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Było wzniośle, uroczyście i optymistycz-
nie. A na zakończenie wręczone zostały po-
dziękowania tym, którzy wsparli projekt
„Jesteśmy Częścią Całości”, tj . Janowi Pomie-
tło, Lilli Gracjasz, Związkowi Emerytów,
Rencistów i Inwalidów oraz Bernadettcie Le-
siak i Marii Borowskiej .

Projekt „Jesteśmy Częścią Całości” reali-
zowany był od 1 października 2010 roku do
31 stycznia 2011 roku z myślą o długotrwale
bezrobotnych mieszkańcach z terenów
wiejskich. Projekt był współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej . Na jego realiza-
cję OPS pozyskał blisko 50 tys. zł.

28 stycznia 2011r., w pięknie wyremonto-
wanej świetlicy wiejskiej w Siedlimowicach,

która doposażona została w stoliki i krzeseł-
ka w ramach tegoż projektu uczestnicy ode-
brali z rąk Burmistrza Miasta Żarów Leszka
Michalaka certyfikaty uczestnictwa w pro-
jekcie oraz zaświadczenia potwierdzające
kwalifikacje zawodowe.

Głównym celem projektu było podnie-
sienie kwalifikacj i zawodowych uczestników
i przeciwdziałanie wykluczeniu społeczne-
mu. W ramach projektu pięciu mężczyzn na-
było umiejętności niezbędne w pracy
magazyniera z obsługą wózków widłowych.
Pięć kobiet natomiast ukończyło kurs zawo-
dowy dający uprawnienia pracy kasjera
i sprzedawcy.

Wszystkim uczestnikom umożliwiono

A w Kalnie...
Styczeń w Kalnie upłynął pod znakiem imprez, spotkań towarzy-

skich. Zaczęło się 1 1 stycznia od udanych wyborów na sołtysa wsi.
Frekwencja była największa w gminie i chyba dlatego wybory

okazały się miłym spotkaniem w gronie sąsiadów. To był wieczór po-
święcony dla wsi, omawiane były nasze problemy, kłopoty i sukcesy.

Kolędowanie
Tydzień później 16 stycznia grupa dzieci i młodzieży wzięła

udział, jako jedyna wioska, w Przeglądach Zespołów Kolędniczych
w Żarowie. Miał być to gminny przegląd, a okazał się szkolny.

W wyniku „dziwnego” głosowania.. . szkoda się rozpisywać.
W każdym razie byliśmy, pokazaliśmy na co nas stać i znalazł się
sponsor, który docenił zaangażowanie i chęci dzieciaków.

Recytatorskie zmagania
w Mrowinach

4 lutego 201 1 roku na świetlicy wiejskiej w Mrowinach odbył się
Gminny Konkurs Recytatorski, który skierowany był do szkół z terenu
gminy Żarów. Tradycyjnie już, cieszył się dużym uznaniem, a także du-
żą ilością uczestników – tego roku uczestniczyło w nim pięćdziesięciu
wykonawców.

W zmaganiach konkursowych wzięli udział uczniowie ze szkół
podstawowych naszej gminy. Mali uczestnicy, jak prawdziwi akto-
rzy, profesjonalnie prezentowali publiczności i komisj i konkursowej
wybrane wiersze. Tak wysoki poziom konkursu zaowocował przy-
znaniem wszystkim wyróżnień oraz pamiątkowych dyplomów. Jury
konkursowe w składzie: Stanisława Biernacka (Dyrektor Biblioteki
w Żarowie), Elżbieta Kulas (Gminne dokończenie na stronie 6.dokończenie na stronie 5.

Jesteśmy częścią całości
„Jesteśmy Częścią Całości” to tytuł, a zarazem przesłanie realizowanego przez Ośrodek

Pomocy Społecznej w Żarowie projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki na lata 2007-201 3, Priorytetu VII, Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3 Ini-
cjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji społecznej.

Parlamentarzyści
w Żarowie

Naszą Gminę często odwiedzają parla-
mentarzyści. Burmistrz Leszek Michalak ak-
tywnie zachęca wszystkich do zaangażowania
się w pracę na rzecz naszej gminy.

31 stycznia br. posłanka Monika Wieli-
chowska oraz senator Stanisław Jurcewicz
spotkali się z Burmistrzem Żarowa Leszkiem
Michalakiem.

Podczas spotkania włodarz Żarowa sku-
pił się na przedstawieniu ważnej inwestycj i
dla miasta, a mianowicie na budowie drogi
powiatowej Nr 3396D na odcinku pomiędzy
drogą krajową Nr 5A, drogą wojewódzką Nr
382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy. To waż-
na inwestycja, nie tylko dla Żarowa, ale i ca-
łego Regionu.

Parlamentarzyści z uwagą prześledzili
mapy z wyznaczonym korytarzem drogo-

dokończenie na stronie 6. dokończenie na stronie 6.
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży bu-
dynku po byłym laboratorium położony w Żarowie przy

ul. Sportowej 8

Opis nieruchomości:
Budynek jest wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiw-
niczony o pow. użytkowej 503 m2, kubaturze 2.702 m3.

1 . Przetarg odbędzie się 16 marca 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Za-
chodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóź-
niej do dnia 11 marca 2011r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na
rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zosta-
nie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się
w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż je-
den uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej .

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej , wpłaco-
ne wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia po-
datku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów
szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem działki do
sprzedaży w kwocie łącznej 793 zł oraz kosztów notarialnych.

8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu:
www.um.zarow.pl

9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Prze-
strzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.

10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisj i przetargowej dowo-
du wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwier-
dzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich ak-
ceptacją.

11 . W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upo-
ważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu ak-
tualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest
reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału
pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępo-
wania przetargowego.

12. Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego określona jest
jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej A. 18 MW.

Kto śmieci?
Właściwie, to pytanie jest z kategorii pytań retorycznych. Nie sądzę

aby ktokolwiek z mieszkańców naszej gminy chciał otwarcie przyznać,
że zaśmieca swoje najbliższe otoczenie.

Skąd się więc biorą śmieci na chodnikach, skwerach, ulicach
i wzdłuż torów?

Ekipa spółdzielni „Raz dwa trzy” może sobie urobić ręce po sa-
me pachy, a i tak za chwilę na chodnikach i skwerach będzie brudno.

Psi problem
Specyficzną grupą „śmie-

ciarzy” są psy, a tak na-
prawdę ich właściciele,
którzy bez krzty winy
i bez jakiejkolwiek żena-
dy wyprowadzają swo-
ich ulubieńców, a ci
załatwiają swoje potrzeby
wprost na chodnikach,
skwerach i placach zabaw.

W tych momentach,
w których psy załatwiają swoje
potrzeby, to właściciele psów udają,
że nic takiego się nie dzieje lub odwracają wzrok w przeciwną stro-
nę, by za chwilę odejść w zupełnym spokoju na dalszy spacer.

Są również tacy, którzy wyrażają wielkie oburzenie jeżeli ktokol-
wiek zwróci im uwagę. Potrafią ordynarnie odpyskować. Co zna-
mienne, w tej grupie są osoby uważające się za wykształconych
i wysoce kulturalnych. Na dodatek głośno twierdzą, że za sprzątanie
odpowiada miasto. Przykre jest to, że najczęściej są to osoby, które
nie rejestrują swoich pupili i nie płacą za nich podatków.

A może pora, aby zmusić tychże „przykładnych”obywateli do te-
go, aby sprzątali to, co ich psy „wyprodukują”?

Na początek ogłaszam konkurs z nagrodami dla uważnych obser-
watorów życia miasta.

Gazeta Żarowska będzie płacić (10 zł) za zdjęcia obrazujące wła-
ścicieli (muszą być wyraźnie widoczni) i ich pupili, którzy w trakcie
„spacerów” załatwiają swoje potrzeby (psy oczywiście) na chodni-
kach i skwerach i nie sprzątają po psach. Na koniec każdego miesią-
ca wybierzemy zdjęcie miesiąca, a autor zdjęcia otrzyma nagrodę.
Właściciel uwieczniony na zdjęciu otrzyma od nas zapas 100 torebek
na psie odchody.

Co państwo sądzicie o tym pomyśle? A może macie drodzy czy-
telnicy inne propozycje, jak walczyć z tą plagą?

Na zgłoszenia oczekujemy w Bibliotece Publicznej w Żarowie.
No oczywiście jest również prostszy sposób. Właścicieli psów

można zgłosić w Urzędzie – tam urzędnik sprawdzi, czy dana osoba
płaci podatki. Czy wiecie państwo, że w naszej gminie jest zareje-
strowanych zaledwie około 100 (sto) psów? Sądząc po ilości biegają-
cych luzem (to osobny problem) i chodzących na smyczy można
stwierdzić, że zarejestrowany jest co trzeci pies.

Mamy więc do czynienia nie tyle z psim problemem, ale z pro-
blemem nieuczciwych właścicieli psów.

Może innym rozwiązaniem jest akcja uświadamiająca właścicieli
psów, do której włączą się szkoły wraz dziećmi i młodzieżą? Może
pogadanki i uświadamianie przyniosą efekt? Może trzeba przypomi-
nać, że psia kupa, to nie tylko brzydki widok, ale również siedlisko
zarazków i robaków.

Ja zrobię prezent swoim sąsiadom, którzy mają psy. Zaopatrzę ich
w bezpłatne torebki i dostarczę im do domu. Ciekawe, czy liczba psich
ekskrementów na mojej ulicy zmniejszy się w najbliższym czasie.

/red/
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Obwieszczenie Burmistrza Żarowa
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późn.
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie następujących
uchwał:
1 ) nr V/25/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów,

2) nr V/26/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów (częściowa zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położone-
go w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr
XXXIX/239/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2005 r.
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru poło-
żonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr
XLV/221/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009 r.).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów

miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul.

Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do dnia 30 marca 2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-

dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
I I przetarg publiczny, ustny ograniczony do właścicieli
lokali w budynku nr 26 przy ul. Armii Krajowej w Żarowie

na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 23,90 m2

Przetarg został ograniczony
z uwagi na słabą funkcjonalność
lokalu oraz na wniosek mieszkań-
ców budynku nr 26 przy ul. Ar-
mii Krajowej w Żarowie
1 . Przetarg odbędzie się 21 marca
2011r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2,
pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłacenie wadium w pie-
niądzu w wysokości podanej
w tabeli na konto: Bank Zachodni
WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369
0000 0006 0201 9458 najpóźniej
do dnia 15 marca 2011r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa
się datę wpływu środków pienięż-
nych na rachunek Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika,
który wygra przetarg, zaliczone zo-
stanie na poczet ceny nabycia, pozo-
stałym uczestnikom wadium zwraca
się w terminie do 3 dni od dnia za-
kończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu
na liczbę uczestników, jeżeli cho-
ciaż jeden uczestnik zaoferuje ce-
nę o co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej .

5. Cena nieruchomości sprzedawanej
w drodze przetargu podlega zapła-
cie najpóźniej do dnia zawarcia ak-
tu notarialnego. W razie uchylania
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy notarial-
nej , wpłacone wadium ulega
przepadkowi na rzecz organizato-

ra przetargu.
6. Zgodnie z ustawą o podatku od to-
warów i usług zbywany lokal
zwolniony jest z podatku VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zo-
bowiązany będzie do poniesienia
kosztów szacunkowych związa-
nych z przygotowaniem lokalu do
sprzedaży w kwocie łącznej
793 zł oraz kosztów notarialnych.

8. Ogłoszenie o przetargu umiesz-
czone jest na stronie internetowej
Urzędu: www.um.zarow.pl.
Dodatkowych informacji udziela
Referat Nieruchomości i Gospodar-
ki Przestrzennej tel. 74/8580-591
wew. 339 i 301 do dnia przetargu.

10. Uczestnik zobowiązany jest do
przedłożenia komisj i przetargo-
wej dowodu wpłaty wadium oraz
dokumentu tożsamości przed
otwarciem przetargu.
W przypadku, gdy uczestnikiem
przetargu jest osoba prawna, osoba
upoważniona do reprezentowania
uczestnika, powinna przedłożyć do
wglądu aktualny wypis z Krajowe-
go Rejestru Sądowego. Jeżeli
uczestnik jest reprezentowany
przez pełnomocnika, konieczne
jest przedłożenie oryginału pełno-
mocnictwa upoważniającego do
działania na każdym etapie postę-
powania przetargowego.

11 . Wpłata wadium przez uczestnika
przetargu jest równoznaczna z po-
twierdzeniem przez niego faktu za-
poznania się z warunkami przetargu
i ich akceptacją.

Burmistrz Miasta Żarów działając
w imieniu Gminy Żarów z siedzibą
w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, zwa-
nym dalej „Zbywcą”, na podstawie
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1998r.
o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r., Nr 142, Poz. 1591 z późn.
zm.), art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
20.12.1996r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 1997r., Nr 9, Poz. 43 z późn.
zm.), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 30.08.1996r. o komercjali-
zacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r., Nr
171 , Poz. 1397 z późn. zm.), § 2 ust. 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
20.12.2004r. w sprawie szczegółowego
trybu zbywania akcji Skarbu Państwa
(Dz. U. z 2004r., Nr 286, Poz. 2871
z późn. zm.) oraz Uchwałą Rady Miej-
skiej w Żarowie Nr XXXIX/241/2005
z dnia 30.06.2005r. w sprawie zasad
wnoszenia i zbywania udziałów i akcji
w spółkach prawa handlowego przez
Burmistrza Miasta Żarów, zmienionej
Uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie Nr
XLI/260/2005 z dnia 30.09.2005r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zasad wnoszenia i zbywania udziałów
i akcji w spółkach prawa handlowego
przez Burmistrza Miasta Żarów

zaprasza do negocjacji w przed-
miocie zbycia udziałów

Zakładu Usług Komunalnych w Ża-
rowie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie
przy ul. Słowiańskiej 16, 58-130 Ża-
rów, zwanej dalej „Spółką” w liczbie
4369 (słownie: cztery tysiące trzysta
sześćdziesiąt dziewięć) udziałów, co sta-
nowi 35,95% w kapitale zakładowym
Spółki, zwanych dalej „Udziałami”.

Wartość nominalna jednego udzia-
łu wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdzie-
siąt złotych).

Przedmiotemdziałalności Spółki jest
szeroko pojęte działanie w zakresie gospodar-
ki odpadami oraz innymi działaniami w ob-
szarze gospodarki komunalnej.

Procedurę negocjacj i rozpoczyna

złożenie pisemnej odpowiedzi na za-
proszenie, zwanej dalej „Odpowiedzią”.
Odpowiedź powinna być sporządzona
w języku polskim, w zamkniętej koper-
cie z dopiskiem „Odpowiedź na zapro-
szenie do negocjacji-sprzedaż udziałów
ZUK Sp. z o.o.” w Biurze Obsługi Klien-
ta Urzędu Miejskiego w Żarowie, w ter-
minie do 21.02.2011r. do godz. 15.00.

W terminie do dnia 22.02.2011r.
Zbywca poinformuje (pisemnie/faxem)
wszystkie podmioty zainteresowane
podjęciem negocjacj i o rozpatrzeniu
złożonych przez nie Odpowiedzi oraz
ewentualnym terminie negocjacj i.

Podmioty dopuszczone do negocja-
cji uzyskają prawo zbadania dokumen-
tów dotyczących Spółki, tj . analizy
stanu prawnego Spółki, analizy finanso-
wo-ekonomicznej i perspektywy rozwo-
ju, wyceny wartości majątku Spółki
oraz oceny realizacji obowiązków wyni-
kających z tytułu ochrony środowiska.

Maksymalna liczba podmiotów,
z którymi podjęte zostaną negocjacje –
nieokreślona.

Przedmiotem negocjacj i a jedno-
cześnie kryteriami wyboru najkorzyst-
niejszej oferty będą w szczególności:
1 . cena sprzedaży udziałów
2. sposób zapłaty
3. zobowiązania inwestycyjne nabywcy
4. zobowiązania socjalne
5. utrzymanie przedmiotu działalności
przynajmniej na tym samym poziomie

6. zobowiązania ekologiczne
Zbywca nie dopuszczamożliwości

rozłożenia ceny sprzedaży Udziałów na raty.
Zbywca zastrzega, iż ma prawo:

- odstąpienia od negocjacj i bez podania
przyczyny

- zmiany harmonogramu negocjacj i
Zbywca nie ponosi kosztów poniesio-
nych przez podmioty zainteresowane
nabyciem Udziałów w związku
z uczestnictwem w negocjacjach i za-

warciem umowy sprzedaży Udziałów.

Zaproszenie do negocjacj i
w sprawie zbycia udziałów Zakładu Usług Komunalnych
w Żarowie Sp. z o.o. będących własnością Gminy Żarów.

Obwieszczenie Burmistrza Żarowa
Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-

nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umiesz-
czono informacje o przystąpieniu do opracowania projektów miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych na podstawie
następujących uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:
1 ) nr V/25/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położo-
nych w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów,

2) nr V/26/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położo-
nego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów (częściowa zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi
Wierzbna, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/239/2005 Rady
Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna,
gm. Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XLV/221/2009 Rady Miejskiej w Ża-
rowie z dnia 30 czerwca 2009 r.).
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska doty-

czące w/w planów miejscowych w terminie do dnia 30 marca 2011 r. na piśmie
na adres: Burmistrz Żarowa, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
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Śladem interwencji Burmistrza
Dziurawe drogi powiatowe

O stanie dróg powiatowych na terenie na-
szej gminy dyskutowano w trakcie spotkania
z etatowym członkiem Zarządu Powiatu
Świdnickiego Sabiną Cebulą oraz dyr. Mar-
kiem Olesińskim, które odbyło się 7.02.2011r.
w Urzędzie Miejskim w Żarowie. Gminę Ża-
rów reprezentowali Burmistrz Leszek Micha-
lak i jego zastępca Grzegorz Osiecki.

Po rozmowie w Urzędzie Grzegorz Osiec-
ki wraz z przedstawicielami powiatu poje-
chał na objazd dróg aby poruszyć
najważniejsze sprawy dotyczące dróg powia-
towych. Zwrócił im uwagę na konieczność
przykrycia odcinka rowu obok remizy w Po-
żarzysku. Zastępca Burmistrza podkreślił
również fakt pilnego zajęcia się wylotem dro-
gi w Łażanach w kierunku Mielęcina oraz na-
prawy skrzyżowania drogi powiatowej
w Mrowinach w kierunku Siedlimowic koło
mostku, gdyż ponownie po fali mrozów poja-
wiły się bardzo duże koleiny. Grzegorz

Osiecki zwrócił uwagę na konieczność dzia-
łań przy oznaczeniu przejść dla pieszych
w Przyłęgowie, Łażanach, Mrowinach i po-
prawieniu bezpieczeństwa pieszych na przej-
ściu przy budynku OPSu w Żarowie.
Dyskutowano również o konieczności zwró-
cenia uwagi na jakość prac przy odbudowie
nawierzchni asfaltowej remontowanych to-
rowisk z droga powiatową.

Przebudowa przepustów
Na skutek interwencji Burmistrza rozpo-

częły się prace mające na celu obniżenie już
położonych przepustów przy budowie ob-
wodnicy Żarowa. Dotychczas wykonane
przepusty były niewłaściwie wykonane
i umiejscowione około 1m powyżej rowu
melioracyjnego, co w konsekwencji spowo-
dowało zalania ogródków przydomowych
mieszkańców z ul. Sportowej w Łażanach.

Wędkarze na „Andrzeju”?
Na wniosek zarządu i członków żarow-

skiego koła PZW Burmistrz Leszek Micha-
lak wraz z zastępcą Grzegorzem Osieckim
rozmawiali z właścicielem zalewu Andrzej
o możliwości korzystania z tego zbiornika
przez żarowskich wędkarzy.

Obaj burmistrzowie zaproponowali od-
bycie wspólnego trójstronnego spotkania,
w czasie którego doszłoby do ustalenia zasad
korzystania z tego zbiornika. Do końca lute-
go Gmina ma otrzymać odpowiedź od wła-
ściciela co do dalszych wspólnych kroków
w tym kierunku.

/j lb/

Aby
było czyściej

Wszyscy mieszkańcy Żarowa, a zwłasz-
cza właściciele psów, zauważyli już zapew-
ne nowe urządzenia, w których można
znaleźć torebki na psie odchody.

Są one zamontowane w miej scach ła-
two dostępnych dla przechodniów, co nie-
stety okazuje się dla niektórych zbyt
wielką pokusą.

Po pierwszym tygodniu funkcjonowania
tych dystrybutorów, daje się zauważyć niedoj-
rzałość lub mówiąc wprost – brak wychowania
części Żarowian, którzy nagminnie wyrywają,
niszczą lub kradną torebki z naszych urządzeń,
uniemożliwiając tym samym korzystanie
z nich osobom tego potrzebującym.

Apelujemy o poszanowanie dla mienia
publicznego oraz użytkowanie naszych dys-
trybutorów w sposób zgodny z ich przezna-
czeniem.

Raz dwa trzy
Krawężniki wzdłuż dwóch głównych

ulic Żarowa, tj . ul. Armii Krajowej i Mickie-
wicza, od dłuższego już czasu były zanie-
czyszczone błotem, piachem i żwirem.

Był to efekt remontów prowadzonych na
tych drogach, jak i przy przejazdach kolejo-
wycho oraz zimowego piaskowania dróg.
Dzięki wysiłkom pracowników Spółdzielni
Socjalnej „Raz Dwa Trzy” z ulic przy kra-
wężnikach biegnących wzdłuż dwóch wspo-
mnianych ulic usunięte zostały piach, żwir
i błoto dzięki czemu – w połączeniu z nie-
dawnymi remontami nawierzchni – drogi te
na powrót wyglądają schludnie i estetycznie.

Dziękujemy!
/ws/

Cenny upominek
Dzięki przychylności Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka Gmina Żarów otrzymała

nieodpłatnie publikacje poświęcone wychowaniu, opiece zastępczej i tematyce związanej
z prawami dziecka.

Publikacje za po-
średnictwem Żarow-
skiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
trafią do wszystkich
gminnych szkół oraz
świetlic środowisko-
wych stanowiąc kom-
pendium wiedzy w tej
tematyce.

– Podręcznikowy
prezent jest wynikiem
starań i prowadzonych
rozmów Leszka Mi-
chalaka Burmistrza
Miasta Żarów – po-
wiedziała Anita De-
nes-Ziemkiewicz,
kierownik OPS Żarów.
– Jesteśmy z tego bar-
dzo zadowoleni i serdecznie dziękujemy za
okazaną życzliwość i cenny upominek – do-

dała Anita Denes-Ziemkiewicz.
/j lb/

Książki przekazane przez Marka Michalaka
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Zabawa Opłatkowa
22 stycznia odbyła się Zabawa, którą organi-

zujemy już od lat i co roku jest coraz więcej chęt-
nych nasza świetlica niestety mieści tylko 80
osób i często z bólem serca musimy odmawiać.

Rolę gospodarza pełnił Radny Mieczy-
sław Myrta, który w części oficjalnej powitał
gości, składając wszystkim najlepsze życze-
nia. Przy wspólnym kolędowaniu, połamali-
śmy się opłatkiem, a szampanem został
wzniesiony toast za
wszystkich gości.

W trakcie spotka-
nia nadarzyła się oka-
zja aby uroczyście
podziękować byłej pani
sołtys za lata pracy na
rzecz wsi, i powitać no-
wą oraz radę sołecką,
które piastować będą tę
funkcję przez kolejne
cztery lata.

W trakcie zabawy,
jak co roku, naszą im-
prezę uświetnił występ
kolędników. Na ten
moment czekał każdy,
a zwłaszcza na Żyda,
który ze swej starej księgi czytał o niektó-
rych mieszkańcach żartobliwą prawdę.

Zabawę Opłatkową organizujemy, aby
wszyscy mieszkańcy doświadczyli poczucia
jedności, bliskości, życzliwości.

Imprezę zdominowali mieszkańcy Kalna,
a także przyjaciele naszej miejscowości.

Wyrażamy również nadzieję, że w przy-
szłym roku będziemy mogli złozyć podzięko-
wania Burmistrzowi, który przybędzie na
naszą zabawę.

Zabawa była uda-
na, a atmosfera, która
towarzyszyła imprezie
tak miła, że ciężko by-
ło pożegnać się i za-
kończyć
biesiadowanie.

Impreza zorganizo-
wana została perfekcyj-
nie pod każdym
względem, jedzenie
pyszne, zespół muzycz-
ny rewelacyjny i towa-
rzystwo doborowe.

Dzień Babci
i Dziadka

Tego ważnego dnia nie mogliśmy pomi-
nąć również w Kalnie. Na nasze zaproszenie
na salę przybyły chyba wszystkie Babcie
i Dziadkowie ze wsi. Dzieciaki z grupy ta-
necznej miały okazję już po raz kolejny za-
prezentować się publicznie swoim bliskim.

Zespół w pięknych jednakowych strojach
starał się jak najlepiej wystąpić przed taką
ważną publicznością.

Przy słodkim poczęstunku, mili goście

obejrzeli program artystyczny, przygotowa-
ny na tę okoliczność. Oklaskom nie było koń-
ca.

Nasze kochane babcie miały okazję zatań-
czyć z wnukami poloneza i kaczuchy.

Po występach, przy zastawionych słodko-
ściami stołach, była okazja do podyskutowa-

nia o minionym czasie i nadziejach na przyszłe
lata. Spotkanie zakończyło się wręczeniem lau-
rek, kwiatów i złożeniem życzeń aby spotkać
się w dobrym zdrowiu i tym samymmiejscu za
rok. Owocem takich spotkań na wsi jest jeszcze
większa zażyłość pomiędzy starszym pokole-
niem, średnim i najmłodszym.

To również wspaniała okazja, by uświa-
domić dzieciom, jak wiele w ich życiu zna-
czą dziadkowie.

Bal karnawałowy
Styczeń zakończył się Balem Karnawało-

wym dla dzieci.
Jak zawsze było wesoło i kolorowo. Dzie-

ci przybyły poprzebierane w wymyślne stro-
je: księżniczki, piraci, kucharki,
biedroneczki, motylki, a nawet był smok.

Obsługę muzyczną zapewnił DJ Marcin.
Mamusie zadbały o pyszne słodkości i na-

poje. Rada Sołecka wystawiła stoisko z losa-

mi. Wszystko było wspaniałe, a zwłaszcza
oczekiwany Mikołaj , który dla każdego
dziecka miał prezent.

Jako ciekawostkę można podać, że na 60
dzieci, dla których przygotowane były pacz-
ki nie było tylko jednego dziecka. To świad-
czy o tym, jak dzieciaki w Kalnie chętnie się
bawią i oczekują na Mikołaja.

Pomogli jak zawsze hojni sponsorzy: Pa-
weł i Marzena Zięba, Ewa i Jerzy Wołek,
Zygmunt i Agnieszka Worsa, Magdalena
i Michał Kozak, Helena i Zygmunt Worsa,
Mieczysław Myrta, Jacek Prawdzik, Adam
Prawdzik, Krzysztof Słowik, Kazimierz Ja-
strzębski, Małgorzata Salamon, KGW i OSP
w Kalnie, Urząd Miejski w Żarowie.

Serdecznie dziękujemy sponsorom za
wielkie serca.

We wszystkich imprezach w Kalnie uczest-
niczy nasz fotograf pani Gosia Niewada.

Pani fotograf pstryka ogromne ilości pięk-
nych pamiątkowych zdjęć, które zawsze są roz-
prowadzane po naszej miejscowości.

Zachęcamy również do oglądania naszych
zdjęć w gminnej FotoGalerii.

Ewa Wołek

dokończenie ze strony 1 .

A w Kalnie...

Występ dla babć i dziadków

Mikołajki w styczniu? Czemu nie. . . Dzięci chętnie obchodzą je tak

często jak się tylko da.
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Z wesołej zabawy
skorzystali także nasi
absolwenci, którzy za-
wsze chętnie wracają
do swej dawnej szkoły.

Opiekę nad balo-
wiczami sprawowali
rodzice, dziadkowie
oraz nauczyciele. Rada
Rodziców zadbała o
poczęstunek dla
uczniów: pączki, sma-
żone kiełbaski, ciastka,
owoce oraz napoje
zimne i gorące. Na-
uczyciele przygotowali
śmieszne zawody i
konkursy dla uczniów:
karmienie się kisielem z zasłoniętymi ocza- mi, przebieranie się na czas, konkurencje ta-

neczne. Były też konkursy wymagające

koncentracj i, błyskotliwości i wiedzy, ale
wszystko z dużą dozą humoru. Uczniowie
świetnie się razem bawili, zintegrowali się
jeszcze bardziej we wspólnych pląsach i za-
bawach. Bal potrwał do późnych godzin wie-
czornych. Serdecznie dziękujemy Rodzicom,
którzy aktywnie i energicznie włączyli się w
organizację zabawy.

Monika Odon

dokończenie ze strony 1 .

Recytatorskie zmagania...

wym i z pewnością będą o tej sprawie rozma-
wiać z Marszałkiem Województwa. Być mo-
że uda się przekonać władze województwa,
aby wsparły, jeśli nie tę inwestycję, to może
inne w gminie Żarów, aby odciążyć jej bu-
dżet. A przecież przed gminą kolejne wyzwa-
nia, choćby kanalizacja wszystkich wiosek.

W trakcie spotkania poruszony został tak-
że temat budowy basenu , którego fundamen-
ty powstały w 1997 roku. I do tego tematu
z pewnością w dalszych kontaktach z Burmi-
strzem Michalakiem będziemy wracać.

Na spotkaniu Noworocznym gościła Pani
Poseł Anna Zalewska, która w ciepłych słowach
wyraziła swoje poparcie dla naszej gminy.

Cieszymy się, że nasza mała ojczyzna
nie jest obca tak ważnym osobistościom,
które nie tylko goszczą w naszych progach,
ale również wyrażają swoje poparcie.
Adam Rakoczy

dokończenie ze str. 1 .

Parlamentarzyści
w ŻarowieCentrum Kultury i Sportu), Małgorzata Kow-

nacka (nauczycielka Szkoły Podstawowej
w Mrowinach) oraz Katarzyna Janik (Urząd
Miejski w Żarowie) miało nie mały problem
z wyłonieniem zwycięzców.

Popularyzacja twórczości polskich po-
etów, rozwijanie uzdolnień twórczych i do-
skonalenie umiejętności recytatorskich,
poszukiwanie nowatorskich interpretacj i zna-
nych utworów literacko-poetyckich, rozbu-
dzanie wrażliwości na piękno poezji polskiej
oraz upowszechnianie kultury żywego słowa
wśród dzieci to główne cele, które przyświe-
cały tegorocznej edycji konkursu.

Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych
zwycięzców:

W kategorii klas 0 – I
I miejsce – Julita Ziemkiewicz – SP Żarów
II miejsce – Julia Kozów – SP Mrowiny
III miejsce –Maurycy Matuszak – SPMrowiny
Wyróżnienie: Grzegorz Wąsowski –
SP Zastruże
Nagroda Gminnego Centrum Kultury

i Sportu: Marcin Lasak – SP Żarów

W kategorii klas II – III
I miejsce – Kinga Borowska – SP Mrowiny
II miejsce – Jakub Pawlik – SP Żarów
III miejsce – Justyna Mikołajek – SP Mrowiny
Wyróżnienie Oliwia Sip – SP Żarów

Nagroda Dyrektora Biblioteki Publicznej
w Żarowie: Natalia Woźniak – SP Żarów

W kategorii klas IV – VI
I miejsce – Daria Gołąb – SP Mrowiny
II miejsce – Karolina Fita – SP Imbramowice
III miejsce – Jagoda Sypułowicz – SP Żarów
Wyróżnienie: Marzena Kania – SP Żarów

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny
Jenke w Mrowinach Roman Konieczny przy-
znał dodatkowe indywidualne nagrody
uczniom z poszczególnych szkół:
Dominika Kochanowska – SP Mrowiny
Grzegorz Kania – SP Żarów
Magda Januszewska – SP Imbramowice
Wiącek Adrian – SP Zastruże

/mp/

dokończenie ze strony 1 .

Jesteśmy częścią całości
skorzystanie z rodzinnego wyjazdu do kina
oraz wizyty u fryzjera.

– Warto było, przecież „jesteśmy częścią
całości” bez względu na wiek, kolor skóry,
status społeczny. I dlatego należy się rozwi-
jać, podnosić swoje kwalifikacje, wspierać
się nawzajem, po to, aby całość stawała się
doskonalsza – powiedziała w trakcie spotka-
nia Anita Denes-Ziemkiewicz, Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie. –
Mam przekonanie, że środki unijne stwarzają

szansę takiego rozwoju, a nawet więcej są
sponsorem „inwestycj i w człowieka”, w ka-
pitał, który nigdy nie przynosi strat. – Ko-
rzystając z okazji składam podziękowania
zaangażowanemu w realizację projektu ze-
społowi OPS: Marcie Plizga, Cecylii Orze-
chowskiej , Pani Annie Wróbel, Pani
Stanisławie Tracz – dodała Anita Denes-
Ziemkiewicz.
/b/

XVI „Pegazik”
31 stycznia 201 1 roku w Szkole Podstawo-

wej w Imbramowicach odbyły się eliminacje
gminne XVI Dolnośląskiego Konkursu Recyta-
torskiego „Pegazik”.

Do konkursu przystąpiło 10 recytatorów
ze Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke
w Mrowinach, Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Żarowie i Szkoły Podstawowej
w Imbramowicach.

Jury w składzie: Agnieszka Kosińska ze
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Żarowie, Katarzyna Buczma ze Szkoły
Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach
i Agnieszka Stencel ze Szkoły Podstawowej
w Imbramowicach zakwalifikowało do etapu
powiatowego:
Lidię Kalandyk – uczennicę Szkoły Podstawo-
wej im. J. Brzechwy w Żarowie (I miejsce)

Darię Gołąb – uczennicę Szkoły Podstawowej
im. A. Jenke w Mrowinach (II miejsce)

Magdalenę Węglarz – uczennicę Szkoły Pod-
stawowej w Imbramowicach (III miejsce)
/spi/

Bal karnawałowy w SP Zastruże
28 stycznia w szkole odbył się Bal Karnawałowy. W kolorowo przystrojonej sali bawili się

nie tylko nasi uczniowie, ale również rodzeństwo naszych wychowanków.
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8.02.201 1 r. w Hali Sportowej Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie odbyły się elimi-
nacje do powiatowego turnieju tenisa stołowego.

W zawodach udział wzięły dwie drużyny
dziewcząt i chłopców z Gimnazjum w Marci-
nowicach oraz gospodarze – uczniowie ża-
rowskiego Gimnazjum.

W rywalizacj i dziewcząt zarówno w sin-
glu jak i w deblu, triumfowały uczennice
z Żarowa wygrywając spotkanie 3:0.

Chłopcy z Marcinowic zrewanżowali się
za porażkę swoich koleżanek zwyciężając ca-

łe spotkanie 3:0.
Awans do turnieju

powiatowego uzyskały
dziewczęta z Gimna-
zjum w Żarowie oraz
chłopcy reprezentujący
Gimnazjum w Marci-
nowicach.

Gimnazjum im. Ja-
na Pawła II w Żaro-
wie: Figiela Patrycja, Kaczmarczyk
Aleksandra, Borowski Przemysław, Kowal-

czyk Dorian, Myrta Michał. Opiekunowie:
Przemysław Drąg, Mariusz Kozakow.
media

Wyniki
otwartego
konkursu ofert

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza wyniki
otwartego konkursu ofert z dnia 4 stycznia
201 1 roku na wsparcie zadań publicznych.

Konkurs ogłoszono na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. z 2003 roku nr 96, poz.
873 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą
nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Żarów z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na 2011 rok.

Podmioty, które uzyskały dofinansowanie:

A. Z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu:

TKKF „Chemik” – wysokość przyznanej do-
tacj i wynosi 8.500 zł.

ULKS „Zielony Dąb” – wysokość przyzna-
nej dotacj i wynosi 2.000 zł.

UKS „Głęboka Purpura” – wysokość przy-
znanej dotacj i wynosi 2.500 zł.

Klub Sportowy „Zjednoczeni” Żarów – wyso-
kość przyznanej dotacji wynosi 60.000 zł.

Gminne Zrzeszenie LZS w Żarowie – wyso-
kość przyznanej dotacj i wynosi 55.000 zł.

ULKS „Piast 2008” (współzawodnictwo
szkolne) – wysokość przyznanej dotacj i
wynosi 2.500 zł.

ULKS „Piast 2008” (modelarstwo) – wyso-
kość przyznanej dotacj i wynosi 2.000 zł.

Gminny Ludowy Klub Sportowy „GONIEC”
– wysokość przyznanej dotacj i wynosi
7.500 zł.

B. W zakresie pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wy-
równywania szans tych rodzin i osób.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i In-
walidów – wysokość przyznanej dotacj i
wynosi 2.000 zł.

Dzień Babci i Dziadka w Mrowinach
27 stycznia, na świetlicy wiejskiej w Mrowinach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci

i Dziadka. Uczniowie naszej szkoły wszystkim babciom i dziadkom złożyli najserdeczniejsze
życzenia: dużo, dużo zdrowia, pogodnych dni, spokojnych nocy, kolorowych snów i uśmie-
chów na co dzień.

Wszystkie wnu-
częta pragnęły umilić
czas swoim Babciom
i Dziadkom i poprzez
wiersze, piosenki,
przedstawienie jaseł-
kowe, wyrazić jak naj-
więcej dziecięcej
miłości. Samodzielnie
wykonały upominki,
które wręczyły pod-
czas pięknej uroczy-
stości.

Po występach nad-
szedł czas na poczęstu-
nek, który
przygotowali rodzice: pyszne ciasta, herbat-
ka i kawa, a w jego trakcie dziadkowie mogli
posłuchać melodii z lat swojej młodości.

Za uroczystość i program artystyczny od-

powiedzialni byli: R. Frycz, M. Zięba
i M. Kownacka. Jasełka w wykonaniu
uczniów kl. IV – VI przygotowały: M. Ko-
misarczyk, K. Buczma

/mp/

Zaproszenie
na zabawę karnawałową – ostatki!
Dyrektor, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowi-
nach serdecznie zapraszają na zabawę karnawałową, która odbędzie się
5 marca 201 1 r. w godz. 20:00 – 4:00 w Świetlicy Wiejskiej w Mrowinach.

Cena biletu 1 30 zł od pary.

W cenie: zabawa przy zespole muzycznym,
3 gorące posiłki, zimna płyta (swojskie wyroby wędliniarskie),

zimne przystawki, owoce, zimne napoje, kawa i herbata.
Podczas zabawy będzie możliwość zakupienia swojskich wyrobów.

Całkowity dochód z zabawy przeznaczony będzie na wyposażenie szkoły
w niezbędne meble i sprzęt komputerowy.

Dziękujemy Wszystkim, którzy wspierają nas w działaniach na rzecz naszej
małej przyjaznej szkoły. Szanowni Goście! Zaproście do stolika waszych zna-

jomych i przyjaciół – bawcie się wspaniale.

Bilety do nabycia w szkole nr tel. 74 85 80 575 lub 605 61 6 464. Zakupu bile-
tów i rezerwacji należy dokonać do dnia 25.02.201 1 r

Tenis stołowy
szkół gimnazjalnych
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Karnawałowo w Bajkowym Przedszkolu
Okres karnawału to czas radości, zabawy, przebierańców czy pochodów noworocznych

trwających od Trzech Króli do Środy Popielcowej. Tej tradycji jest wierne również Bajkowe
Przedszkole w Żarowie.

Recepta na nudę
Świetlice środowiskowe znają receptę na

nudę, a wszyscy Ci, którzy zechcą ją zrealizo-
wać w czasie ferii będą aktywnie spędzać
czas.

Wypoczęci, bezpieczni i zdrowi powró-
cą po zimowym odpoczynku do szkół.
A wszystko to za sprawą ciekawej oferty za-
jęć proponowanych w świetlicach.

Oto plany zajęć w świetlicy „Chochliki”
w Wierzbnej:

W dniach: 14, 15, 21 , 22 luty w godz. od
10:00 do 14:00 milusińscy wykonają kartki
Walentynkowe, wezmą udział w licznych
zabawach ruchowych, torach przeszkód, nie
zabraknie zajęć relaksacyjnych, zabaw
z chustą oraz zajęć na temat zdrowego stylu
życia.

W świetlicy „Chatka Puchatka” w Łaża-
nach w dniach:

W dniach: 16, 17, 23, 24 luty w godz. od
12:00 do 16:00 między innymi w ramach
gier zespołowych uczestnicy zajęć opracują
scenariusze wybranej przez siebie reklamy
telewizyjnej i parodiując wcielą się w rolę
reklamującego. Oj będzie się działo. Dla
sympatyków Stumilowego Lasu nie zabrak-
nie zabaw z Kubusiem Puchatkiem oraz tur-
niejów stolikowych.

Równie dobrze będą się bawić dzieci
przychodzące do świetlicy „Kredka w Kalnie”.

W dniach 14, 17, 21, 24 luty w godz. od
13:15 do 17:15 z receptą na nudę, która brzmi:
W zimowej krainie dźwięków – konkurs pla-
styczny „ Jak spędzam ferie”, Kącik bajkowo-
filmowy oraz popcorn dla każdego, nauka tań-
ca: m.in. latynoskiego, nowoczesnego, karaoke
– śpiewać każdy może, dzieci spędzą czas
w radosnej i przyjaznej atmosferze.

I to nie koniec atrakcji
W świetlicy „Dziupla Kanarka” w Mrowinach:
Nie zabraknie pomysłu na spędzanie

czasu wolnego dla dzieci, które spotykać się
będą w dniach: od 14 do 25 lutego w godzi-
nach od 10:00 do 13:00.

Wszystkie dzieci zainteresowane ofertą
ferii zimowych zapraszamy do wiejskich
świetlic środowiskowych, gdzie czekają :
Katarzyna Kondratowicz, Patrycja Pasternak
z nieodpłatną receptą na nudę. Życzymy
udanej zabawy i niezapomnianych wrażeń.

ADZ

3 lutego 2011 roku
odbyła się uroczysta
zabawa karnawałowa,
która obok Dnia Bab-
ci, Dziadka, Matki
oraz pożegnania absol-
wentów, należy do naj-
ważniejszych
wydarzeń w przed-
szkolu. W dniu balu
halę sportową Gmin-
nego Centrum Kultury
i Sportu wypełniły
piękne wróżki, królew-
ny, motylki, rycerze
czy bohaterowie róż-
nych kreskówek. Kie-
dy pojawiły się
pierwsze rytmy wesołej muzyki, to wszystkie
bajkowe postacie z wielką ochotą rozpoczęły
pląsy i tańce. Były: tańce-łamańce, dostojne
pary i zakręcone korowody.

Wspaniałe karnawałowe stroje dzieci,
piękne dekoracje oraz muzyka sprawiły, że
wyśmienity nastrój udzielał się nie tylko
przedszkolakom, ale również rodzicom, dzię-

ki czemu przez cały czas trwania zabawy sa-
la pełna była roztańczonych osób.

Organizując bal dla przedszkolaków
uczymy je, iż zabawa i relaks są tak samo
ważne, jak nauka, praca i obowiązki. Gdy
dorosną z całą pewnością będą potrafiły cie-
szyć się zabawą i aktywnie wypoczywać.
/mp/

Zabawa dla dzieci
Tradycyjnie pod koniec I semestru, po trudach nauki szkolnej, odbywa się w Szkole Pod-

stawowej w Imbramowicach zabawa karnawałowa dla dzieci.

A dobra zabawa
i taniec wspomagają
wszechstronny i har-
monijny rozwój , wy-
zwalają aktywność
ruchową i rozwiją psy-
chomotorykę. Rozbu-
dza i rozwija się
wrażliwość muzyczna.

Uczniowie mają
okazję do rozwijania
indywidualnych talen-
tów i predyspozycji ar-
tystyczno-ruchowych
oraz wyrabiania nawy-
ku czynnego wypo-
czynku.

Rada Rodziców – organizator zabawy do-
ceniła pomysłowość, oryginalność strojów
karnawałowych – najciekawsze kreacje zosta-
ły nagrodzone upominkami.

Rodzice zadbali także o słodki poczęstu-

nek – pyszne ciasta upiekły mamy.
Należy dodać, że zabawa dla dzieci to

okazja do integracj i społeczności szkolnej
i lokalnej- przychodzą rodzice, dziadkowie
i nasi przyszli uczniowie – dzieci 3, 4 letnie.

Krystyna Waliszak

Sprzedam mieszkanie
w Żarowie o pow. 1 9-24
m2 (po remoncie) na I I
piętrze. WC, prysznic,
ogrzewanie elektryczne,
można zrobić gazowe

lub węglowe.
Cena 55 000 zł. Tel. 501 813 975

Ogłoszenia drobne
Kupię mieszkanie w Żarowie (lub okoli-

cy) – 2 pokoje, kuchnia, łazienka (może
być do remontu). Tel. 663 1 49 866

Tanio i solidnie wykonam prace remon-
towo - budowlane. Tel. 693 097 042
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Program feri i zimowych w Gminnym
Centrum Kultury i Sportu

Ferie w bibliotece
Od 1 4 do 25 lutego 201 1 r. Biblioteka Publiczna w Żarowie zapra-

sza do wspólnej zabawy naszych najmłodszych czytelników z klas 0 –
IV, od poniedziałku do piątku, w godz. od 1 0:00 do 1 4:00.

Codziennie:
10.00 – 12.00: „Poznajmy się” –
zabawy integracyjne, gry plan-
szowe, puzzle.

12.00 – 13.00: Zajęcia plastycz-
ne (z wykorzystaniem różnych
technik).

13.00 – 14.00: „Wideoteka Mło-
dego Człowieka” – bajki i fil-
my do wyboru; Zabawy
z chustą animacyjną, zwaną
też chustą Klanzy (zabawy ćwi-
czące sprawność manualną, re-
fleks, spostrzegawczość
i współdziałanie).

Ponadto:
14.02.201 r.: „Do zakochania je-

den krok” – zajęcia plastycz-
ne, wykonywanie kartek
walentynkowych z życzenia-
mi; Niespodzianka.

18.02.2011r.: „Bezpieczne zaba-
wy na śniegu” – konkurs pla-
styczny.

23.02.2011 r.: Rozstrzygnięcie
konkursu oraz rozdanie na-
gród.

25.02.2011 r.: Uroczyste zakoń-
czenie „Ferii 2011”; Zabawy
na życzenie.
Przyjdź do nas, nie nudź się

w domu!

Zapraszamy!

Ferie zimowe w Świetlicy
„Cztery pory roku”

1 4.02.201 1 r. 1 2:00 – 1 6:00
Zabawa walentynkowa: nauka
tańców integracyjnych, otwar-
cie świetlicowej poczty i rozda-
nie walentynek, konkurs na
najładniejszą walentynkę i na
najciekawszy układ taneczny,
zabawa karaoke, konkurs „Ja-
ka to melodia”
1 5.02.201 1 r. 1 2:00 – 1 6:00

Zawody sportowe: Ułożenie toru
przeszkód z zabawek styropia-
nowych; uzgodnienie rodzaju
konkurencji z pomysłami dzie-
ci, m. in. konkurencje na czas.

Zajęcia gitarowe.
1 6.02.201 1 r. 1 2:00 – 1 6:00

Kącik bajkowo-filmowy: Ogląda-
nie bajek i filmów na DVD
w Bibliotece Miejskiej w Żaro-
wie.

Zgaduj zgadula: Turniej zaga-
dek, podział dzieci na grupy
i urządzenie konkursu zaga-
dek.
1 7.02.201 1 r. 1 2:00 – 1 6:00

Kącik plastyka: Tworzenie mode-
li samolotów i innych figur.
Malowanie prac farbami za po-
mocą palców.

Konkurs: Układanie puzzli w pa-
rach na czas.

Zajęcia gitarowe.
1 8.02.201 1 r., 1 2:00 – 1 6:00

Turniej warcabowy.
Puzzlomania: Układanie puzzli.

21 .02.201 1 r., 1 2:00 – 1 6:00
Kącik plastyka: „Spotkanie
z mandalą” - ozdabianie man-
dali za pomocą kaszy, ryżu,

maku, grochu, fasoli i innych
ziaren.

Gry i zabawy integracyjne.
22.02.201 1 r., 1 2:00 – 1 6:00

Kącik kuchcika: „Smaczny ki-
siel”. Wspólne przygotowanie
słodkiego posiłku w ramach
podwieczorku.

Planszomania i puzzlomania:
Granie w gry dostępne
w Świetlicy.
23.02.201 1 r., 1 2:00 – 1 6:00

Zgaduj zgadula: rozwiązywanie
krzyżówek, zagadek, quizów,
rebusów.

Kącik sportowca: Zajęcia w hali
Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie.

Turniej piłkarzyków.
24.02.201 1 r., 1 2:00 – 1 6:00

Urodziny miesiąca: świetlicowa
uroczystość – obchody uro-
dzin solenizantów z miesiąca
lutego. Wspólne gry i zabawy
integracyjne. Przygotowanie
słodkiego poczęstunku.

Zajęcia gitarowe
25.02.201 1 r., 1 2:00 – 1 6:00

Przeprowadzenie zajęć zgodnie
z pomysłem dzieci.

Zajęcia gitarowe.
Rozdanie pamiątkowych dyplo-
mów.

Podsumowanie ferii zimowych
spędzonych w świetlicy.

Ponadto w trakcie ferii zimo-
wych dzieci ze świetlicy wraz
z opiekunami korzystać będą
z oferty Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie.

Okręgówka
zakończyła zmagania

Szachiści występujący w Wał-
brzyskiej Lidze Okręgowej zakoń-
czyli zmagania.

Wminionym sezonie drugi ze-
spół Gońca Żarów uplasował się
na piątej pozycji. Gorzej wypadli
zawodnicy Gońca III Żarów, któ-
rzy sklasyfikowani zostali na
ostatniej ósmej pozycji.

Goniec II Żarów: Damian Da-
niel, Przemysław Borowski, Mi-
rosław Cygan, Dawid Mozol,

Sabina Stawiak.
Goniec III Żarów: Andrzej Pi-

ciński, Henryk Król, Michał Biesz-

czad, Zbigniew Komorowski,
JoannaMarkiewicz, Konrad Sołek.

Przypominamy, iż pierwszy
zespół Gońca Żarów występuje
w III Dolnośląskiej Lidze Sza-
chowej . Pełna relacja z poczynań
trzecioligowców w kolejnym nu-
merze Gazety Żarowskiej .
media
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Informacja dla kombatantów
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych poinformował pismem Ośrodek

Pomocy Społecznej, iż w roku 201 1 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania
gminom na realizację zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób.

Pomimo braku powyższych środków nie
zostaną jednak pominięte najistotniejsze po-
trzeby socjalne kombatantów.

Dlatego też informujemy, iż kombatanci
i inne osoby uprawnione, znajdujące się
w trudnej sytuacji, spełniające kryteria ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpo-
średnio do Kierownika Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych.

Wzór wniosku o przyznanie pomocy pie-

niężnej ze środków budżetowych będących
w dyspozycji Kierownika Urzędu oraz
szczegółowe informacje uzyskać można w
siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy
ulicy Armii Krajowej 54 w Żarowie lub na
stronie internetowej : www.udskior.gov.pl.

Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest
od poniedziałku do piątku w godzinach: po-
niedziałek, środa, piątek 7:30 – 15:30 oraz
wtorek i czwartek 08:00 – 16:00.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie.

Bridgestone
rozbudowuje się

Firma Bridgestone Diversified Products
Poland, która w Żarowie wytwarza gumowe
gąsienice do pojazdów mechanicznych podję-
ła decyzję o rozbudowie żarowskiego zakładu.

W nowo budowanym zakładzie w Żaro-
wie będzie wytwarzać się folię EVA, którą
obecnie firma produkuje tylko w dwóch za-
kładach w Japonii.

Folia EVA jest stosowana głównie do
wytwarzania paneli fotowoltaicznych, ale
używają j ej także producenci szkła lami-
nowanego, do których ma trafić 1 0 proc.
produkcj i.

Żarowski zakład ma szansę stać się głów-
nym dostawcą tej folii na rynek europejski.

/j lb/

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 przeznaczo-
nych do sprzedaży i oddania w użytkowanie
wieczyste w oparciu o Zarządzenie Burmi-
strza Miasta Żarów Nr 16/2011 z dnia
07.02.2011r. oraz przekazanych do sprzeda-
ży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Mia-
sta Żarów Nr 17/2011 z dnia 08.02.2011r.

Raport o uczniu
Nowością w tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Zastrużu są raporty o uczniu i ra-

port o przedszkolaku, które wychowawcy wręczyli uczniom i rodzicom po I semestrze pracy.

Ujęte tam są nie tylko oceny uzyskane
przez uczniów, które w ocenianiu kształtują-
cym, jakie wprowadziliśmy w bieżącym roku
szkolnym w naszej placówce – są mniej waż-
ne. W raportach określony jest poziom wyma-
gań z komentarzem będącym podstawą do
dalszych działań w procesie nauczania, po-
ziom opanowania podstawowych kompeten-
cj i kluczowych zgodnie z wytycznymi

parlamentu europejskiego.
Wiedzę do raportów nauczyciele czerpią

z codziennej pracy, obserwacji uczniów pod-
czas wielu przedsięwzięć, realizacj i
uczniowskich projektów edukacyjnych.

Raporty zrobiły ogromne wrażenie i bar-
dzo podobają się zarówno uczniom, jak i ro-
dzicom.

Krystyna Wardach

Wizyta ratowników medycznych
Ambulans przed szkołą nie wróży niczego dobrego, jednak obecność ratowników medycz-

nych, 25 stycznia w Szkole Podstawowej w Zastrużu, miała zupełnie inny charakter.

Panowie Paweł Szwarc i Rafał Iwański
ze świdnickiego Pogotowia Ratunkowego go-
ścili w naszej szkole, aby przypomnieć zasa-
dy udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej . Okazało się, że uczniowie
świetnie pamiętają numery alarmowe oraz
znają zasady udzielania pomocy poszkodowa-
nym.

Szkolenia przeprowadzone przez nauczy-
cieli w ramach WOŚP, szkolenia przeprowa-
dzone przez pielęgniarkę Grażynę Adamczyk
oraz udział w Gminnym Turnieju Wiedzy

o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie sprawiły,
że dzieci wiedzą i umieją przeprowadzić
sztuczne oddychanie i masaż serca. Potrafią
również prawidłowo wezwać telefonicznie
pomoc. Ratownicy medyczni ze Świdnicy
przećwiczyli z dziećmi reanimację na profe-
sjonalnym fantomie, po czym wręczyli
uczniom certyfikaty Uczniowskiej Akademii
Bezpieczeństwa.

Ogromną atrakcją okazało się również
dokładne „zbadanie” wnętrza karetki.
Małgorzata Kluska

Nabór do przedszkola miejskiego
Bajkowe Przedszkole w Żarowie od 28 lute-

go do 8 kwietnia 201 1 r. rozpoczyna nabór
dzieci do przedszkola do oddziału żłobkowego
– na rok szkolny 201 1 /201 2. Ilość miejsc ogra-
niczona.
Wydawanie kart: 28.02. – 18.03.2011r. od.
godz. 7.00 – 15.00

Przyjmowanie kart: 21 .03. – 8.04.2011r. od
godz.7.00 – 15.00

Pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń
Posiedzenie komisj i rekrutacyjnej :
11 .04.2011r.

Karty zgłoszeń dla rodziców znajdują się w
kancelarii przedszkola, wydawane są przez
nauczycielki poszczególnych grup oraz dy-

rektora przedszkola.
Przyjmowanie kart w kancelarii przedszkola.
Przyjmujemy dzieci od 12 m-cy do pięciu lat.

Przedszkole proponuje dodatkową ofertę
zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków: ba-
śnie muzyczne, zajęcia teatralne, zajęcia ryt-
miczne, zajęcia plastyczne.

Zapewniamy dzieciom: Wysoko kwalifi-
kowaną kadrę pedagogiczną, miłą, serdeczną
i rodzinną atmosferę, smaczne i zdrowe po-
siłki, prowadzenie różnorodnych i atrakcyj-
nych zajęć dla dzieci, poczucie
bezpieczeństwa, szacunku i przynależności
do grupy.
Serdecznie zapraszamy

Gmina Żarów
w liczbach
Ogółem mieszkańców: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.676
(stali i czasowi)

w tym miasto Żarów: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.033
W okresie od 01 .01 .2011 do 08.02.2011 :
Urodziło się: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 dzieci,
6 par zawarło związek małżeński
Zmarło: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 osób

1 . Jagła Anna.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lat 81
2. Zasłonka Janina.. . . . . . . . . . . . . . . . lat 76
3. Kachniarz Bogusława.. . . . . . . lat 60
4. Hrynkiewicz Helena.. . . . . . . . . lat 89
5. Piotrowska Władysława.. . . lat 79
6. Oczkowicz Władysław.. . . . . lat 89
7. Studnicki Tomasz.. . . . . . . . . . . . . lat 33
8. Surdyka Wanda.. . . . . . . . . . . . . . . . lat 65
9. Ciapa Julian.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lat 53
10. Karbownik Anna.. . . . . . . . . . . . lat 89
11 . Mielcarek Stanisław.. . . . . . . lat 54
12. Marzec Roman.. . . . . . . . . . . . . . . lat 71

/usc/
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Sparingi
Kl. O
Zjednoczeni Żarów – Victoria Świebodzice
(kl. O) 2:2
Bramki: Rudnik, Jernutowski

Zjednoczeni Żarów – Piast Bolków (kl. A) 8:4
Bramki: Rudnik 3, Bryła, Krawczyk,
Owczarzak, Byś, K. Dopieralski

Zjednoczeni Żarów – Kuźnia Jawor
(IV liga) 1 :3
Bramka: Klimaszewski

Kl. B
Zjednoczeni Żarów –Venus Nowice (kl. A) 4:0

Bramki: Zdunik 2, Styczeń, Skrzyniarz
media

Przejazdy kolejowe
będą nieczynne

PBS Transkol Sp. z o.o. informuje, że w związku z naprawą nawierzchni drogowej:
w dniu 16.02.2011 od godz. 7.00 zamknięty zostanie przejazd kolejowy w ciągu drogi po-
wiatowej nr 2880D w Miejscowości Mrowiny – planowany czas remontu 1 dzień

od dnia 17.02.2011 godz. 7.00 zamknięty zostanie przejazd kolejowy w ciągu ul. Mickie-
wicza w Żarowie – planowany czas remontu: 5 dni

Na czas Remontu nawierzchni przejazdów kolejo-
wych zostanie wprowadzona zastępcza organizacja
ruchu, wyznaczone i osygnalizowane objazdy zgod-
nie z zatwierdzonym projektem.

/transkol/
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Grano w dwóch
grupach. Zdobywcy
pierwszych miejsc
spotkali się w finale.
Drugie lokaty walczy-
ły o pozycję trzecią,
natomiast trzecie miej-
sca o piątą pozycję.

W decydującym
pojedynku grupowym
dającym prawo gry
w finale, uczniowie SP
Żarów podejmowali
SP Pszenno. Bramkę
na wagę zwycięstwa
zdobył Mateusz An-
drzejewski.

Mecz o pierwsze miejsce przebiegał pod
dyktando żarowian. Pewne zwycięstwo 5:0
nad GLKS Strzegom dało awans do turnieju

strefowego.
Najlepszym bramkarzem zawodów w Ża-

rowie wybrano Marcela Króla (SP Żarów).

Końcowa kolejność turnieju: 1 miejsce -
SP Żarów, 2 miejsce – GLKS Strzegom, 3
miejsce – SP Pszenno, 4 miejsce – Gryf Świd-
nica, 5 miejsce - GOKSiR Dobromierz – UKS
Gniewków, 6 miejsce – SP Marcinowice.

Nagrody wręczał Zastępca Przewodni-
czącego Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia
Ludowych Zespołów Sportowych we Wro-
cławiu, Leszek Noworól.

Organizatorami zawodów byli: Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy.

13 lutego 2011 r. w Hali Sportowej
w Witoszowie rozegrano finał strefy. W roz-
grywkach wystartowały cztery drużyny.
Grano systemem „każdy z każdym”. Ponow-
nie uczniowie SP Żarów nie mieli sobie rów-
nych zwyciężając cały turniej . Pierwsza
lokata i awans do finału wojewódzkiego,
który zostanie rozegrany 12.03.2011 r.
w Kotle, pow. Głogów.

SP Żarów: Marcel Król – Bartosz Bo-
brecki, Mateusz Andrzejewski, Fryderyk
Żmuda, Kacper Wietrzykowski, Patryk Kli-
mala, Sebastian Putaj , Kamil Skolimowski.

media

W dwóch kolejkach I Ligi
punkty pogubili, lider – Wek-
tor Świdnica oraz w-ce lider –
Cannabis. Dwa zwycięstwa
AKS Żarów oraz KKZ Zasko-
czonych Żarów (na zdjęciu

obok) mocno skomplikowały
sprawę końcowego triumfu.
Wyżej wymienione cztery dru-
żyny mają cały czas szansę na
zwycięstwo w rozgrywkach.
W drugiej lidze zmiana lidera.
Największe sensacje padły za
sprawą piłkarzy Nocnego Teamu.

W jednym z sobotnich meczy I Ligi, wal-
czący o utrzymanie Drink Team Świdnica
nieoczekiwanie pokonał Wektor Świdnica
7:6. Kolejnym wyrównanym meczem była
konfrontacja PCO Oldboys ze Zrywem Łaża-
ny. Bramkę na wagę trzech punktów dla Zry-
wu w końcówce spotkania zdobył
Toporowski. Trzy punkty i kontakt z czołów-
ką KKZ Zaskoczonym Żarów dało zwycię-
stwo 1 :0 nad drugim zespołem w tabeli
Cannabis. Autorem jedynego trafienia został
Rudnik. AKS Żarów wygrał z żarowską mło-
dzieżą, reprezentująca barwy AH1N1 6:4.

W II lidze spisani na porażkę piłkarze
PKS Złoty Kłos pokazali charakter pokonu-
jąc Nefryt Junajtet 3:2. Galacticos Osiek zde-
klasował Mam Talent 10:1 . Trzy bramki
zdobył Woźny. Mecz miał jeszcze jednego

bohatera, niestety negatywnego – po niespor-
towym zachowaniu w 13 minucie spotkania
zawodnik Galacticios Michał Sudoł ukarany
zostaje czerwoną kartką i nałożona zostaje na
niego trzy meczowa dyskwalifikacja. Nocny
Team niespodziewanie gładko uporał się
z trzecią siłą tabeli, piłkarzami Delty Jaro-
szów zwyciężając 5:2. Wierzbianka Wierzb-
na nie dała szans FC Method Men,
wygrywając 6:2.

W okrzykniętym meczu kolejki niedziel-
nych spotkań I Ligi Mediator Cup Wektor
Świdnica wyciągnął wnioski z sobotniej po-
rażki, wygrywając dość pewnie z Cannabis
3:0. Zryw Łażany uległ AKS Żarów 0:5.
Trzy bramki padły łupem Dąbrowskiego.
Drink Team Świdnica nie powtórzył sobotnie-
go wyniku, srogo przegrywając 0:7 z KKZ
Zaskoczonymi Żarów. Zwycięstwo PCO Ża-

rów 3:2 nad AH1N1 daje cały czas szansę na
utrzymanie w I Lidze.

Niedzielne spotkania II Ligi przyniosły
zmianę lidera. W meczu na szczycie Nocny
Team sprawił wielką niespodziankę remisu-
jąc z dotychczasowym liderem Galacticos
Osiek 2:2. Potknięcie piłkarzy z Osieka wy-
korzystuje Wierzbianka Wierzbna. Pewne
zwycięstwo 8:3 nad PKS Złoty Kłos i pierw-
sza lokata w tabeli. W pojedynku „młodych
wilków”, górą zawodnicy FC Method Men,
którzy pokonali Nefryt Junajtet 4:2. Trzy
bramki zgromadził Michał Morawski. Piłka-
rze Mam Talent nie zdołali utrzymać prowa-
dzenia po pierwszej połowie, przegrywając
spotkanie z Deltą Jaroszów 2:4.

Do końca rozgrywek pozostały dwie kolejki.
Najlepsi zawodnicy oraz bramkarze 11

kolejki Mediator Cup:
II Liga: bramkarz: Tomasz Jarosz (PKS Zło-
ty Kłos), zawodnik: Piotr Kozibroda (Nocny
Team)
I Liga: bramkarz: Marcin Hruszowiec (KKZ
Zaskoczeni Żarów), zawodnik: Michał Stani-
szewski (Drink Team Świdnica)

Najlepsi zawodnicy oraz bramkarze 12
kolejki Mediator Cup:
II Liga: bramkarz: Mateusz Wojnowski (FC
Method Men), zawodnik: Sebastian Grabac-
ki (Wierzbianka Wierzbna)
I Liga: bramkarz: Paweł Jóda (PCO Old-
boys), zawodnik: Daniel Dąbrowski (AKS
Żarów)

Organizatorzy, chcą serdecznie podzię-
kować p. Tomaszowi Mojsie, właścicielowi
sklepu Saller w Świdnicy za ufundowanie
nagród rzeczowych dla najlepszych zawod-
ników kolejki I Ligi Mediator Cup.
media

Weekend z Mediator Cup
W miniony weekend, 1 2-1 3.02.201 1 r. w Hali Sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu

w Żarowie mieliśmy podwójne uderzenie najbardziej prestiżowych rozgrywek piłki halowej
w powiecie świdnickim, Żarowskiej Ligi Futsalu Mediator Cup, której organizatorem jest miej-
scowe Centrum Kultury i Sportu.

SP Żarów w finale wojewódzkim
6 lutego 201 1 r. w Hali Sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie odbył się

Powiatowy Turniej halowej piłki nożnej dzieci do lat 1 3 w ramach XII Dolnośląskich Igrzysk
LZS. W Turnieju wystartowało sześć reprezentacji z terenu powiatu świdnickiego.




