałych zadłużo

nych najemców.

Aktualnie trwają działania zmierzające

do wyłonienia kolejnej grupy takich najem

ców, wobec których pozwy skierowane zo

staną jeszcze w tym roku. Po zapadnięciu

wyroków sądowych Gmina Żarów będzie

występować z wnioskiem o wpisanie dłużni

ków do Krajowego Rejestru Długów, co z ko

lei uniemożliwi tym osobom zaciągnięcie

kredytu oraz zakupu towarów na raty.

Stanisława Jabłońska

– inspektor ds. mieszkaniowych

Ciężkie życie dłużników
Poważnym problemem Gminy Żarów jest wyegzekwowanie od najemców komunalnego zasobu

należności z tytułu zaległego czynszu oraz innych opłat za najem głównie lokalu mieszkalnego.

Legalne graffiti i murale – Tak!
Po kilkunastu miesiącach zabiegów i rozmów, jakie przeprowadził Grzegorz Osiecki – Za

stępca Burmistrza Żarowa, odezwała się grupa młodych ludzi, która chce pomóc w uporaniu

się z dzikimi graffiti na terenie miasta.

– Już jesteśmy po pierwszej rozmowie w sprawie pro

jektu i wytypowania miejsc do malowania tzw. murali –

powiedział Grzegorz Osiecki. – Pierwszym

poligonem doświadczalnym będzie betono

wa ściana obok kortów tenisowych. Jeśli

pogoda pozwoli pierwsze malowidła po

wstaną już w przyszłym tygodniu – dodał

Grzegorz Osiecki.

Zastępca Burmistrza, wspólnie z grupą

młodych ludzi, chce wiosną zaprosić

wszystkich chętnych do wykonania kolej

nych malowideł i do za

prezentowania swojego

talentu, niekoniecznie ma

lując

dziwne na

pisy czy też

przekleń

stwa w róż

nych

miejscach

naszego

miasta.

– Bardzo się

cieszę, że mój

apel został pozytywnie odebrany przez młodych ludzi

i mam nadzieję, że dzięki takim projektom będziemy mieli

możliwość wpływu na zmianę wizerunku Żarowa – powie

dział Grzegorz Osiecki.

/jlb/

To tylko fragmenty projektu

zaproponowanego przez młodych artystów

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 przeznaczonych

do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Nr

138/2010 z dnia 25.11.2010r.

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 przeznaczonych

do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Nr

135/2010 z dnia 25.11.2010r.

Karp żywy

(z milickich stawów).

Sprzedaż

21 grudnia (wtorek)

po godz. 10.00,

plac

Gminnej Spółdzielni ul.

Armii Krajowej 32.
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Turniej miał miejsce 22 listopada.

W Szkole Podstawowej w Zastrużu pojawili

się przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół

z terenu Gminy Żarów. Gościliśmy uczniów

z Żarowa, Mrowin i Imbramowic.

Dobra zabawa zaczyna się tam, gdzie nie

spodzianka i zaskoczenie . Tak było i tym ra

zem. Zadania i konkurencje wyraźnie

spodobały się młodym i dorosłym uczestni

kom turnieju. Były kalambury, zagadki mu

zyczne, pytania dotyczące naszego pięknego

kraju. Niezwykle gorącą atmosferę zapewnili

białoczerwoni kibice oraz biorące udział

w zabawie panie: Maria Bal, Dominika Żoch,

Katarzyna Buczma oraz Jolanta Kubarska.

Wzorowana na telewizyjnym teleturnieju

zabawa miała na celu uczczenie listopadowej

Rocznicy Odzyskania Niepodległości, ale

również integrowanie uczniów szkół podsta

wowych Gminy Żarów. Postawiliśmy na

współpracę i działanie zespołowe, dlatego

dwie walczące ze sobą drużyny tworzyli

uczniowie czterech szkół wraz z opiekunami.

Nie było więc podziału na szkoły, nie liczyły

się punkty i rywalizacja, ale wspólne działa

nie. Każdy z uczestników zabawy otrzymał

pamiątkowy dyplom i drobny upominek, dla

szkół zaś przygotowaliśmy podziękowania

i albumy. Wyraźnie widzimy, że idea współ

pracy, wzajemnej pomocy pomiędzy szkoła

mi ma sens i warto ją pielęgnować.

Małgorzata Kluska,

Kamila Graca, Monika Odon

Dolnośląski finał 15latków
Już po raz kolejny Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zorganizowało i przeprowa

dziło finał wojewódzki.

20 listopada 2010 r. w Hali Sportowej

o tytuł najlepszej drużyny Dolnego Śląska

walczyła młodzież w Dolnośląskim Finale

Halowej Piłki Nożnej. Były to zawody zorga

nizowane w ramach XI Dolnośląskich

Igrzysk LZS. Na starcie stanęło 7 najlepszych

drużyn, które uzyskały awans z eliminacji

strefowych. Zwyciężyła drużyna Gimnazjum

w Marcinowicach, która broniła tytułu z roku

poprzedniego.

Zwycięskie zespoły otrzymały pamiątko

we dyplomy oraz puchary wręczane przez:

Przewodniczącego Rady DZ LZS we Wrocła

wiu  Stanisława Jurcewicza  Senatora RP,

Zastępcę Przewodniczącego DZ LZS we

Wrocławiu – Leszka Noworóla oraz Zastępcę

Burmistrza Żarowa – Grzegorza Osieckiego.

Końcowa klasyfikacja:

1. GLKS Gimnazjum Marcinowice

2. LKS Sułów

3. Gimnazjum Kłodzko

4. Gimnazjum Lubin

5. Gimnazjum nr 3 Oława

6. Czarni Rokitki

7. UKS Łomnica

media

Dwa remisy

w III lidze
W minioną niedzielę zespół Gońca Żarów

rozgrywał w Goliszowie mecze 2 i 3 rudny III

Dolnośląskiej Ligi Szachowej. W obu spotka

niach Goniec zremisował z drużynami prze

ciwnymi.

2 runda

MDK DANY Chojnów – GLKS Goniec Ża

rów 2,5:2,5

Pastuchewicz Bartosz – Kowalczuk Wojciech

0:1

Meller Piotr – Szmyd Marek 01

Wodas Paweł – Zieliński Zbigniew 1:0

Stoklosa Seweryn – Garbac z Marcin 1:0

Dąbrowska Agnieszka – Dranka Jowita remis

3 runda

GLKS Goniec Żarów – LZS Mewa Goli

szów 2,5:2,5  wygrali swoje partie Wojciech

Kowalczuk i Marcin Garbacz, remis Jowita

Dranka

media

Piłka ręczna
24 listopada zespół „Głębokiej Purpury”

rozegrał dwa mecze towarzyskie. Przeciwnicz

kami były dwie wyrównane drużyny gimnazja

listek z Budziszowa.

Oba zakończyły się wygraną gospoda

rzy: 7:1 (3:0) i 3:1 (2:1). Duży wpływ na wy

nik, zwłaszcza pierwszego, miała miażdżąca

przewaga fizyczna przeciwniczek. Do tego

„doszły” debiuty Angeliki Felter, Oliwi Kaź

mierczak i Wiktorii Legiejew. W drugim

spotkaniu, jak nasz zespół przyzwyczaił się

do gospodyń, gra była już wyrównana.

„GP” zagrała w składzie: W. Chmiel

(kapitan), A. Felter, Ew. Hołota, Ol. Kaź

mierczak, W. Legiejew, Kt. Pszonka, Nt. Sa

wicka, Kl. Skrzypek, Kl. Stankowska,

A. Staszak (bramka) i Pa. Walus (pole,

bramka). Bramki zdobyły Klara Skrzypek

i Natalia Sawicka.

Piotr Jaskólski

Siatkarze rozpoczęli sezon
Rozpoczęły się zmagania w siatkarskiej lidze TKKF, najstarszych amatorskich rozgryw

kach na Dolnym Śląsku.

Nowinką XXXXII edycji ligi jest rezygna

cja z podziału na: pierwszą i drugą. Wszystkie

spotkania prowadzone będą w dwóch równo

rzędnych grupach po siedem zespołów każda.

Po zasadniczej rundzie (mecz i rewanż) odbędą

się playoffy i mecze o miejsca.

Tytułu mistrzowskiego sprzed roku broni

„Dialog” Świebodzice. Z pewnością plany

świebodziczan będą chciały pokrzyżować

dwa żarowskie zespoły: TKKF Chemik Ża

rów oraz LKS Chemik Żarów.

Najwięcej emocji w I kolejce było w Do

bromierzu za sprawą drużyny LKS Chemik

Żarów. Po zaciętej walce w pięciu setach zwy

ciężyli zawodnicy z Żarowa. TKKF Chemik

przegrał na wyjeździe z „Bad Boys” Strze

gom 3:0. W II kolejce TKKF pauzował,

a LKS podejmował UKS II Jaworzynę Ślą

ską. Pewne zwycięstwo 3:0 i kolejne punkty.

LKS Chemik Żarów: Jacek Kądziołka, Łu

kasz Jadach, Krzysztof Górka, Michał Żyła,

Krzysztof Kądziołka, Grzegorz Niczyporuk.

TKKF Chemik Żarów: Władysław Cha

ręża, Tomasz Smereka, Bartosz Stolarz, Sta

nisław Dobrowolski, Krzysztof Wierzbicki,

Wiesław Młodożeniec.

media

Wybory uzupeł

niające w MRM
Po okresie wakacyjnym liczba radnych

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie

zmniejszyła się, co spowodowało konieczność

przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

W październiku na terenie gminnych

szkół odbyła się kampania wyborcza, a tuż po

niej wybory. 23 listopada 2010r. z kolei

w Urzędzie Miejskim w Żarowie zebrała się

Komisja Wyborcza Młodzieżowej Rady Miej

skiej w składzie: Monika Gładyś (przewodni

cząca), Alicja Piotrowska (członek), Wiktor

Zaleński (członek), która miała za zadanie

przeliczyć ilość ważnie oddanych głosów.

Oficjalne wyniki wyborów zostaną ogło

szone 2 grudnia 2010r. Już dziś życzymy no

wym członkom Młodzieżowej Rady Miejskiej

w Żarowie owocnej i dobrej pracy !

/x/

Patriotyzm po naszemu
„To była świetna zabawa! Mieliście fantastyczny pomysł na zintegrowanie uczniów i na

uczycieli. Przyjedziemy do Was za rok!”– takie głosy usłyszeliśmy od uczestników II Turnieju

„Kocham Cię, Polsko!” organizowanego przez szkołę.
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Na boiskach rywali zdobyliśmy aż piętna

ście punktów. Gdyby liczyć tylko mecze wy

jazdowe bylibyśmy na piątym miejscu.

Niestety spotkania odbywają się również na

własnym stadionie, gdzie zdołaliśmy zgroma

dzić zaledwie jeden punkt!

Tym samym uplasowaliśmy się na dwuna

stej pozycji. Większość meczy na własnym

boisku przegrywaliśmy różnicą jednej bramki.

17.10.2010 gościliśmy drużynę z Głogo

wa. Pierwszy błąd w defensywie popełniamy

na początku spotkania. Szkurłat łatwo oddaje

pole przeciwnikowi. Sytuację wyjaśnia dyna

micznym wyjściem Skrypak wybijając piłkę

i uniemożliwiając tym samym oddanie strza

łu. Chwilę później Kołodziej dokładnym po

daniem uruchamia Koniecznego. Napastnik

w walce bark w bark przepycha się, stając

w dogodnej sytuacji do zdobycia bramki.

Nieczysty strzał zawodnik naprawia poda

niem do wychodzącego na pustą bramkę

Sudoła. Pomocnikowi pozostaje wstawić

nogę i dopełnić formalności. Od tego mo

mentu oglądaliśmy zdecydowanie najlep

szy fragment gry naszych zawodników.

Szybki zawodnik Chrobrego znajduje so

bie przestrzeń obok Chrapka. Strzał na

bramkę pewną interwencją wyjaśnia

Wielg. Aktywny Konieczny robi dużo za

mieszania w linii obrony gości. Dośrodko

wanie tego zawodnika w pole karne

pozwala na zdobycie drugiej bramki. Nie

stety Bieńko jest minimalnie spóźniony.

Zjednoczeni podchodzą wyżej na połowę

rywala starając się przeprowadzić decydują

cą akcję. W piętnastej minucie Głogów zdo

łał przedrzeć się pod nasze pole karne

zdobywając rzut rożny. Krótko wykonany

stały fragment gry pozwala piłkarzowi obje

chać Chrapka. Próbując naprawić swój błąd

obrońca decyduje się na zabranie piłki wśli

zgiem w polu karnym. Zawodnik Chrobrego

pada w polu karnym. Sędzia odgwizduje je

denastkę. Rzut karny i jeden do jednego. Jak

skuteczna okazuje się gra pressingiem prze

konał się Kołodziej. Zmusił przeciwnika do

straty piłki, po czym podał do wchodzącego

między dwóch obrońców Koniecznego. Sy

tuacja sam na sam z bramkarzem i po raz

drugi wychodzimy na prowadzenie.

Na początku drugiej połowy mamy oka

zję podwyższyć wynik. W decydujących sytu

acjach brakuje zimnej krwi. Nie

wytrzymujemy ostatnich minut spotkania.

Kwadrans przed końcowym gwizdkiem gu

bią się nasi spóźnieni środkowi obrońcy po

zwalając piłce wędrować na piątym metrze.

Sytuację próbował wyjaśnić Kołodziej. Zbyt

lekkie wybicie trafia na szesnasty metr pod

nogi zawodnika z Głogowa. Natychmiastowy

strzał, niepewna interwencja bramkarza i re

mis. W kolejnej akcji zbyt odważnie wyszedł

do przodu stoper Skrypak, zapominając

o obronie. Błyskawiczna kontra, brak krycia

i po raz trzeci Wielg wyjmuje piłkę z siatki.

Końcowe minuty gramy bez Uszczyka, który

otrzymał czerwoną kartkę. Nieczysto uderzo

ną piłkę z rzutu wolnego przez Chrapka przej

mują rywale. Natychmiastowa kontra,

przejście przez formacje oraz niepewne wyj

ście do wrzuconej piłki Wielga pozwala go

ściom ustalić wynik spotkania. Zjednoczeni

Żarów – Chrobry Głogów 2:4.

Mecz wyjazdowy do Pogoni Oleśnica

z dnia 20.11.2010 był pierwszym spotkaniem

z rundy wiosennej. Nie udało się białoniebie

skim zrewanżować za porażkę na własnym

boisku. Mała płyta boiska ze sztucznego

tworzywa sprawiała, iż akcje przeprowadza

ne były w szybkim tempie od bramki do

bramki. W pierwszych minutach nie możemy

zapanować nad piłką, która na sztucznej mu

rawie zachowuje się inaczej. Próbkę takiego

zachowania mieliśmy na początku meczu.

Wyrzucona wysoko piłka z autu wpada na

pole karne przed Chrapkiem. Odbija się od

podłoża po czym przelatuje nad rosłym

obrońcą lądując na poprzeczce. M. Dopieral

ski otrzymuje podanie między dwóch obroń

ców. Piłkarz ratuje się wyjściem za szesnasty

metr wybijając piłkę nakładką. Sędzia gry

nie przerywa. Do wychodzącej piłki na rzut

rożny dochodzi K. Dopieralski. Strzał z du

żego kąta w asekuracji obrońcy ląduje na

bocznej siatce. Chwila nieuwagi w kryciu

pozwala na oddanie silnego strzału niemalże

z połowy boiska.

W trzydziestej minucie przegrywamy

1:0. Skrawek wolnego miejsca, silny strzał

przez rękawce naszego bramkarza z dwu

dziestu pięciu metrów pozwala wyjść na pro

wadzenie gospodarzom. Siedem minut

później Darowski traci piłkę. Osamotniony

zawodnik w polu karnym z dużego kąta od

daje natychmiastowy strzał. Wielg nie pilnu

je krótkiego słupka umożliwiając piłce

wpadnięcie do siatki. Po dwóch straconych

bramkach z trudem przychodzi nam znaleźć

się w szesnastce rywala. W końcówce pierw

szej połowy dużo się dzieje. Strzał z rzutu

wolnego Chrapka blokuje mur. Ponowną do

bitkę z dystansu bramkarz z największym

trudem przerzuca nad poprzeczką. Szkurłat

w samotnym rajdzie przedziera się przez całe

boisko, kładzie obrońcę na wykroku oddając

strzał obok prawego spojenia słupka z po

przeczką. W ostatnich minutach pierwszej

połowy pozwalamy strzelić sobie trzecią

bramkę. Osamotniony zawodnik na prawym

skrzydle wchodzi między dwóch obrońców

zdobywając trzecią bramkę.

W pierwszych sekundach drugiej części

spotkania swoja szansę zmarnował Nowak.

Napastnik nie potrafił włożyć piłki niemalże

do pustej bramki. Przesunięty do pomocy

Szkurłat znajduje się w podobnej sytuacji.

I tym razem nie jest nam dane zdobyć pierw

szego gola.

Od 60 minuty gospodarze kontrolują grę

nie pozwalając nam rozwinąć skrzydeł. Więk

szość naszych akcji była rozbijana przez obro

nę i linię pomocy Pogoni Oleśnica. Zbyt łatwo

pozwalamy przechodzić pomocnikowi w kie

runku naszego pola karnego. Dokładne poda

nie pozwala gospodarzom strzelić czwartą

bramkę. W końcówce spotkania miejscowi nie

wykorzystują dwóch katastrofalnych błędów

w obronie Chrapka. Pogoń Oleśnica – Zjed

noczeni Żarów 4:0.

Zjednoczeni: Wielg – Skrypak, Chrapek,

Szkurłat, Darowski, Węglarz, K. Dopieral

ski, Sudoł (’55 Iwanicki), Kołodziej, Nowak

(’60 Grochowski), M. Dopieralski.

media

Juniorzy drużyną wyjazdową
Dobiegła końca runda jesienna Ligi Dolnośląskiej Juniorów. Patrząc na wszystkie wyniki

można stwierdzić, iż juniorzy starsi Zjednoczonych Żarów są drużyną wyjazdową.

fot. media: W powietrznej walce

Aleksander Szkurłat

foto media: Wślizg wykonuje Patryk Chrapek
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Szesnaście zespołów, dwie ligi, stu dzie

więćdziesięciu dwóch piłkarzy, konkursy dla

kibiców, nagrody dla najlepszych bramkarzy,

zawodników kolejki. To wszystko czeka nas

przez trzy miesiące pił

karskiego święta w wy

daniu piłki halowej.

Oficjalnego otwar

cia rozgrywek dokonał

Burmistrz Miasta Ża

rów Leszek Michalak

oraz główny sponsor

rozgrywek, właściciel

firmy Mediator Group

S.A. ze Świdnicy,

Krzysztof Wierzęć.

W pierwszym me

czu Delta Jaroszów

pewnie pokonał FC

Method Men 5:1. Wi

cemistrz I edycji roz

grywek po rocznej przerwie pokazał, iż

będzie się liczył w walce o podium II Ligi.

Na pierwszą bramkę w sezonie czekaliśmy

do 14 minuty. Autorem celnego trafienia zo

stał Krzysztof Koziejski z Delty Jaroszów. Po

przerwie zawodnicy z Jaroszowa dorzucają

cztery bramki. FC Method Men w dzisiej

szym meczu stać było tylko na jednego gola.

W meczu numer dwa, przemeblowany

skład Wierzbianki Wierzbnej gładko uporał

się z nową drużyną w rozgrywkach – Nocny

Team. Gdyby na samym początku spotkania

zawodnicy Nocnego Teamu nie marnowali do

godnych sytuacji mecz mógłby się potoczyć

zupełnie inaczej. Piłkarze Wierzbianki pre

zentowali dojrzalszy futbol. Duża wymiana

pozycji i podań sprawia, iż Doliński jest bez

radny na bramce Nocnego Teamu. Wiele kon

struktywnej gry do Wierzbianki wprowadził

nowy zawodnik, Waldemar Dziewisz, który

został wybrany najlepszym zawodnikiem ko

lejki II Ligi. Cztery bramki dla Wierzbnej

zdobył Mateusz Kryjak.

Nie zawiódł mecz na szczycie II Ligi po

między drużynami Mam Talent i Nefryt Ju

najtet. Szybka, dynamiczna, zacięta gra

obydwu drużyn mogła podobać się kibicom.

Młodzież z Nefryt Junajtet zaczęła od mocne

go szturmu na bramkę Wojciecha Hanca. Ko

nieczny markuje strzał, kładąc dwóch

zawodników Mam Talent. Strzał w ostatnim

momencie paruje najlepszy bramkarz 1 kolej

ki. W przeciągu dwóch minut Czoch i M. Do

pieralski z Nefryt Junajtet dwukrotnie

ostrzeliwują słupki rywala. Młodzi zawodni

cy atakują a Mam Talent strzela pierwszą

bramkę za sprawą nowego zawodnika Pawła

Gąsiora. Sposób na pokonanie bramkarza

Mam Talent w 10 minucie znalazł Aleksan

der Szkurłat. Przejętej piłki po źle wykona

nym aucie przez R. Kaśkówa do własnego

bramkarza nie wykorzystał Konieczny, który

strzela tylko w boczną siatkę. Chrobot szukał

podania w uliczkę między dwóch obrońców

Nefryt Junajtet. Nie pewne wybicie o mały

włos nie zamieniło się w bramkę samobój

czą. Zbyt długo z oddaniem strzału zwlekał

S. Chrapek tracąc piłkę. Konieczny staje oko

w oko z Hancem. Po raz kolejny golkiper wy

chodzi z opresji górą. Strzał z połowy Wegla

rza, instynktowna obrona zasłoniętego Hanca

i remis do przerwy. Po zmianie stron do sło

wa dochodzą piłkarze Mam Talent. Marma

jewski decyduje się na samotny rajd prawą

strona boiska. Kładzie Wielga, jednak duży

kąt uniemożliwia wyjście na prowadzenie.

Gąsior oszukuje obrońcę sprytnym zwodem

w polu karnym, jednak strzał na bramkę jest

spóźniony. Dwie minuty przed końcem spo

tkania Konieczny strzela tuż obok spojenia

słupka z poprzeczką. Szalę zwycięstwa

w ostatnich minutach na swoją korzyść mo

gła przechylić drużyna Mam Talent. Marma

jewski znajduje osamotnionego w polu

karnym Gąsiora. Strzał z dwóch metrów na

pustą bramę jest niecelny. Remis i podział

punktów.

Galacticos Osiek nie pozostawił suchej

nitki na PKS Złoty Stok, gromiąc przeciwni

ka 16:1! Sześć bramek dla nowej drużyny

w rozgrywkach zdobył Michał Sudoł.

W pierwszym meczu I Ligi KKZ Zasko

czeni Żarów podejmowali Zryw Łażany.

Obrońcy mistrzowskiego tytułu kontrolowali

przebieg spotkania wygrywając 11:1.

Emocji nie brakowało w meczu benia

minków. Cannabis podejmował PCO Żarów.

W siódmej minucie strzał z dystansu Dębow

skiego przełamuje ręce bramkarzowi PCO

i mamy 1:0. Kilkakrotnie zawodnicy PCO

nie wykorzystali faktu, iż w pierwszej poło

wie na bramce stał zawodnik z pola. Druga

tercja to ciągła gonitwa PCO. Remis za spra

wą Chłopka pada w 21 minucie. W końców

ce zimniejszą krew zachowali piłkarze

Cannabis. Sprytne zachowanie Czernickiego

i mecz kończy się po ich myśli.

Doświadczenie piłkarzy AKS Żarów po

zwoliło wygrać mecz kolejki z Drink Teamem

Świdnica 6:3. Do zwycięstwa przyczyniła się

świetna dyspozycja najlepszego bramkarza

kolejki I Ligi Jacka Suskiego.

Wzmocniony Wektor Świdnica zwycię

żył w ostatnim meczu z AH1N1 5:2. Pierw

sza połowa to tylko jedno bramkowe

prowadzenie. Druga odsłona to pokaz umie

jętności ligowych zawodników występują

cych w Świdnickim zespole. Z dobrej strony

pokazali się nowi zawodnicy Wektora. Ak

tywny Kmieciak został wybrany najlepszym

zawodnikiem kolejki I Ligi.

media

Mediator Cup rozpoczęty
Ruszyła III edycja Żarowskiej Amatorskiej Piłki Halowej Mediator Cup 2010/11, której orga

nizatorem jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Zespół Mam talent

Ogłoszenie drobne

Sprzedam mieszkanie 44 m2 w Żaro

wie na Osiedlu Piastów (2 pokoje, kuchnia,

łazienka). Tel. kontaktowy: 691 11 68 68

Sprzedam mieszkanie własnościowe 4

pokojowe o pow. 93 m² z garażem w Żaro

wie przy ul. Armii Krajowej. Tel. 797 197 797




