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Znudzony na sianie, w półmroku stajenki,
śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki.
Świetą noc złocista gwiazda opromienia.
Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia.
Lulajże Jezuniu snem cichym szczęśliwym.
Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym.
Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
w imieniu władz gminy, wydawcy oraz
redakcji składamy wszystkim mieszkańcom
Gminy Żarów moc najserdeczniejszych
życzeń i pomyślnosci
w nadchodzącym Nowym Roku.

Zima – drugie uderzenie
Za oknami odwilż, a na święta zapowiadane są dodatnie temperatury i opady deszczu ze
śniegiem. Zima w odwrocie, ale jeszcze w ubiegłym tygodniu cały powiat był sparaliżowany ob
fitymi opadami śniegu.

Śnieg na drogach
Najwięcej problemów mieli użytkownicy
dróg powiatowych. Nieprzejezdne drogi, czy
wielogodzinne korki to efekt opadów i słabe
go przygotowania do zimy służb powiato
wych. Na wielu odcinkach nie byłoby
problemu, gdyby przejechał pług wirnikowy,
a nie zwykły. Do wielu korków na drogach
nie doszłoby, gdyby nie bezmyślność kierow
ców, którzy próbowali przejechać wąskie od
cinki. Wielokrotnie dochodziło do sytuacji,
że na przewężeniu, na wprost siebie stawały
samochody i nikt nie chciał ustąpić. Doszło
nawet do tego, że w ten sposób unierucho
miono samochód z pługiem.
Do podobnych sytuacji dochodziło rów
nież w Żarowie, gdzie zaparkowane samo
chody uniemożliwiały prawidłowe
odśnieżenie, a na dodatek utrudniały prze
jazd innym kierowcom.
Przypominamy, że drogi i ulice, których
właścicielem jest Gmina Żarów odśnieża
dokończenie na stronie 8.
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Szkiełkiem i okiem odchodzi do lamusa
To już ostatni numer Gazety Żarowskiej w tym roku. Mamy więc okazję do krótkiego pod
sumowania i snucia planów na rok przyszły.

Zima dała się we znaki

nia socjalna „Raz dwa trzy”. Ta ostatnia
świetnie radzi sobie w trudnej dziedzinie
Ten rok był wyjątkowy jeżeli popatrzymy
utrzymania porządku w mieście, a szczegól
na niego przez pryzmat pory roku. Zarówno
nie w ostatnich tygodniach w walce ze śnie
początek jak i koniec były zdominowane wal
giem na chodnikach. Spółdzielnia i jej
ką z bezlitosnym żywiołem. Niestety po raz ko sukces doczekały się nie tylko uznania wśród
lejny drogowcy dali się zaskoczyć i nie
mieszkańców, ale również i w środowisku
przygotowali się do zimy w wystarczający spo tzw. ekonomii społecznej, co zaowocowało
sób. Czy to w ogóle jest możliwe? O ile drogi
wyróżnieniami, spora ilością wywiadów dla
gminne były utrzymywane na przyzwoitym po różnorodnych mediów. Stawiana jest również
ziomie – chociaż i tu zdarzały się potknięcia,
innym na wzór do naśladowania. Spory
o tyle drogi powiatowe pozostawiają wiele do
w tym sukces władz gminy i urzędników,
życzenia. To efekt tego, że Służba Drogowa Po którzy dołożyli wielu starań aby cały projekt
wiatu Świdnickiego ma zbyt mało ciężkiego
zaistniał i dobrze funkcjonował.
sprzętu, a szczególnie pługów wirnikowych.
Trzeba jednak przyznać, że za niektóre utrud
Samorząd sprawdza się
nienia na drogach odpowiadają sami kierowcy.
Chciałoby się powiedzieć, że to oczywi
Część z nich nigdy nie powinna wyjechać na
stość. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że
ośnieżone drogi, bo nie potrafi jeździć w ta
Burmistrz rządzi, a rada radzi. No może to
kich warunkach. Przy okazji zbliżającego się
ostatnie, w minionych czterech latach było lek
Nowego Roku wypada życzyć kierowcom lep
ko problematyczne, bo rada – w większości –
szych umiejętności, a służbom drogowym lep
zajmowała się nie radzeniem burmistrzowi, ale
szego sprzętu i lepszego planowania
walką z burmistrzem. Na szczęście mijający
w prowadzeniu akcji zimowej.
rok i w tym zakresie przyniósł poprawę.
W niedawnych wyborach mieszkańcy wybrali
Rok inwestycji
takich radnych, którzy dla dobra gminy chcą
Mijający rok jest kolejnym rokiem, który
współpracować z burmistrzem, a nie uprawia
przyniósł mieszkańcom wiele inwestycji,
jąc demagogię walczyć z nim. To chyba najlep
w tym drogowych. Jeszcze nie wszyscy są za szy prezent jaki mogli sobie podarować sobie
dowoleni, ale widać wyraźną poprawę. Zasłu mieszkańcy naszej gminy. Mamy przed sobą
ga w tym zarówno Służby Drogowej Powiatu
cztery lata, w czasie których powinno dojść do
Świdnickiego, jak i Gminy Żarów, która
rozwiązania wielu ważnych problemów i tego
w mijającym roku pozyskała dużą ilość środ sobie i wszystkim mieszkańcom należy życzyć
ków z przeznaczeniem na remont dróg wiej
w związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem.
skich. Do tego należy dodać sporą ilość
A co ze szkiełkiem i dlaczego odchodzi
wyremontowanych i wybudowanych chodni
do lamusa? O tym przeczytacie państwo
ków i parkingów.
w pierwszym numerze roku 2011.
Osobnym tematem i sporym sukcesem
Red.
władz gminy jest powrót do remontów budyn
ków komunalnych. Dzięki konkursowi „Nasz
dom” możliwe było wsparcie remontów pro
wadzonych przez wspólnoty mieszkaniowe.
Wszystko wskazuje na to, że te działania
będą kontynuowane w nowym roku, co spełni
życzenia wielu mieszkańców naszej gminy.

Firma „BudMar” posiada koparko
ładowarkę JCB 3CX wyposażoną
w gumową nakładkę na łyżkę, która
chroni przed uszkodzeniem na
wierzchni chodników i ulic.
Firmowy sprzęt znajduje się
w Strzegomiu i jest dyspozycyjny
24h na dobę. Wysokość opłaty za
1 roboczogodzinę wynosi 80zł net
to. Kontakt: 691 691 775

Nowi radni MRM
1 grudnia br. odbyła się sesja Młodzieżo
wej Rady Miejskiej w Żarowie, na której ofi
cjalnie powołano pięciu nowych Radnych.
Zostali nimi: Justyna Zięba, Agnieszka Jasiń
ska, Anita Szczęśniak, Mateusz Michalak oraz
Michał Myrta.
W związku z rezygnacją poprzedniego
Przewodniczącego Rady, zaszła konieczność
wyboru nowego Przewodniczącego. Została
nim Monika Gładyś, natomiast miejsce Proto
kolanta zajęła Justyna Zięba. Nowym Radnym
życzymy wielu sukcesów w reprezentowaniu
swoich młodych wyborców.
Poniżej pełen skład Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Żarowie:
Krystian Chęciek – Burmistrz, Joanna
Sip – Wiceburmistrz, Monika Gładyś – Prze
wodnicząca Rady, Marlena Jasińska – Wice
przewodnicząca Rady, Justyna Zięba –
Protokolant oraz Radni: Martyna Cichecka,
Anita Gadzina, Agnieszka Jasińska, Adrian
Malik, Mateusz Michalak, Michał Myrta,
Aleksandra Ogryzek, Alicja Piotrowska,
Anita Szczęśniak, Wiktor Zaleński.
/mrm/

Nie zapominamy o potrze
bujących
To naczelne hasło Ośrodka Pomocy Spo
łecznej, który oprócz zwykłych działań nakie
rowanych na pomoc najuboższym podjął
działania mające na celu aktywizację tych
osób, którym najtrudniej o znalezienie pracy.
W tym celu organizuje różnorodne programy
i szkolenia. I jak większość czytelników już
wie, to w tej działalności odnosi spore sukce
sy. Największym sukcesem OPSu jest pro
gram WiP dzięki któremu powstała zarówno
świetlica „Cztery pory roku” jak i spółdziel
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wych związanych z przygotowaniem
lokalu do sprzedaży w kwocie łącznej
793 zł oraz kosztów notarialnych.
I przetarg publiczny, ustny ograniczony do właścicieli lokali w budynku nr 26
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest
przy ul. Armii Krajowej w Żarowie na sprzedaż lokalu mieszkalnego
na stronie internetowej Urzędu:
o pow. 23,90 m2
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 przedło
Przetarg został ograniczony z uwagi na sła
dni od dnia zakończenia przetargu.
żenia komisji przetargowej dowodu wpłaty
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę
bą funkcjonalność lokalu
wadium oraz dokumentu tożsamości przed
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
1. Przetarg odbędzie się 24 stycznia 2011r.
otwarciem przetargu.
zaoferuje cenę o co najmniej jedno postą
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie,
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu
pienie powyżej ceny wywoławczej.
ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
jest osoba prawna, osoba upoważniona do
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w dro
reprezentowania uczestnika, powinna
dze przetargu podlega zapłacie najpóźniej
wpłacenie wadium w pieniądzu w wysoko
przedłożyć do wglądu aktualny wypis
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W ra
ści podanej w tabeli na konto: Bank Za
z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli
zie uchylania się uczestnika, który wygrał
chodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369
uczestnik jest reprezentowany przez pełno
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej,
0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia
mocnika, konieczne jest przedłożenie ory
wpłacone wadium ulega przepadkowi na
19 stycznia 2011r. włącznie.
ginału pełnomocnictwa upoważniającego
rzecz organizatora przetargu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę
do działania na każdym etapie postępowa
6.
Zgodnie
z
art.
2
pkt
6
i
art.
41
ust.
1
usta
wpływu środków pieniężnych na rachunek
nia przetargowego.
wy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetar
warów i usług zbywany lokal zwolniony
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który
gu jest równoznaczna z potwierdzeniem
jest z podatku VAT.
wygra przetarg, zaliczone zostanie na po
przez niego faktu zapoznania się z warun
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiąza
czet ceny nabycia, pozostałym uczestni
kami przetargu i ich akceptacją.
ny będzie do poniesienia kosztów szacunko
kom wadium zwraca się w terminie do 3

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza

Żywność dla najuboższych mieszkańców Gminy
Żywność wydawana była w listopadzie br. dzięki życzliwości Księdza Dziekana Piotra Ważydrąga, który udostępnił pomieszczenie żarowskiej
plebanii.
Żywność trafiła do
najuboższych dzięki
inicjatywie Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Żarowie we współ
pracy ze Stowarzysze
niem „Nasze Dzieci –
Wspólna Szkoła”
w Zastrużu.
Do ok. 800 osób
trafiło ponad 18 ton
żywności, wśród której
były: mąka, kasza
manna, makarony, ka
sza jęczmienna, dania
gotowe na bazie makaronu i kaszy, kawa zbo
żowa, mleko, masło, ser żółty, cukier oraz

wały się w trudnej sytuacji finansowej
(tj. 715,50 zł – dla osoby samotnej, 526,50 –
dla jednego członka rodziny). Wśród osób do
których żywność trafiła byli: emeryci, Sybi
racy, osoby samotne.
Żywność od kilku lat pozyskiwana jest
z Banku Żywności we Wrocławiu w ramach
programu PEAD2010.
/ops/

Usługi
kominiarskie
herbatniki.
Pomoc trafiła do tych osób, które znajdo

Pierwsze decyzje burmistrza
Od 2 grudnia w fotelu Burmistrza Żarowa zasiada Leszek Michalak. Pierwszymi decyzjami
nowego włodarza miasta było powołanie swoich najbliższych współpracowników.
3 grudnia na stano
wisko zastępcy Burmi
strza Leszek Michalak
powołał dotychczasowe
go zastępcę Grzegorza
Osieckiego, natomiast na
Sekretarza Gminy awan
sował dotychczasową
Kierownik Ref. Oświaty,
Kultury i Sportu Sylwię Pawlik.
Decyzje te nie były wielkim zaskocze

niem, ponieważ nowy
burmistrz jeszcze jako
kandydat w kampanii
wyborczej wielokrot
nie podkreślał, że
w urzędzie funkcjonu
je zespół młodych
i kompetentnych
urzędników, przy po
mocy których będzie zarządzał gminą.
/jlb/

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/

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
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Miasteczko Świętego Mikołaja
5 grudnia br. tuż po godzinie 15:00 na Placu Wolności w Żarowie ruszyło „Mia
steczko Świętego Mikołaja” zorganizowane przez Młodzieżową Radę Miejską
w Żarowie oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
Mimo, iż była to pierwsza tego typu zaba
wa w mieście, cieszyła się dużą frekwencją
wśród dzieci, które w ramach imprezy mogły
wziąć udział w świątecznych konkursach,
skosztować wielu słodkości oraz gorącej cze
kolady. Dzięki uprzejmości Państwa
Kazimierczak oraz Spółdzielni So
cjalnej „Raz, dwa, trzy”,
można było zorganizo
wać dodatkowe atrak
cje dla dzieci –
przejażdżkę konną oraz
wielki Mikołajkowy ku
lig, które okazały się nie la
da gratką dla najmłodszych
dzieci i nie tylko. Pomimo
chłodu i mrozu w Miasteczku
Świętego Mikołaja panowała go
rąca atmosfera, którą podgrze
wali w rytm świątecznych
melodii, Święty Mi
kołaj oraz jego po
mocnicy, m.in.:
Królowa Śniegu, Elf,
Clown, Śnieżynka,
Królewna Śnieżka oraz
Świąteczny Banan.
– Zorganizowanie Mia
steczka Świętego Mikołaja
w Żarowie było możliwe dzięki
kilku bardzo ważnym osobom
i instytucjom. Chciałbym bardzo
serdecznie podziękować za
okazaną pomoc finanso
wą i organizacyjną.
Na wielkie po
dziękowania za
sługują: Leszek
Michalak Burmistrz
Miasta Żarów, Ośro
dek Pomocy Społecznej
w Żarowie, Mariusz Jura
lewicz – Usługi remonto
wobudowlane M2,
Agnieszka SzybalskaGóra –
supermarket EKO w Żarowie,
Aneta Andrzejewska –
sklep „Kubuś”, Je
rzy i Zbigniew
Kaczmarczyk oraz
pracownicy Urzędu
Miejskiego w Żarowie.
Dziękujemy za bardzo
dobrą współpracę. Mam
nadzieję, że nowatorski po
mysł tworzenia Miasteczka
Świętego Mikołaja w naszej
gminie wpisze się do kalendarza
imprez gminnych – powiedział
Krystian Chęciek – Burmistrz Mło
dzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie.
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Pierwsza robocza sesja Rady VI kadencji
W czwartek, o godzinie 10:00 rozpoczęło się pierwsze w pełni robocze posiedzenie nowej Rady Miejskiej w Żarowie.
nia członków zespołu interdyscyplinarne
Komisje
go w Gminie Żarów oraz szczegółowych
mogą
warunków jego funkcjonowania,
3) uchwalenia rocznego programu współpra
pracować
cy Gminy Żarów z organizacjami pozarzą
Jednym z ważniej
dowymi oraz podmiotami prowadzącymi
szych punktów progra
działalność pożytku publicznego na 2011
mu było
rok,
ukonstytuowanie się
4) zmiany uchwały w sprawie zasad wnosze
stałych komisji Rady
nia i zbywania udziałów i akcji w spółkach
Miejskiej. Każdy
prawa handlowego przez Burmistrza Mia
z radnych zgłosił akces
sta Żarów,
do pracy w dwóch ko
5) nadania nazwy ulicy we wsi Mrowiny,
misjach i tak komisje
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowe
będą pracować w na
go planu zagospodarowania przestrzenne
Przewodniczący Mariusz Bryła,
stępujących składach:
go obszaru położonego w obrębie wsi
członkowie: Halina
1. Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Iwona Nieradka,
członkowie: Tadeusz Dalgiewicz, Ma
riusz Borowiec.
2. Komisja ds. Rolnictwa:

Przewodniczący Mieczysław Myrta,
członkowie: Urszula Ganczarek, Hali
na Lewandowska, Tadeusz Reruch, Ka
mila Madej, Maria Tomaszewska.

Lewandowska,
Robert Kaśków,
Norbert Gałązka,
Maria Tomaszew
ska.

Jedyny dysonans,
jaki wyraźnie było
można zauważyć, to
fakt, że klub radnych
3. Komisja ds. Budżetu i Gospodarki:
„Razem dla Żarowa”,
Przewodniczący Kazimierz Kozłow
pomimo obowiązku
wynikającego z ustawy
ski, członkowie: Urszula Ganczarek,
o samorządzie gmin
Paulina Trafas, Mieczysław Myrta,
nym i ze Statutu Gminy, nie zgłosił żadnej
Norbert Gałązka.
osoby do pracy w Komisji Rewizyjnej. A po
4. Komisja ds. Ochrony Środowiska, Bez
mimo tego, że Tadeusz Pudlik Przewodniczą
pieczeństwa i Porządku Publicznego:
cy Rady Miejskiej w Żarowie próbował
Przewodnicząca Kamila Madej,
wyegzekwować od nich obowiązek pracy
członkowie: Tadeusz Dalgiewicz, Hali w tej komisji, to żaden z radnych klubu „Ra
na Lewandowska, Tadeusz Reruch, Ma zem dla Żarowa” nie wszedł w skład Komisji
Rewizyjnej.
riusz Bryła, Robert Kaśków.
5) Komisja ds. Oświaty i Kultury:

Przewodniczący Mariusz Borowiec,
członkowie: Iwona Nieradka, Kazi
mierz Kozłowski, Paulina Trafas.
6. Komisja ds. Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej:

11 uchwał
Ponadto radni rozpatrzyli dziesięć innych
uchwał w następujących sprawach:
1) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Żarów na 2010 rok,
2) trybu i sposobu powoływania i odwoływa

Pożarzysko,
7) miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w ob
rębie wsi Kalno,
8) miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w ob
rębie wsi Mielęcin,
9) zmiany uchwały nr LXV/296/2010 w spra
wie opłaty od posiadania psów,
10) ustalenia dziennych stawek opłaty targo
wej na terenie gminy Żarów.
Sesję, tradycyjnie zakończyły interpela
cje, sprawozdanie z pracy burmistrza oraz
przyjęcie protokołów z ostatnich trzech sesji.
/red/

Podziękowanie
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Jenke w Mrowinach serdecznie dziękuje:
Radzie Rodziców i Nauczycielom za udział i pomoc w zorganizowaniu zabawy andrzejkowej. Dochód wyniósł 4150 zł i zgodnie z obietnicą
zostanie przeznaczony na wyposażenie oddziału przedszkolnego.
Gorące podziękowania kieruję również do Pana Burmistrza Leszka Michalaka za pomoc w pozyskiwaniu sponsorów szkoły i przekazanie
szkole 1400 zł. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup kolejnego komputera do szkoły.
Składam również podziękowanie:
Krzysztofowi Dziurze – Gospodarstwo Szkółkarskie w Targoszynie,
Janowi i Markowi Papiernik PPH Paszowice,
Markowi Rachelskiemu – Zakład RemontowoBudowlany Ramar w Jaworzynie Śląskiej,
za zakupienie i przekazanie szkole plansz matematycznych, które niewątpliwie przyczynią się do sprawniejszego przyswajania wiedzy i na
bywania umiejętności matematycznoprzyrodniczych przez naszych uczniów.
Roman Konieczny – dyrektor szkoły
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Będzie bezpieczniej?
Od dłuższego czasu mieszkańcy zgłaszają do Urzędu Miejskiego w Żarowie wnioski doty
czące poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Takimi newralgicznymi miejscami
są przejścia na ul. Armii Krajowej w Żarowie oraz na ul. Wrocławskiej w Łażanach.
30 listopada 2010
roku, przeprowadzona
została wizja lokalna,
w której udział wzięli
przedstawiciele Urzędu
Miejskiego w Żarowie,
Starostwa Powiatowego
w Świdnicy oraz Służ
by Drogowej Powiatu
Świdnickiego.
Spotkanie miało na
celu stwierdzenie ko
nieczności podjęcia
działań mających doty
czących poprawy bez
pieczeństwa pieszych na
Takie kartki (wezwanie na Komisariat) mogą zobaczyć właściciele
przejściach.
W pierwszej kolej samochodów parkujących tuż przy przejściu dla pieszych
ności podjęto ustalenia w sprawie lepszego
oznakowania przejścia dla pieszych na wyso

Spółdzielnia Socjalna
i Gmina wyróżnione
W czwartek, 16 grudnia 2010 r. w Krzyżowej odbył się finał konkursu „Dolnośląski Przed
siębiorca Społeczny roku 2010”. Wśród tegorocznych uczestników była żarowska spółdzielnia
socjalna „Raz dwa trzy” oraz Gmina Żarów.
Celem konkursu „Dol
nośląski przedsiębior
ca społeczny roku
2010” jest zwiększenie
świadomości i wiedzy
dotyczącej znaczenia
przedsiębiorczości
społecznej dla rozwoju
społeczności lokalnych
Dolnego Śląska. Kon
kurs ma na celu pro
mować: podmioty
łączące w swej działal
ności cele społeczne i
ekonomiczne, instytu
cje wspierające rozwój
przedsiębiorczości
społecznej (przedsię
biorstwa nastawione na
zysk, jednostki samo
rządu terytorialnego,
ich jednostki organiza
cyjne oraz partnerstwa
wspierające rozwój
przedsiębiorczości
społecznej) oraz Dol
noślązaków, którzy
bezpłatnie, świadomie
i dobrowolnie działają
na rzecz organizacji
pozarządowych oraz
instytucji publicznych.
/jlb/

kości skrzyżowania ulic Armii Krajowej i
gen. Władysława Sikorskiego w Żarowie.
Starostwo Powiatowe i Służba Drogowa Po
wiatu Świdnickiego zobowiązały się do za
bezpieczenia środków w budżecie na rok
2011 oraz rozważenie zainstalowania odpo
wiednich urządzeń (np. podwyższenie przej
ścia lub azyl), których działanie poprawi
bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych. To
przejście – to główna droga dzieci klas 13
żarowskiej podstawówki, jak i osób starszych
idących do przychodni.
Przeanalizowano również możliwości
wprowadzenia zmian w oznakowaniu wyse
pek znajdujących się na skrzyżowaniu ulic
Wrocławskiej i Strefowej w Łażanach. Służ
by powiatowe zobowiązały się do umieszcze
nia odpowiednich znaków drogowych
bezzwłocznie po opracowaniu i zatwierdze
niu projektu zmiany stałej organizacji ruchu.
Miejmy nadzieję, że zaproponowane
zmiany poprawią bezpieczeństwo na drogach
i na przejścich dla pieszych.
/jlb/

Wykup
mieszkań
Referat Nieruchomości i Gospodarki Prze
strzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie przy
pomina najemcom lokali komunalnych, że
istnieje jeszcze możliwość wykupienia lokalu
mieszkalnego na preferencyjnych zasadach z
bardzo dużą zniżką 95% lub 99%.

Oznacza to, że przy wyku
pie najemcy zapłacą 5%
lub 1% wartości mieszka
nia. Z tak dużej bonifikaty
mogą skorzystać wyłącz
nie najemcy lokali, którzy
wykupują je na własność.
Z bonifikaty 99% mogą skorzystać wszy
scy lokatorzy danego budynku, jeżeli zdecy
dują się na wykup mieszkań i złożą wnioski
w tym samym terminie oraz lokatorzy, któ
rych mieszkanie jest ostatnim niewykupio
nym lokalem w budynku. Wszyscy wówczas
zapłacą 1% wartości swoich mieszkań. W
przeciwnym razie za mieszkanie trzeba bę
dzie zapłacić 5% jego wartości.
Wnioski o wykup lokalu są do pobrania
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Żarowie lub na stronie internetowej
www.um.zarow.pl.
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Bożonarodzeniowe anioły
17 grudnia 2010 r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Bo
żonarodzeniowe anioły”. Wzięło w nim udział 165 dzieci z terenu mia
sta i gminy Żarów.

oraz Radek Bezegłów kl. II, Szkoła Podstawowa w Żarowie.
III miejsce:
Bartłomiej Tyza kl. I, Szkoła Podstawowa w Mrowinach oraz Ju
styna Mikołajek kl. II, Szkoła Podstawowa w Mrowinach.

Kategoria – klasa IVVI
I miejsce:
Natalia Kosińska kl. VI, Szkoła Podstawowa w Żarowie oraz Klau
dia Cidyło kl. VI, Szkoła Podstawowa w Zastrużu.
II miejsce:
Marcin Wołek kl. VI, Szkoła Podstawowa w Żarowie oraz Alicja
Galicka kl. VI, Szkoła Podstawowa w Żarowie.
III miejsce:
Mateusz Andrzejewski kl. VI, Szkoła Podstawowa w Żarowie oraz
Krystian Andrzejewski kl. V, Szkoła Podstawowa w Żarowie.

Wyróżnienia:
Nikola Ziobro kl. II, Szkoła Podstawowa w Żarowie
Błażej Czykieta kl. III, Szkoła Podstawowa w Imbramowicach
Maria Zdunik kl. II, Szkoła Podstawowa w Żarowie
Kacper Konieczny kl. II, Szkoła Podstawowa w Żarowie
Świetlica „Cztery Pory Roku” w Żarowie
Świetlica Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie

Na konkurs wpłynęło 171 prac. Prace plastyczne były bardzo róż
norodne, wykonane wieloma technikami, a komisja miała duży pro
blem z wyborem najciekawszych.
Posiedzenie komisji konkursowej oceniającej prace plastyczne odby
ło się 15 grudnia 2010 r. w Bibliotece Publicznej w Żarowie. Przy oce
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu. Ser
nie oraz wyborze prac komisja kierowała się następującymi kryteriami:
decznie dziękujemy nauczycielom oraz opiekunom. Jest nam niezmier
oryginalność, pomysłowość oraz samodzielność wykonania pracy.
Nagrodzonych zostało 21 dzieci w czterech kategoriach oraz przy
nie miło, że nasz konkurs wzbudził tak wielkie zainteresowanie wśród
znano 6 wyróżnień następującym laureatom (w tym dwóm świetlicom). dzieci i zapraszamy do wspólnej zabawy w przyszłym roku.
/ab/

Kategoria – Przedszkole

I miejsce: Karol Pawlonka lat 4, Bajkowe Przedszkole w Żarowie.
II miejsce: Oliwia Kompała lat 4, Przedszkole Bajlandia w Zastrużu.
III miejsce: Hanna Bal lat 5, Bajkowe Przedszkole w Żarowie.

Kategoria – Klasa „0”
I miejsce:
Martyna Nocek kl. „0”, Szkoła Podstawowa w Mrowinach oraz
Łucja Dąbrowska kl. „0”, Szkoła Podstawowa w Żarowie.
II miejsce:
Kacper Stańczyk kl. „0”, Szkoła Podstawowa w Imbramowicach
oraz Bartek Zdanowski kl. „0”, Szkoła Podstawowa w Żarowie
III miejsce:
Patryk Cieślak kl. „0”, Szkoła Podstawowa w Imbramowicach oraz
Ela Chodyniecka kl. „0”, Szkoła Podstawowa w Żarowie

Kategoria – klasa IIII
I miejsce:
Mateusz Stańczyk kl. III, Szkoła Podstawowa w Imbramowicach
oraz Martyna Owczarska kl. II, Szkoła Podstawowa w Żarowie.
II miejsce:
Aleksander i Julia Lisieccy kl. II, Szkoła Podstawowa w Żarowie

Zdrowych, pogodnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszel
kiej pomyślności w Nowym Roku
wszystkim mieszkańcom Bukowa,
Marcinowiczek , Pyszczyna i Zastru
ża życzy radna Urszula Ganczarek
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Wieczerza
wigilijna

dokończenie ze strony 1.

16 grudnia 2010 r. w świetlicy wiejskiej
w Wierzbnej blisko 130 dzieci zasiadło do wigilij
nej wieczerzy integracyjnej zorganizowanej
przez Żarowski Ośrodek Pomocy Społecznej
i Młodzieżową Radę Miejską w Żarowie.

ZUK Żarów sp.
z o.o. W razie proble
mów z przejazdem na
leży dzwonić do
Tomasza Kuski pod
nr telefonu: 694 427
415, który jest koordy
natorem z ramienia tej
firmy.
Za drogi powiato
we: Żarów – Świdnica,
Jaworzyna – Żarów –
Imbramowice, Buków
– Imbramowice – Po
żarzysko – Siedlimo
wice – Gołaszyce,
Mrowiny – Siedlimowice – Domanice, Łaża
ny – Przyłegów – Strzegom, odpowiada Za
rząd Dróg Powiatowych. Tam – pod nr.
telefonu: 746 622 920 – cały czas pracują dy
żurni, do których należy kierować wszelkie
uwagi dotyczące przejezdności tych dróg.

Zima – drugie uderzenie

Śnieg na chodnikach
Do świątecznie udekorowanej i pachną
cej choinką świetlicy w Wierzbnej przyjecha
ły dzieci z następujących świetlic:
„Chochliki” z Wierzbnej, „Chatka Puchatka”
z Łażan, „Dziupla Kanarka” z Mrowin,
„Kredka” z Kalna oraz „Cztery pory roku”
z Żarowa. Przy stole nie zabrakło dorosłych,
dzięki którym działania profilaktyczne w na
szej gminie są istotne i priorytetowe. Nie za
brakło zatem Burmistrza Miasta Żarów
Leszka Michalaka, Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Żarowie Tadeusza Pudlika, Se
kretarza Gminy Sylwii Pawlik, Przewodniczą
cego Komisji ds
Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej –
Mariusza Bryły, opie
kuna Młodzieżowej
Rady Miejskiej – Iwo
ny Nieradki.
Nie zabrakło także
wolnego miejsca przy
stole, modlitwy przed
wieczerzą poprowa
dzonej przez Księdza
Jakuba, opłatka na sto
le oraz barszczu, pie
rogów, radosnych
uśmiechów i niekoń
czących się życzeń
składanych sobie na
wzajem. I kiedy wydawało się , że już rado
śniej być nie może – przybył Święty Mikołaj,
który uszczęśliwił wszystkie dzieci prezenta
mi.
Z dźwiękiem wyśpiewanych przez
Wszystkich kolęd przyszła refleksja – To naj
lepszy prezent dla dorosłych – uśmiechnięte
twarze naszych dzieci.

Śnieg dał się również we znaki pieszym.
Niestety nie wszyscy właściciele domów sta
nęli do odśnieżania chodników. W mieście,
wszędzie tam, gdzie odśnieża spółdzielnia so
cjalna „Raz dwa trzy” można było przejść
bez problemów. To efekt ich sprawnej organi
zacji i fakt posiadania specjalistycznego
sprzętu.
Przypominamy, że za odśnieżanie chodni
ków odpowiadają właściciele domów, do któ
rych te chodniki przylegają. W przypadku
domów wielorodzinnych za stan chodników
odpowiadają wspólnoty, a właściwie admini

stratorzy wspólnot.

Sople i śnieg na dachach
Obfite opady, a później roztopy spowo
dowały powstanie nawisów i sopli na ryn
nach i dachach. Z tym problemem nie
wszyscy administratorzy poradzili sobie naj
lepiej. Niektóre wisiały bardzo długo tuż nad
wejściami do sklepów czy klatek schodo
wych. Na szczęście nie doszło do żadnych
wypadków.
Przypominamy, że odśnieżanie dachu na
leży do obowiązku właściciela budynku. Zi
mą właściciele i zarządcy nieruchomości
muszą usuwać nadmiar śniegu z dachu oraz
wiszące sople. Mówi o tym ustawa Prawo
budowlane. Kilka centymetrów śniegu zale
gającego na dachu nie stanowi jeszcze zagro
żenia, ale gdy zbierze się go dużo, to dach
należy odśnieżyć.
/jlb/

Ogłoszenie
o wyniku postępowania
Przedmiot zamówienia:
Dożywianie uczniów w szkołach oraz do
rosłych mieszkańców Miasta i Gminy Ża
rów w 2011 roku
Postępowanie o udzielenie ww. Zamó
wienia publicznego prowadzone było w try
bie: przetargu nieograniczonego.

Ten dzień bez zaangażowania wielu
życzliwych ludzi w naszej gminie nie byłby
możliwy, na ich ręce więc składamy serdecz
ne podziękowania.
Anita DenesZiemkiewicz
Marta Plizga
Krystian Chęciek

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:
Robert Wszelaki „Cztery Smaki Świata”
58 200 Dzierżoniów Osiedle Tęczowe
10D/10 z ceną ofertową brutto za pakiet:
50,52 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: oferta uwzględ
niała najkorzystniejszą cenę za pakiet ustalo
ny w SIWZ oraz dobro korzystających z
dożywiania.
/ops/
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Ciepło, ale czy bezpiecznie?
Od początku obecnego sezonu grzewczego często dobiegają do nas informacje o kolej
nych przypadkach zatruć tlenkiem węgla. W wielu przypadkach są to zatrucia ze skutkiem
śmiertelnym. Według statystyk dotychczas (licząc od października bieżącego roku) zatru
ciem tlenkiem węgla uległo już więcej osób niż podczas całego minionego sezonu grzew
czego. O wyjaśnienie problemu poprosiłem Mariana Stefańskiego – kierownika Referatu
Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Żarowie
– Dlaczego można
zatruć się tlenkiem
węgla?
– Marian Stefański
– Trujące działanie
tlenku węgla wdycha
nego przez człowieka
polega na tym, że ła
twiej łaczy się z hemo
globiną krwi i nie
dopuszcza do takiego
połączenia tlenu. Tle
nek węgla łączy się
z hemoglobiną 250 ra
zy łatwiej niż tlen. Po
łączenie hemoglobiny
z tlenkiem węgla cha
rakteryzuje się znacz
nie większą trwałością niż połączenie
z tlenem, co powoduje, że transport tlenu
z płuc do tkanek zanika. Dochodzi wówczas
do niedotlenienia (obumierania) tkanek. Poza
tym tlenek węgla zwiększa stabilność połącze
nia hemoglobiny z tlenem, przez co utrudnia
oddawania tlenu tkankom, co jeszcze bardziej
pogłębia efekt niedotlenienia tkanek prowa
dząc w konsekwencji do śmierci.
– Jakie ilości tlenku są niebezpieczne?
– M. S. – Wdychanie powietrza zawierają
cego tlenku węgla już o zawartości objęto
ściowo 0,16% powoduje zgon po 2
godzinach. Natomiast wdychane powietrze
zawierające tlenek węgla o zawartości
1,28 % powoduje utratę przytomności po 23
wdechach i zgon po 3 minutach.
– Skąd ten dwutlenek węgla?

– M. S. – Każde prawidłowo spalane pali
wo dostarcza gazów spalinowych zawierają
cych tlenek węgla. Przykładowo gazy
spalinowe pochodzące z prawidłowego spala
nia węgla zawierają ok. 1% tlenku węgla.
W warunkach niedostatecznego napowietrze
nia paleniska, spaliny mogą zawierać nawet
30% tlenku węgla. Dotyczy to również pale
nisk na paliwo płynne i gazowe.
– Jak unikać zatrucia?
– M. S. – Bardzo ważne jest, aby kierować
się zasadą, by podczas eksploatacji różnego
rodzaju palenisk zapewnić dopływ odpowied
niej ilości powietrza zewnętrznego do po
mieszczeń, w których te paleniska się
znajdują. Zaznaczę, że za palenisko należy
również traktować palnik kuchenki gazowej
czy gazowego podgrzewacza wody.

Ilość dopływającego powietrza do po
mieszczenia z paleniskiem zależy od jego
wielkości. Im większe palenisko, tym więk
szy powinien być dopływ powietrza. Do po
mieszczenia, w którym jest palenisko
powietrze powinno dopływać w nadmiarze,
aby nie zakłócić prawidłowego działania
wentylacji wywiewnej. W przeciwnym wy
padku wentylacja wywiewna zacznie praco
wać jako nawiew powietrza,
uniemożliwiając usunięcie z pomieszczenia
spalin wydobywających się z paleniska. Mo
że dojść nawet do takiej sytuacji, w której
wentylacja będzie zasysać zużyte powietrze
lub spaliny z wylotu sąsiedniego przewodu
kominowego usytuowanego ponad dachem –
dostarczając dodatkową ilość tlenku węgla.
– Czy to nie przesadna ostrożność?
– M. S. – Uważam, że sprawy te należy
traktować poważnie. Przewody kominowe są
co prawda sprawdzane przez kominiarzy, ale
nawet gdy pracownik rzemiosła kominiar
skiego nie informował użytkownika mieszka
nia o nieprawidłowościach urządzeń
grzewczokominowych należy podczas ich
eksploatacji zwracać szczególną uwagę na
okoliczności ich eksploatacji, gdyż może wy
stąpić niespodziewane pogorszenie ich stanu.
– Czy na niebezpieczeństwo zatrucia
ma wpływ to czym palimy?
– M. S. – Kilka lat wstecz ceny paliw sto
sowanych do ogrzewania mieszkań były
o połowę niższe. Ich wzrost spowodował to,
że niezamożna cześć mieszkańców użytkują
cych lokale z braku środków finansowych
używa do opalania wszystkiego co daje się
spalić. Stosowanie nieodpowiedniego pali
wa powoduje postępującą degradację urzą
dzeń i przewodów kominowych, co może
skutkować nagłą i niespodziewaną utratą
warunków bezpiecznego użytkowania urzą
dzeń grzewczokominowych.
– Oszczędzają bogatsi stosując również
uszczelnianie drzwi i okien. Jaki ma to
wpływ na bezpieczeństwo?
– M. S. – Fakt. Zapobiegliwi wymienili
drewniane okna na szczelne plastikowe, to
samo zrobili z drzwiami. Co bardziej zarad
ni pozatykali nawiewy i kratki wentylacyjne.
Należy jednak pamiętać o tym, że działania
takie mogą być przyczyną nieszczęścia. Jeśli
pozatykamy wszystko co się da, to wówczas
zabraknie powietrza, które jest niezbędne do
spalania, a to będzie przyczyną zatrucia.
Do spalania niezbędne jest bowiem do
starczenie powietrza z zewnątrz. Radzę do
brze się zastanowić zanim wszystko
szczelnie zostanie zamknięte. Szczególnie ta
m, gdzie są palniki gazowe, bojlery piecyki
CO. Są montowane najczęściej w małych ła
zienkach lub kuchniach, gdzie nie ma swo
bodnego dopływu powietrza z zewnątrz. To
właśnie tam dochodzi do największej ilości
tragedii.
– Dziękuję za rozmowę.

| Gazeta Żarowska Nr 24/2010 — strona 10 — 21 grudnia 2010 |

Dobra postawa siatkarzy!
Obydwie żarowskie drużyny występujące w 62 edycji Powiatowej Ligi Siatkówki spisują się
bardzo udanie.
TKKF Chemik, 2 grudnia 2010 r. na wła
snym parkiecie podejmował dotychczasowe
go lidera grupy pierwszej, UKS I Jaworzynę
Śląską. Passę dwóch zwycięstw Jaworzyny
Śl. przerwał TKKF Chemik Żarów, który za
serwował kibicom niezły dreszczowiec. Pię
cio setowy pojedynek obfitował w wiele
zwrotów akcji. Pierwsza partia po zaciętej
walce należała do żarowian. Dwie kolejne od
słony solidarnie przegraliśmy do dziewiętna
stu. Przyczyniło się do tego mnóstwo
popsutych zagrywek oraz brak wykończenia
akcji. Decydująca dla losów spotkania okaza
ła się czwarta partia wygrana na przewagi do
27. Siatkarze TKKF Chemik byli sprytniejsi,
silniejsi na siatce, przepychając wiele akcji
na stronę rywala. Jak to często bywa tiebre
ak rządzi się swoimi prawami. Dobra zagryw
ka pozwala odskoczyć przeciwnikowi.
Prowadzenia nie oddaliśmy do końca, zwycię
żając różnicą pięciu punktów. TKKF Chemik
Żarów – UKS I Jaworzyna Śląska 3:2 (27:25,
19:25, 19:25, 27:25, 15:10)
Zwycięstwo żarowskiej drużyny pokaza
ło, iż kolejność miejsc nie oddaje układu sił
w tej grupie i w końcowym rozrachunku
wszystko jest możliwe.
Uskrzydleni zwycięstwem siatkarze
TKKF Chemik, 8.12.2010 r. na wyjeździe po
dejmowali Hotelarzy ze Świdnicy. Pełna kon

centracja przez całe spotkanie pozwala
w najkrótszym wymiarze setowym wygrać
spotkanie. Hotelarze Świdnica – TKKF Che
mik Żarów 0:3.
Inny żarowski zespół występujący w dru
giej grupie, LKS Chemik Żarów kroczył od
zwycięstwa do zwycięstwa. Po kolejnym
triumfie nad Lutomią 3:0, na przeszkodzie
stanął zespół Oldboys Strzegom. Set za se
tem sprawił, iż emocji na parkiecie nie bra
kowało. Swoje partie wygrywaliśmy gładko,
przegrane oddawaliśmy najmniejszą różnicą
punktów. Ostatni set przegrywamy do 14.
Oldboys Strzegom – LKS Chemik Żarów 3:2
(14:25, 25:23, 22:25, 25:23, 16:14). Siatkarze
LKS Chemik Żarów pozostają liderem swo
jej grupy.
TKKF Chemik Żarów: Władysław Cha
ręża, Marek Zemankiewicz, Stanisław Do
browolski, Wiesław Młodożeniec, Piotr
Zemanek, Mariusz Kozakow, Tomasz Dy
czek, Bartłomiej Solarz, Krzysztof Jachimo
wicz, Maciej Dobrowolski, Tomasz
Smereka, Jacek Kruk.
LKS Chemik Żarów: Jacek Kądziołka,
Grzegorz Hałaczkiewicz, Łukasz Jadach,
Michał Żyła, Krzysztof Kądziołka, Krzysztof
Górka, Grzegorz Niczyporuk.
media
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Mistrzostwa Judo w Żarowie
Rocznik 2000/2003
26 kg
1. Dawid Hypta – AKS Strzegom
2. Tomasz Brzegowy – AKS Strzegom
3. Mikołaj Kościelniak – Błyskawica
Mietków
Rocznik 2000/2003
28 kg
1. Bartosz Duszak – AKS Strzegom
2. Rafał Kurpas – IPON Kozuchów
3. Mikołaj Dwojak – UKS 11 Jelenia Góra
4. Maurycy Markiewicz – AKS Strzegom
5. Krzysztof Dobrowolski – Judo GCKiS
Imbramowice
Rocznik 2000/2003
33 kg
1. Oskar Lobka – MAKO Wrocław
2. Artur Fornal – AKS Strzegom
3. Dawid Czykieta – Judo GCKiS Imbra
mowice
4. Michał Pierzchała – SW Wrocław
5. Arkadiusz Markiewicz – Judo GCKiS
Imbramowice
Rocznik 2000/2003
39 kg
1. Jędrzej Perdek – UKS 11 Jelenia Góra
2. Jakub Zaremba – MAKO Wrocław

3. Błażej Czykieta – Judo GCKiS Imbra
mowice
4. Adrian Oleksiuk  Judo GCKiS Imbra
mowice
5 Michał Diusajew – CSW Wrocław
Rocznik 2000/2003
46 kg
1. Jakub Miszkieiwcz – AKS Strzegom
2. Filip Biliński – CSW Wrocław
3. Mikołaj Rodak – CSW Wrocław
Rocznik 1998/1999
36 kg
1. Natan Sokołowski – IPON Kożuchów
2. Filip Dwojak – Jelenia Góra
3. Maciej Kulczycki – IPON Kożuchów
Rocznik 1998/1999
46 kg
1. Dominik Dominas – Błyskawica Mietków
2. Mateusz Kordeusz – CSW Wrocław
3. Damian Kozieł – Judo GCKiS Imbra
mowice
Rocznik 1998/1999
55 kg
1. Dawid Kałmuk – CSW Wrocław
2. Paweł Salomon – MAKO Wrocław
3. Jakub Duży – AKS Strzegom

Sprzedam mieszkanie
w Żarowie o pow. 19–24
m2 (po remoncie)
na II piętrze.
WC, prysznic, ogrzewanie elek
tryczne, można zrobić gazowe lub
węglowe. Cena 55 000 zł. Tel. 501
813 975

Karp żywy
(z milickich stawów).
Sprzedaż 21 grudzień
(wtorek) po godz. 10.00,
plac Gminnej Spółdziel
ni ul. Armii Krajowej 32.

AKCJA ZMIANA VAT!
Ustawianie zmian sta
wek VAT w programach
komputerowych
SUBIEKT GT, CDN
Optima i innych.
Przeprogramowywanie
kas fiskalnych.
Tel. 74 85 70 380; www.ada.com.pl
Dojazd
na terenie powiatu Świdnickiego
gratis!
Rocznik 1998/1999
56 kg
1. Bartosz Wiecheć – MKS Karolina
2. Maciej Trzepla – Judo GCKiS Imbra
mowice
Rocznik 1998/1999
60+
1. Piotr Brokos – CSW Wrocław
2. Szymon Zwoliński – CSW Wrocław
Klasyfikacja Drużynowa
1. IPON Kożuchów
2. Mako Wrocław
3. Judo Imbramowice
4. AKS Strzegom
5. CSW Wrocław
6. UKS Jedenastka Jelenia Góra
7. Błyskawica Mietków
8. MKS Karolina Jaworzyna Śląska
9. UKS 36 Wrocław
media
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Mediator Cup

Marcinowi Włudyce.
Przed drugim meczem pierwszej ligi wrę
czono dwie zaległe nagrody dla najlepszego
Już tylko cztery drużyny są niepokonane w najbardziej prestiżowych rozgrywkach piłki ha
zawodnika dwóch poprzednich kolejek – Ka
lowej w powiecie świdnickim, których organizatorem jest Gminne Centrum Kultury i Sportu
mila Kmieciaka z zespołu Wektor Świdnica.
w Żarowie.
Jeden z pretendentów do tytułu mistrzowskie
Niespodziewanie łatwo Wierzbianka
go pozwala uchronić zespół od straty bramki.
go, Wektor Świdnica przeszedł ciężką prze
Wierzbna poradziła sobie z zespołem Mam
Coraz śmielej poczynający sobie w lidze zawod prawę z Łażańskim Zrywem. Pierwsza
Talent, wygrywając całe spotkanie 7:0. Za
nicy Nocny Team uwierzyli w drugiej połowie,
bramka pada dopiero w 20 minucie! Niepew
wodnicy z Mam Talent
ność poczynań zawodników ze Świdnicy
schowali się na wła
uspokaja dwoma celnymi trafieniami na trzy
snej połowie licząc na
minuty przed zakończeniem meczu Remi
grę z kontry. Umiejęt
giusz Oleksy. Zryw Łażany – Wektor Świdni
nie wykorzystali to pił
ca 0:3.
karze Wierzbianki
Na pierwsze punkty w sezonie czekali
serwując rywalom czę
również piłkarze z AH1N1 i Drink Team
ste wizyty w polu kar
Świdnica, którzy spotkali się w przedostat
nym zakończone
nim meczu III kolejki Mediator Cup. W ca
siedmioma celnymi
łym spotkaniu o jedną bramkę strzeloną
trafieniami. Dużo po
więcej lepsi okazali się zawodnicy ze Świd
zytywnej gry wniósł
nicy. AH1N1 – Drink Team Świdnica 1:2.
najlepszy zawodnik
W okrzykniętym meczu kolejki beniami
kolejki II Ligi Mateusz
nek PCO Oldboys podejmował triumfatora
Kryjak z Wierzbnej.
dwóch poprzednich edycji, drużynę KKZ Za
W drugim spotka
skoczeni Żarów. Już w 30 sekundzie Bryła
Zespół AKS
niu ujrzeliśmy Deltę
z dystansu sprawdza Jódę. Pewna interwen
Jaroszów i PKS Złoty Kłos. W jednostron
że trzy punkty mogą paść ich łupem. Potwier
cja chroni od meczowego falstartu. Po
nym pojedynku wicelider I edycji rozgrywek
dził to Kozibroda, który pięć minut przed końco przeczka A. Ciupińskiego i słupek
podkreślił swoją klasę, wygrywając z PKS
wym gwizdkiem zdobywa bramkę dającą
Koluśniewskiego lekko paraliżują piłkarzy
Złoty Kłos 13:0. Na uwagę zasługuje bramka
prowadzenie. Kiedy wydawało się, że Nocny Te PCO. Kiedy wydawało się, że najgorszy
zdobyta z akcji przez bramkarza z Jaroszowa
am dowiezie zwycięstwo do końca meczu, rzu
okres Oldboysi mają za sobą, niefortunnie
– Piotra Głoda.
tem na taśmę Gmurczyk strzela bramkę
we własnym polu karnym interweniuje
W meczu na szczycie II Ligi Mediator
wyrównującą. Najlepszym bramkarzem kolejki
J. Sołtysiak, strzelając bramkę samobójczą.
Cup spotkali się utalentowani młodzi piłka
w II Lidze wybrany został Sebastian Doliński
Jernutowski podwyższa trzy minuty później.
rze z Nefryt Junajtet oraz Galacticos Osiek.
z Nocnego Teamu.
Gol Chłopka pozwala mieć nadzieje, że po
Wynik pierwszej połowy nie zwiastował wy
Meczem rozpoczynającym zmagania pier przerwie wszystko może się zdarzyć. Tuż po
sokiej wygranej Galcticos. Na pięć celnych
woszoligowców była konfrontacja AKS Ża
gwizdku rozpoczynającym drugą odsłonę
trafień Osieka, Nefryt odpowiedział tylko
rów z Cannabis. Trzy bramki w wykonaniu
meczu kolejki, Zyl strzałem z dystansu nie
dwoma. Galacticos Osiek – Nefryt Junajtet
Misiurki, Dabrowskiego i Klimali, pozwalają
daje szans Jódzie. Bramkarz PCO dwoi się
8:3. Po trzy trafienia zanotowali – Michał Su AKS zachować bezpieczną przewagą. Bram
i troi, szturm Zaskoczonych jednak jest nie
doł, Witold Oleśków.
kę do szatni dającą kontakt z rywalem zdoby do zatrzymania. KKZ Zaskoczeni Żarów –
Najbardziej wyrównanym spotkaniem II Li wa Miętkiewicz. Beniaminek po przerwie za
PCO Oldboys 9:1. Tytuł najlepszego zawod
gi była konfrontacja drużyn, które nie zdobyły
sprawą najlepszego strzelca ligi – Czernickie nika III kolejki I Ligi przypadł aktywnemu
jeszcze ani jednego punktu w ligowej tabeli.
go zbliża się do rywala. Odpowiedź Klimali
i skutecznemu Pawłowi Zylowi.
Młodzi piłkarze z FC Method Men podejmowa chwilowo studzi zapędy piłkarzy Cannabis.
Organizatorzy chcą serdecznie podzięko
li doświadczoną ekipę z Nocnego Teamu. Wię
Pięć minut przed regulaminowym końcem po wać p. Tomaszowi Mojsie, właścicielowi skle
cej przy piłce w pierwszej połowie utrzymywali nownie Miętkiewicz daje cień nadziei na ko
pu Saller w Świdnicy za ufundowanie nagród
się piłkarze Nocny Team, jednak groźniejsze
rzystny wynik. AKS nie daje wydrzeć sobie
dla najlepszych zawodników kolejki I Ligi.
kontry przeprowadzali zawodnicy FC Method
zwycięstwa pokonując przeciwnika 4:3. Tytuł
media
Men. Świetna dyspozycja bramkarza Dolińskie najlepszego bramkarza kolejki I ligi przypadł

Składamy serdeczne
podziękowanie Radzie
Rodziców ze Szkoły
Podstawowej w Imbra
mowicach za mikołajko
we paczki.

LOKAL
DO WYNAJĘCIA
„Szczęśliwy Kominiarz”

Wszystkie dzieci z klas 0VI zostały
obdarowane, co sprawiło nam wie
le radości.
Uczniowie ze SP w Imbramowicach

parter

lokal na przeciwko
Urzędu Miejskiego
w Żarowie
tel. 883 312 088

Wybory
sołtysów
Wybory Burmistrza oraz Radnych mamy
już za sobą, przyszedł czas na przeprowadze
nie w każdej wiosce wyborów sołtysów.
Informujemy, że wybory rozpoczną się
w pierwszej połowie stycznia 2011 roku.
Szczegóły dotyczące spotkań zostaną ob
wieszczone na plakatach, które pojawią się
na początku roku.
Adam Rakoczy
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Mistrzostwa Judo w Żarowie
W Niedzielę 12 grudnia 2010 r. dzięki organizatorom  Gminnemu Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie oraz Sekcji Judo Imbramowice należącej do Gminnego Centrum Kultury i Sportu,
mieliśmy okazję po raz pierwszy w historii naszego miasta oglądać zmagania judoków
w I Otwartych Mistrzostwach Judo w Żarowie – Turniej Mikołajkowy.
Całe zawody obfi
towały w wiele atrak
cji. Zanim rozpoczęto
na dobre zmagania na
matach uczestnicy wy
słuchali japońskiego
samuraja, który przy
bliżył historię powsta
nia judo. Po chwili
medytacji ze starym
mistrzem z kraju kwit
nącej wiśni zawodnicy
i zawodniczki przystą
pili do wspólnej roz
grzewki.
Otwarcia mi
strzostw dokonał Bur
mistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak oraz
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie
Tadeusz Pudlik.
Następnie uwagę
kibiców i zawodników
skupił występ arty
styczny sekcji akroba
tycznej Szkoły
Podstawowej w Pszen
nie, działającej przy
GLKS w Świdnicy.
W całych zawo
dach wystartowało bli
sko 70 zawodników
i zawodniczek z dzie
więciu klubów. Bardzo
dobrze spisała się na
sza sekcja prowadzona
przez trenera Miłosza
Haber. Trzy złote, trzy
srebrne oraz siedem
brązowych medali wy
walczonych przez za
wodników pozwoliło
na zdobycie trzeciej lo
katy w klasyfikacji
drużynowej.
Jeden z głównych
celów organizacyjnych
jakim było propagowanie dyscypliny judo
wśród dzieci, młodzieży pochodzącej z nasze
go regionu został zrealizowany.
Osiągnięcie sukcesu organizacyjnego nie
było by możliwe dzięki Państwu Agacie i An
drzejowi Koniecznym – fundatorom pucha
rów w klasyfikacji drużynowej oraz pełnemu
zaangażowaniu w sprawne przeprowadzenie
zawodów paniom z rady rodziców z sekcji ju
do GCKiS Imbramowice.
Cieszy fakt, iż w ofercie aktywnego spę
dzania czasu wolnego przez najmłodszych,
mamy nowe, nie funkcjonujące do tej pory

Rocznik 2002/2003
22 kg
1. Wiktoria Stec – Judo GCKiS Imbramowi
ce
2. Monika Walczak – IPON Kożuchow
3. Karolina Ciastoń – Judo GCKiS Im
bramowice
24 kg
1. Anita Pawłowska – MAKO Wrocław
2. Roksana Nowak – Judo GCKiS Imbra
mowice
3. Marta Wilk – MAKO Wrocław
26 kg
1. Iga Sienkiewicz – MAKO Wrocław
2. Hanna Fedyczkowska – AKS Strzegom
3. Kalina Raus – MAKO Wrocław
Rocznik 2000/2004
28 kg
1. Małgorzata Wacyra – IPON Kożuchów
2. Zuzanna Synator – UKS 11 Jelenia
Góra
Rocznik 2000/2003
38 kg
1. Marta Korfanty – IPON Kożuchów
2. Sandra Baranowska – AKS Strzegom
42 kg
1. Emilia Krawczyk – MKS Karolina
2. Aleksandra Biłas – Judo GCKiS Im
bramowce
Rocznik 1999/2001
1.Weronika Stelmasik – MKS Karolina
2. Małgorzata Wacyra – IPON Kożuchów
Rocznik 1998/2000
32 kg
1. Aleksandra Kawecka – AKS Strzegom
2. Nikola Wardziak – MKS Karolina
Rocznik 1998/1999
36 kg
1. Wiktoria Sienkiewicz – MAKO Wro
cław
2. Beata Walczak  IPON Kożuchów
3. Kamila Żelazko – Judo GCKiS Imbra
mowice
50 kg
1. Martyna Wojdat – IPON Kożuchów
2. Patrycja Duszak – AKS Strzegom
46 kg
1. Sandra Ciastoń  Judo GCKiS Imbra
mowice
2. Karolina Walczak  IPON Kożuchów
3. Anna Pacioch – MKS Karolina
4. Olga Baranowska – AKS Strzegom

w naszej gminie dyscypliny sportu.
Treningi judoków odbywają się w każdy
wtorek i czwartek od godz. 18.00 w sali spor
towej w Imbramowicach.
Wyniki:

Dziewczęta
Rocznik 2003/2004
22 kg
1. Wiktoria Stec – Judo GCKiS Imbramowice
2. Aleksandra Bilińska – CSW Wrocław

Chłopcy
Rocznik 2000/2003
22 kg
1. Alan Zawadzki – IPON Kożuchów
2. Marcin Uchman – Błyskawica Mietków
Rocznik 2000/2003
24 kg
1. Michał Sawicki – IPON Kożuchów
2. Stanisław Dobrowolski – CSW Wrocław
3. Mikołaj Kuc  CSW Wrocław
4. Bartek Stec _ Judo GCKiS Imbramowice
5. Kacper Fita – Judo GCKiS Imbramowice
dokończenie na stronie 10.

