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dokończenie na stronie 5.

Ferie w Bibliotece
Tegoroczne Ferie zimowe przyniosły moc atrakcji dla najmłod-

szych dzieci z naszej gminy, które jak co roku aktywnie i zdrowo
spędziły wolny czas w żarowskiej Bibliotece Publicznej.

Radośnie w Wierzbnej
Co roku w trakcie ferii świetlice wiejskie gromadzą dzieci, mło-

dzież, rodziców i seniorów na wspólnych spotkaniach, zabawach i zaję-
ciach. I tak też dzieci spędzały ten radosny czas we wsi Wierzbna.

dokończenie na stronie 5.

Gwiazdy na lodzie
W czwartek 1 7 lutego 201 1 roku, dzieci zespołu tanecznego z Kalna

wybrały się na wycieczkę do świdnickiego lodowiska. Wycieczka była
nagrodą za ich dotychczasowe osiągnięcia taneczne.

Ferie w GCKiS
Ferie, czas wypoczynku międzysemestralnego dla żarowskich dzie-

ci dobiegł końca.

dokończenie na stronie 6.dokończenie na stronie 6.

WGołaszycach przy ognisku
strona 7.

Judocy zwyciężają
strona 11 .

Dwa turnieje
strona 12.



| Gazeta Żarowska Nr 5/201 1 — strona 2 — 1 marca 201 1 |

Gazeta Żarowska
ISSN 1 243-4552

Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego;
58-1 30 Żarów, Piastowska 1 0,

e-mail : bibl ioteka@um.zarow.pl
Druk: Urząd Miejski w Żarowie.
Produkcja: JL Buchowski

O tym, jak wykorzystywane są pieniądze
z naszej daniny na rzecz państwa, wiemy za-
zwyczaj niewiele. Ustawodawca dał nam jed-
nak możliwość samodzielnego zdecydowa-
nia, na co przekażemy jeden procent naszego
podatku. A konkretniej , jakiej organizacj i po-
żytku publicznego (OPP) możemy ten datek
przekazać.

Na terenie naszej gminy siedzibę ma 5 or-
ganizacj i pożytku publicznego (szczegóły
w tabelce). Większość z nich jest z pewno-
ścią znana mieszkańcom, nie ma zatem po-
trzeby przybliżania ich działalności. Nie mu-
simy oczywiście zostawiać naszego jednego
procenta w gminie. Mamy w Polsce setki fun-
dacji czy stowarzyszeń, które mogą otrzymać
część naszego podatku. Zajmują się niemal
wszystkim, począwszy od pomocy ubogim
i chorym, przez działania proekologiczne, do
ratowania zabytków.

I to właśnie jest powód, dla którego war-
to jest wspomagać OPP. To zazwyczaj oddol-
ne grupy obywateli, działają tam, gdzie nie
działa państwo.

I dobrze, że tak się dzieje.
Po pierwsze dlatego, że są zwykle dużo

tańsze i skuteczniejsze od urzędów. Po dru-
gie, dają ludziom możliwość osobistej realiza-
cj i i działania na rzecz innych.

Nie warto jednak pochopnie wybierać or-
ganizacj i, którą chcemy wspomóc. Zdarza
się, że fundacje są jedynie przykrywką dla
biznesów ich założycieli, którzy chcą w ten
sposób uniknąć podatku i pozyskać dodatko-
we środki na działalność. Dlatego ważne jest,
żebyśmy nasze pieniądze oddali tym, którzy
właściwie je wykorzystają.

„Co zmieni
moje ki lka złotych”

Bardzo dużo. Nawet, jeżeli jeden procent
miałby być równy kilku złotówkom, warto go
przekazać. Nas to nic nie kosztuje, a gdyby
każdy płatnik z naszej gminy przekazał nawet
10 złotych, uzbierana suma sięgałaby kilku-
dziesięciu tysięcy złotych. Rozdzielmy to na
5 lokalnych OPP – wyjdzie kilkanaście tysię-
cy. Zapytajmy dyrekcji szkoły w Zastrużu,
czy nie przydałoby się im 15 tyś. zł – otrzy-
mamy odpowiedź na pytanie postawione na
początku akapitu.

Przekazanie podatku jest bardzo proste: wy-
starczy w odpowiedniej rubryce wpisać numer
KRS organizacji, którą chcemy wspomóc i sumę
do przekazania. Ta nie może przekraczać warto-
ści jednego procenta naszego całkowitego podat-
ku. Resztę zrobią za nas urzędnicy.

Chociaż wypełnianie druku PIT, do któ-
rego wpiszemy często niemałą sumę, którą
musimy oddać państwu, nie należy do rzeczy
przyjemnych, warto poświęcić kilka sekund,
by samodzielnie rozdysponować część podat-
ku. Zwłaszcza, że działalność niektórych
OPP może być dla nas bardziej przydatna niż
wiele usług państwa, które kosztują nas dużo
więcej .

Mateusz Szymański,
redaktor portalu Bankier. pl

Dlaczego warto przekazać
1 procent podatku

Jak mówi powiedzenie, w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. Ta druga rzecz
towarzyszy nam niemal przez całe życie, a szczególnie przypomina o sobie w pierwszych mie-
siącach każdego roku, kiedy musimy złożyć zeznanie podatkowe.

Podaruj 1 %
Poniżej prezentujemy nazwy tych orga-

nizacji oraz numery KRS, które należy wpi-
sać do deklaracji rozliczenia rocznego.
Stowarzyszenie „Nasze dzieci - wspólna
szkoła” w Zastrużu KRS 0000161988.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury
Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidar-
ność” KRS 0000027102.

Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa
i Sportów Wodnych „Szkwał” KRS
0000231909.

Fundacja „Nasze Dzieci” KRS
0000211786.
Warto się zastanowić, czy nie wesprzeć

któregoś z mieszkańców naszej gminy, któ-
ry zbiera środki – również za pośrednic-
twem stowarzyszeń – na leczenie swoich
najbliższych. Ich ulotki można znaleźć
w niejednym miejscu na terenie całej gmi-
ny. Zapraszam wszystkie te osoby do prze-
kazania nazw stowarzyszeń i ich nr KRS.
Opublikujemy je w następnym numerze
Gazety.

Redakcja

Panorama miejscowości: Gołaszyce
Gołaszyce to niewielka miejscowość położona w południowo-wschodniej części Gminy Ża-

rów. Wieś liczy 1 37 osób, w tym 73 mężczyzn i 64 kobiety.

Nazwa wsi pochodzi od
słowa „gola”, czyl i teren
nie zalesiony.

Gołaszyce zostały zaliczone do wsi po-
wstałych w okresie osadnictwa słowiańskie-
go. Pierwsze wzmianki o osadzie pojawiają
się w źródłach pisanych na początku XIV w.
Właścicielami wsi byli w tym czasie właści-
ciele Wierzbnej . Ze względu na zbyt dużą od-
ległość, a przez to kłopotliwość w zarządza-
niu, Gołaszyce zostały sprzedane właścicie-
lom sąsiednich Siedlimowic i Kraskowa.

W trakcie wojny trzydziestoletniej Gołaszy-
ce zostały wyludnione, a zabudowania znisz-
czone.

Z ciekawostek wiadomo, że w wieku
XVII dobrze rozwinięta była hodowla ryb,
gdyż we wsi były cztery stawy: „młyński”,
„hrabiowski”, „gołębi” i „mały”.

Od 1 743 r. istniała w Gołaszycach szkoła
ewangelicka, do której uczęszczały także dzie-
ci z Kraskowa i Śmiałowic.

Zabudowa Gołaszyc nie ucierpiała
w trakcie działań wojennych na przełomie
1944 i 1945 r. Już w czerwcu 1945 nadano
wsi nazwę polską Gołoszyce.

Pierwszym powojennym sołtysem wsi
został Jan Rzepisko.

Kolejni sołtysi to: Józef Kozyra, Wacław
Tatar, Leon Tatar, Jan Kopacz, Eugeniusz
Banach, Grzegorz Felusiak.

Od 11 .01 .2011 funkcję sołtysa wsi pełni
Jolanta Kozów, a Przewodniczącą Rady So-
łeckiej wsi jest Katarzyna Madziara.

Dominika Trzepla

Remont
przejazdów

W najbliższych dniach, na potrzeby prze-
prowadzenia robót wykończeniowych plano-
wane jest zamknięcie przejazdów kolejowych
w Mrowinach i w Żarowie na ul. Mickiewicza,
odpowiednio na okres 1 i na 5 dni.

Zgodnie z zapewnieniami wykonawcy,
roboty mają rozpocząć się początkiem marca
i jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwo-
lą, objąć wykonanie na przedmiotowych
przejazdach nawierzchni asfaltowej oraz
przy ul. Mickiewicza w Żarowie remont 35-
metrowego odcinka chodnika, zniszczonego
w wyniku prac modernizacyjnych przy prze-
jeździe.

O dokładnych terminach zamknięcia prze-
jazdów będziemy informowali na internetowej
stronie Gminy Żarów, pod adresem www.gmi-
na.zarow.pl.

Wojciech Sambor
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
I I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży ni-
żej opisanej nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Łażanach przy budowanej obwodnicy, prze-
znaczona na cele produkcyjno-usługowe o powierzchni

1 ,0063 ha

1 . Przetarg odbędzie się 24 marca 2011r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli
na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000
0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 18 marca 2011r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pienięż-
nych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczo-
ne zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wa-
dium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

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

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie
uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umo-
wy notarialnej , wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz or-
ganizatora przetargu.

6. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oferent nabywają-
cy nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT
w wysokości 23% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia
kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowa-
niem działki do sprzedaży w kwocie łącznej 1 .830 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 Gospodar-
ki Przestrzennej tel. 748580-591 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, oso-
ba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedło-
żyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, koniecz-
ne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego
do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

11 . Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna
z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami
przetargu i ich akceptacją.

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
I I I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży

uzbrojonych działek budowlanych położonych w Żarowie
przy ul. Ks. Jadwigi

1 . Przetargi odbędą się 31 marca 2011r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli
na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000
0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 25 marca 2011r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pienięż-
nych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczo-
ne zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wa-
dium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

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

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie
uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umo-
wy notarialnej , wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz or-
ganizatora przetargu.

6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uisz-
czenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia
kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowa-
niem działki do sprzedaży w kwocie łącznej 993 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 Gospodar-
ki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 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, oso-
ba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedło-
żyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, koniecz-
ne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego
do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

11 . Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna
z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami
przetargu i ich akceptacją.

Obwieszczenie
Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października

2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmiana-
mi) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25 lutego 2011r.
Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję nr 2/2011 znak:
NiGP.6220.4.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię-
wzięcia pn.: „Budowa Fabryki folii EVA” zlokalizowanej w Żarowie
przy ul. Fabrycznej 5, na działkach o numerach ewidencyjnych:
906/11 , 906/14, 907/2, 908/2, 909/2, 910/2 obręb – 0001 Żarów”,
gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie”.

Inwestor:
Bridgestone Diversfield Products Poland Sp. z o.o.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się
w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20,
II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:30 w ter-
minie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicz-
nej wiadomości.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go
do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Żarowie, na stronie internetowej www.um.zarow.pl.

Spełniając wymogi ustawy informuję, iż od niniejszej decyzji
służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia.
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Najpóźniej w dniu 1 1 stycznia 201 1 r.
Podanie przez izbę rolniczą do wiadomo-

ści jej członków, treści uchwały Krajowej Ra-
dy Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wy-
borów do walnych zgromadzeń izb rolni-
czych.

Najpóźniej w dniu 3 lutego 201 1
Wybór przez walne zgromadzenie izby rol-

niczej komisji wojewódzkiej przeprowadzają-
cej wybory do rad powiatowych tej izby.

Najpóźniej w dniu 4 marca 201 1 r.
Sporządzenie przez zarząd izby rolniczej

wykazu okręgów wyborczych i przekazanie
go komisj i wojewódzkiej .

Najpóźniej w dniu 7 marca 201 1 r.
Powołanie przez komisję wojewódzką ko-

misj i okręgowych przeprowadzających wybo-
ry do rad powiatowych izby rolniczej .

Najpóźniej w dniu 9 marca 201 1 r.
Przekazanie przez komisję wojewódzką

wykazu okręgów wyborczych komisjom okrę-
gowym i podanie go do wiadomości człon-
ków izby rolniczej .

Najpóźniej w dniu 1 1 marca 201 1 r.

Podział okręgu wyborczego na obwody gło-
sowania przez komisje okręgowe
Najpóźniej w dniu 1 4 marca 201 1 r
Zgłaszanie kandydatów na członków rad

powiatowych izby rolniczej do komisj i okrę-
gowych w celu zarejestrowania.

Najpóźniej w dniu 1 8 marca 201 1 r.
Powołanie przez komisje okręgowe komisj i
obwodowych przeprowadzających w ob-
wodzie głosowania w wyborach do rad
powiatowych izby rolniczej .

Przekazanie przez komisje okręgowe wykazu
obwodów głosowania w okręgu komi-
sjom obwodowym i podanie go do
wiadomości członków izby rolniczej .
Najpóźniej w dniu 20 marca 201 1 r.
Wyłożenie spisu członków izby rol-

niczej uprawnionych do udziału w głoso-
waniu w wyborach do rad powiatowych
izby rolniczej .

Najpóźniej w dniu 24 marca 201 1 r.
Podanie do wiadomości członków

izby rolniczej listy kandydatów na człon-
ków rad powiatowych w poszczególnych
okręgach wyborczych.

Do godz. 24.00 2 kwietnia 201 1 r.
Dostarczenie komisj i okręgowej lub

komisj i obwodowej spisu członków izby
rolniczej uprawnionych do udziału w
głosowaniu w wyborach do rad powiato-
wych.

Do godz. 24.00 2 kwietnia 201 1 r.
Przekazanie przez komisje okręgowe

kart do głosowania komisjom obwodo-
wym.

Godz. 8.00-1 8.00 3 kwietnia 201 1 r.
Głosowanie.
Najpóźniej w dniu 24 kwietnia 201 1 r.
Zwołanie przez zarząd izby rolniczej

pierwszych posiedzeń rad powiatowych
tej izby.

Najpóźniej w dniu 1 5 maja 201 1 r.
Zwołanie przez zarząd izby rolniczej

pierwszych posiedzeń nowo wybranych
walnych zgromadzeń.

Dołącz do nas!
Do naszej Fabryki Zmywarek w Żarowie poszukujemy osoby na stanowisko:

Wykwalifikowana/y Pielęgniarka/Pielęgniarz
Nr ref.: WP/PLV/02/1 1

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za doraźną pomoc medyczną
pracownikom fabryki.

Wymagania:
- posiadanie lub gotowość do założenia wła-
snej działalności gospodarczej ,

- profesjonalne wspieranie osób mających upraw-
nienia do udzielania pierwszej pomocy,

- prowadzenie dokumentacj i medycznej ,

- sprawowanie nadzoru nad punktem medycz-
nym i apteczkami działowymi,

- mile widziane doświadczenie w medycynie
pracy,

- predyspozycje do wykonywania zawodu,
- życzliwość i komunikatywność,
- dyspozycyjność.

Oferujemy:
- samodzielność w działaniu,

- pracę w zakładzie o wysokich standardach
bezpieczeństwa,

- atrakcyjne warunki kontraktu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacj i (CV i list motywacyjny) w j . polskim
z zaznaczeniem nr referencyjnego na adres: monika.szypowska@electrolux.com:

Dział Personalny Electrolux Poland Sp. z o.o.
Oddział w Oławie
ul. Ofiar Katynia 5
55 – 200 Oława
lub na adres e-mail: rekrutacja.olawa@electrolux.com
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli ”Wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofer-
cie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1 997 o ochronie danych
osobowych, Dz. Ust. Nr 1 33 poz.883 z późniejszymi
zmianami”.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi
wyłącznie na wybrane oferty.

Jesteśmy największym liderem
w produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, działa-

jącym w ponad 1 50 krajach na całym świecie, zatrudniającym
57 000 pracowników. Nasze produkty są sprzedawane pod tak znanymi

markami jak: Electrolux, AEG, Zanussi.W Polsce rozwijamy się bardzo dyna-
micznie - posiadamy cztery fabryki: Fabrykę Pralek i Suszarek w Siewierzu,

Fabrykę Zmywarek w Żarowie, Fabrykę Pralek w Oławie oraz nowopowstającą
Fabrykę Kuchenek w Świdnicy. Nasze Centrum Usług Finansowo-Księgowych
znajduje się w Krakowie, a Dział Sprzedaży i Marketingu w Warszawie.

Wybory do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych
Zgodnie z uchwałą nr 9/201 0 z dnia 1 grudnia 201 0 roku Krajowej Rady Izb Rolniczych zostały zarządzone na niedzielę 3 kwietnia 201 1 r. wy-

bory do walnego zgromadzenia izb rolniczych. Wszelkich niezbędnych informacji udziela Dominika Trzepla, podinspektor ds wsi i rolnictwa,
pok. 22 Urzędu Miejskiego w Żarowie tel. 74 85-80-591 wew. 342.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadze-
niem wyborów do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych w dniu 3 kwietnia 201 1 r.

Szkolenie
dla rolników

Zapraszamy rolników na bezpłat-
ne szkolenie dotyczące dopłat bezpo-
średnich oraz dopłat de minimis.

Szkolenie, którego organizatorem
jest ODR w Świdnicy odbędzie się
8 marca 2011r. o godz. 10:00 w Sali
Narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Dominika Trzepla
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Koncert ten zainau-
gurował cykl złożony
z czterech koncertów
poświęconych w swym
założeniu w całości po-
szczególnym instru-
mentom. Tym razem
była to gitara.

Następne koncerty
z tego cyklu odbędą się
pod koniec marca,
gdzie prezentowany
będzie flet poprzeczny.
W połowie maja –
akordeon, a w czerwcu
– instrumenty smycz-
kowe.

W piątkowy wieczór w pięknie przygotowa-
nej sali kawiarnianej zgromadziło się ok. 70 słu-
chaczy, którzy w skupieniu rozkoszowali się

dźwiękami muzyki dawnych mistrzów.
Na estradzie prezentowali swój kunszt wir-

tuozerski uczniowie Państwowej Szkoły Mu-
zycznej w Świdnicy z klasy gitary Pana Adama
Kuceły. Uczniowie wykonali utwory na gitarę
klasyczną solo, jak również zespołowo.

Koncert prowadził Pan Ryszard Fidler, któ-
ry przybliżył słuchaczom historię gitary, a także
niuanse techniki gry, prezentację poszczegól-
nych artystów zaś okrasił anegdotami muzycz-
nymi. Po koncercie przy słodkim bufecie odby-
ły się rozmowy kuluarowe, gdzie zaistniała
okazja do bezpośrednich rozmów z artystami.

Od września w ramach współpracy
z Państwową Szkołą Muzyczną w Świdnicy
oraz Państwową Szkołą Muzyczną II stopnia
w Wałbrzychu i Akademią Muzyczną we
Wrocławiu będą organizowane kolejne cykle
koncertowe, na które już teraz serdecznie
wszystkich zapraszamy.

/rf/

Mała Akademia Muzyki
1 7 lutego w kawiarni Gminnego Centrum Kultury i Sportu odbył się pierwszy z cyklu „Mała

Akademia Muzyki” – koncert kameralny.

dokończenie ze strony 1 .

Ferie w Bibliotece Publicznej
Zajęcia cieszyły się

dużym zainteresowa-
niem dzieci w wieku 6-
10 lat. W tym czasie
odbywały się zajęcia
plastyczne z wykorzy-
staniem różnych tech-
nik oraz gry i zabawy
ruchowe.

Nowością w tym
roku była chusta Klan-
zy, która szczególnie
przypadła do gustu
najmłodszym. Dzieci
oglądały także bajki
i filmy przez siebie
wybrane z „Wideoteki Młodego Człowieka”
oraz korzystały z czytelni internetowej , w któ-
rej mogły grać przez cały okres ferii.

Zorganizowany został również konkurs pla-
styczny pt. „Bezpieczne zabawy na śniegu”,
w którym wyróżnione zostały 4 osoby: Klau-
dia Dubicka kl. II, Patrycja Matuła kl. IV, Ju-

styna Szczygieł kl. II oraz Bartosz Zdanow-
ski kl. „O”. Wszyscy uczestnicy konkursu
zostali nagrodzeni słodkim poczęstunkiem.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za za-
interesowanie naszymi zajęciami i zaprasza-
my do wspólnej zabawy już za rok!

/ab/

W pierwszym tygodniu ferii projekcje
wesołych i zabawnych filmów oraz bajek dla
najmłodszych spowodowały, że budynek
świetlicy wiejskiej tętnił życiem. Ponadto,
dzieci pod opieką dorosłych organizatorów
brały udział w zajęciach kulinarnych, któ-
rych efektem były: barszcz czerwony, bigos,
frytki, napoje i cukierki.

Kolejne dni ferii to kolejne atrakcje.
19 lutego 2011r. zajęcia w świetlicy obejmo-
wały zabawy przy muzyce oraz ognisko inte-
gracyjne w parku. Były smażone kiełbaski,
napoje oraz pyszna grochówka, o którą za-
dbali organizatorzy imprezy.

Druga część sobotnich atrakcji rozpoczę-
ła się po południu. Do świetlicy wiejskiej za-
witała „Drużyna Braci” ze Świdnicy, która
zaprezentowała swoje mundury i broń typu
ASG oraz przybliżyła dzieciom historię po-
wstania swojej grupy. Jednak największą
atrakcją tego dnia okazało się strzelanie do
tarcz i puszek.

W świetlicy wiejskiej tenis stołowy oka-
zał się jedną z gier najbardziej obleganych
przez dzieci i młodzież. Odbył się również
turniej tenisa stołowego o puchar sołtysa
z nagrodami w trzech kategoriach wieko-
wych, a dopełnieniem zimowych ferii będzie
wyjazd do schroniska dla zwierząt w Ucie-
chowie, gdzie zaplanowana została akcja
zbioru darów dla psów i kotów (m.in.: kar-
my, miski, koce). Na zakończenie zimowego
odpoczynku odbędzie się dyskoteka dla dzie-
ci i młodzieży, która bawić się będzie przy
skocznych dźwiękach muzyki oraz dodatko-
wym poczęstunku.

/w/
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Radośnie
w Wierzbnej

Przedłużenie umowy
Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, po upłynięciu 20 lat od pochowania zmarłe-

go lub ostatniej opłaty, jeżeli nie nastąpi wykupienie miejsca pod grób na dalsze 20 lat zarządca
cmentarza może w imieniu Gminy Żarów udostępnić obecne miejsce pochówku, pod nowy grób.

Wyjątkiem są wyłącznie groby murowa-
ne przeznaczone do pochowania więcej niż
jednej osoby. W związku z powyższym oso-
by bliskie (rodzice, dzieci, rodzeństwo itd.)
powinny niezwłocznie wpłacić w siedzibie za-
rządcy cmentarzy komunalnych w Żarowie
i Wierzbnej kwotę 259,20 zł tytułem wykupie-
nia miejsca pod grób na 20 lat. Z niezbęd-
nych dokumentów osoby te powinny przedło-
żyć ostatnią fakturę wykupu i akt zgonu oso-
by, której miejsce pod grób będzie

przedmiotem wykupu. Brak zainteresowania
osób bliskich będzie rozumiane jako rezy-
gnacja z wykupu miejsca i chęci opieki nad
grobem zmarłego i wiązać się będzie z prze-
znaczeniem grobu pod następny pochówek.
Wszelkie informacje można uzyskać w Za-
kładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. pod
numerami telefonu 748580652 lub
694427415 (osoba odpowiedzialna za admi-
nistrowanie cmentarzami – Tomasz Kuska).

/zuk/
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W piątek 25 lutego br. organizatorzy zi-
mowych ferii Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie: Elżbieta Kulas, Ryszard
Fidler, Zbigniew Furtak, Bogdan Mucha,
Krzysztof Dutkiewicz oraz Jerzy Ciupiński
i Piotr Jaskólski przygotowali bogaty pro-
gram zajęć, z którego dzieci i młodzież, z te-
renu naszej gminy, skwapliwie skorzystały.

Zajęcia dobrze przygotowane merytorycz-
nie i przeprowadzone przez doświadczonych
instruktorów cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem. Bloki zajęć zaczynały się o godz.
10:00, a kończyły często o godz. 18:00. Każde
dziecko, które zagościło w dniach od 14-25 lu-
tego, skorzystało (w zależności od swoich po-
trzeb) z szerokiego spektrum propozycji.

Warsztaty plastyczne
i krawieckie

Wśród propozycji zimowego wypoczynku
w GCKiS dzieci skorzystały z warsztatów pla-
stycznych, podczas których wykonały 2-metro-
we drzewo z papieru techniką papier mâché, a
także uczyły się podstaw malarstwa malując
gipsowe odlewy. Odciążone od obowiązków
szkolnych, dzieci miały również możliwość
wykonania kolażu z filcu oraz uczyły się pod-
staw krawiectwa, których efektem są ozdobne
poduszki uszyte przez uczestników zajęć.

Warsztaty gitarowe
Odbywały się również zajęcia gitarowe

dla początkujących (nowych adeptów zajęć)
oraz warsztaty gitarowe dla uczestników sta-
łych zajęć, podczas których młodzież pogłę-
biała już zdobytą wiedzę i umiejętność gry na
gitarze, a także wzbogaciła się o nowe umie-
jętności władania tym instrumentem.

Warsztaty fotograficzne –
plenery

Dla amatorów fotografii cyfrowej zorgani-
zowane zostały warsztaty fotograficzne, które
poprzedzono wycieczką w plener. Dzieci i mło-
dzież, wyposażeni w aparaty fotograficzne lub
telefony komórkowe z wbudowanym apara-

tem, ruszyli szlakiem
żarowskiej zabytkowej
architektury. Pokłosiem
eskapady fotograficznej
było 1000 zrobionych
zdjęć, wśród których
znajdują się prawdziwe
„fotograficzne perełki”.
Następnym etapem za-
jęć była nauka obróbki
zdjęć w programie Pi-
casa 3 oraz prezentacja
multimedialna.

Warsztaty te-
atralne

Podczas warsztatów teatralnych pantomi-
my dzieci zostały wprowadzone w świat gestu
i mimiki twarzy oraz wyrażania emocji na pod-
stawie podkładu muzycznego do konkretnego
przedstawienia. Niektóre z nich po raz pierw-
szy miały okazję wcielić się w rolę mimów
i zagrać krótką scenkę walki dobra ze złem.

Wycieczka
W wycieczce do Żarowskiej Izby Histo-

rycznej wzięła udział pokaźna grupa dzieci.
Jak się okazuje, najmłodsi mieszkańcy Żaro-
wa, z zaciekawieniem „kroczyli” śladami na-
szej rodzimej historii, zadając wiele pytań do-
tyczących samych eksponatów wystawy, jak
i sposobu ich zdobycia lub wydobycia. Liczy-
my, że zaciekawienie dzieci historią Żarowa
przełoży się na większy apetyt poznawania
i pogłębiania wiedzy o naszym mieście.

Turnieje gier planszowych
Dla tych dzieci, które lubią rozrywki umy-

słowe zorganizowane zostały następujące tur-
nieje: Turniej Warcabowy, którego laureatem
(w pierwszym i drugim tyg. ferii) został Mi-
chał Makuch, Turniej Chińczyka i tym razem
w obu turniejach zwyciężył Michał Makuch,
laureatami Turnieju Piłkarzyków natomiast
(w pierwszym tyg. ferii) zostali: Michał Ma-
kuch i Arek Staszak, Patryk Piórek i Michał
Kuźma (w drugim tyg.).

Modelarnia
Dla miłośników „przestworzy” zorganizowa-

ne zostały dwie konkurencje Zawodów Samolo-
tów Swobodnie Latających, w których laureata-
mi zostali: w pierwszej konkurencji: Aleksander
Lisiecki, w drugiej Maria Zdunik. Przygotowano
również pokaz Lotów Modeli Balonów na ogrza-
ne powietrze.

Sport
Żarowskie dzieci i młodzież chętnie ko-

rzystały również z propozycji zajęć sporto-
wych, wśród których znalazł się: Turniej Te-
nisa Stołowego, którego laureatami zostali:
kat. gimnazja: Łukasz Jaros, kat. szkoły po-
nadgimnazjalne: Tomasz Gadzina, Turniej
Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa KS
Zjednoczeni Żarów dla rocznika 1998-2001
i rocznika 1994-1997. W pierwszej kategorii

laureatem został zespół Dominatorzy, w dru-
giej zaś zwycięzcami zostali: The White.
Laureatem zawodów Koszykówki Ulicznej
natomiast został zespół Lokuwa United.

Na zakończenie zmagań sportowych, dla
miłośników takiego właśnie wypoczynku zor-
ganizowane zostały gry i zabawy rekreacyjne.

Zakończenie
Feri i Zimowych 201 1

W piątek o godz. 10:00, w kawiarni
GCKiS, odbyła się uroczystość zakończenia
ferii. Dzieci zaproszone zostały na prezenta-
cję multimedialną, podczas której zaprezen-
towano zdjęcia wykonane w czasie odbywa-
jących się zajęć oraz plenerów fotograficz-
nych. Po obejrzeniu fotograficznej
dokumentacj i z udziału dzieci w poszczegól-
nych zajęciach, oprócz rozdania pamiątko-
wych dyplomów i słodkości, przygotowana
została jeszcze jedna niespodzianka. Reporter
Żarowskiej Kroniki – Mirosław Becher za-
prezentował dzieciom reporterski sprzęt oraz
pokazał podstawowy montaż krótkiego fil-
mu, a redaktor – Magdalena Pawlik zapre-
zentowała pracę reporterską. Dzieci były za-
chwycone! W zajęciach zorganizowanych
przez GCKiS wzięło udział łącznie 343 dzie-
ci i młodzieży.

Organizatorzy serdecznie dziękują ekipie
Żarowskiej Kroniki Filmowej za lekcję poka-
zową montażu materiałów filmowych i zapo-
znanie dzieci z pracą reportera.

/ek/
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Ferie w GCKiS

dokończenie ze strony 1.

Gwiazdy na lodzie
W eskapadzie wzięło udział 25 dzieci i 3

opiekunów. Przymierzanie, dopasowywanie
i zapinanie łyżew okazało się dużym wyzwa-
niem dla niektórych uczestników zespołu.
Wszyscy bawili się świetnie, a jazda na łyż-
wach przebiegła bezkolizyjnie i radośnie.

Niektóre „gwiazdy” nawet tańczyły na
lodzie. Po powrocie do autobusu wszyscy
zmęczeni, ale zadowoleni pojechali do do-
mów. Pomimo wytężonego wysiłku fizycz-
nego, wyjazd spełnił oczekiwania. Dziękując
naszemu sponsorowi za udaną wycieczkę,
mamy nadzieję i czekamy na kolejne.

Ewa Wołek
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Przy ognisku w Gołaszycach
Miały być zabawy na śniegu, lepienie bałwana, budowa igloo, a tu niestety aura nie dopisa-

ła i nie sypnęło śniegiem.

Pomimo tego,
w Gołaszycach 18 lute-
go 2011r. grupa aktyw-
nych dzieci miło spę-
dzała czas przy ognisku.
Były pieczone kiełbaski
i ziemniaki, a w ich tle
gitara i śpiewy.

Pani Sołtys złożyła
serdeczne podziękowa-
nia Arturowi i Monice
Niepsujom, Magdzie
i Mateuszowi Górom
oraz Marzenie Cegliń-
skiej . Dzięki ich pomo-
cy i zaangażowaniu ponad 20 dzieci mogło do-
brze się bawić, pomimo niesprzyjającej aury.

Brawa dla Gołaszyc i pani Sołtys, której

ciekawe inicjatywy na pewno zaowocują
większym zaangażowaniem mieszkańców
w sprawy swojej miejscowości.

Dominika Trzepla

Kulig w Imbramowicach
Dnia 24.02.201 1 roku o godz. 1 3:00 na boisku sportowym w Imbramowicach spotkały się

dzieci z Imbramowic, aby przy ognisku pożegnać kończące się ferie.

Szkoła
w Imbramowicach
liderem

Szkoła podstawowa w Imbramowicach re-
alizuje program „Dolnośląska szkoła liderem
projakościowych zmian w polskim systemie
edukacji”.

W ramach projektu działają w szkole ko-
ła zainteresowań: komputerowe, dziennikar-
skie i matematyczno-przyrodnicze. Organi-
zowane są zajęcia wyrównawcze oraz opieka
psychologiczno-pedagogiczna tutora szkol-
nego, który pomoże dwanaściorgu dzieciom
w napisaniu ich osobistych planów rozwoju
indywidualnego.

Uczniowie w ramach programu wyjadą
na trzy wycieczki dydaktyczne oraz trzy ra-
zy wybiorą się na zajęcia do Multicentrum
w Jaworze.

Jednym z efektów programu jest również
gazetka szkolna, którą piszą uczniowie szko-
ły w ramach kółka dziennikarskiego.

Godna pochwały jest postawa Pani dy-
rektor Krystyny Waliszak, która rozpoczę-
ła współpracę z Gazetą Wrocławską- Ju-
nior i wspiera wszystkie dobre inicjatywy
w swojej szkole.

Zapraszamy do zapoznania się z nume-
rem drugim Gazetki uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Imbramowicach, którą można po-
brać ze strony www Urzędu Miejskiego, ko-
lejne numery gazetki można otrzymać
bezpłatnie w szkole.

Adam Rakoczy

Było pieczenie
kiełbasek i konkurs
z słodkimi nagrodami.
Największą atrakcją
okazał się kulig wokół
płyty boiska, który
miał nieoczekiwany
przebieg. Zabawa była
przednia, kto nie był
niech żałuje, mimo
mrozu i zimna nie
wszyscy chcieli wracać
do domów.

Dominika Trzepla

Media w szkole w Zastrużu
Uczniowie klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej w Zastrużu rozpoczęli realizację kolejnego

projektu społeczno-obywatelskiego zatytułowanego „Media w szkole”.

Dzieci mają wejść w role twórców przeka-
zów medialnych i przy okazji poszerzyć
o nich wiedzę, a także stać się bardziej kry-
tycznymi odbiorcami przekazów medialnych.
Projekt pozwala uczniom poznać różne me-
dia, ich rolę, a także zasady korzystania.

Zgodnie z założeniami grupa uczniów
ma za zadanie stworzyć gazetkę. Uczestnicy
ustalili bowiem, że będzie ona w całości po-
święcona działaniom szkoły w ramach pro-
jektów unijnych: „Z Małej Szkoły w Wielki
Świat” oraz „Szkoła Sukcesu”.

Uczniowie do tej pory opracowali:
mapę mentalną ilustrującą wiadomo-

ś ci o podstawach medialnych, prezen-
tacje multimedialne, plakaty, broszu-

r y na temat mediów, kryteria oceny
prezentacj i oraz kryteria oceny po-
wstałego pisemka, plan pracy, czyli

s zczegółowy harmonogram działań,
gazetkę szkolną, którą można pobrać

z e strony www.um.zarow.pl.
Kolejne numery gazetki można
otrzymać bezpłatnie w szkole.

/spz/

Kolejne środki
na wyposażenie
świetlic

Dzięki staraniom pracowników Referatu
Oświaty, Funduszy Zewnętrznych i Promocji
Gmina Żarów pozyskała 75% kwoty na zada-
nie: „Doposażenie świetlic Wiejskich w miej-
scowościach Łażany oraz Kalno – zakup krze-
seł i stołów”.

W przyszłym tygodniu przedstawiciele
Gminy Żarów pojadą do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego,
aby podpisać umowę przyznania pomocy na
operację z zakresu małych projektów w ra-
mach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objęte PROW na lata
2007-2013.

Łażany i Kalno to kolejne miejscowości,
po Siedlimowicach i Pożarzysku, które
otrzymały pomoc finansową pozyskaną spo-
za budżetu Gminy Żarów na zakup wyposa-
żenia świetlicy.

/b/

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 28 lutego 201 1 roku odszedł od nas
na zawsze Walenty Wudel – sołtys wsi
Pyszczyn. W zmarłym tracimy prawdzi-
wego przyjaciela, człowieka o wielkim
sercu, oddanego społecznika, orędowni-
ka rozwoju wsi i gminy Żarów.

Burmistrz Leszek Michalak
ze współpracownikami
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Rok Odkrywania Talentów
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 201 0/1 1 Rokiem Odkrywania Talentów.

Misją Szkoły podstawowej w Imbramowi-
cach jest pomoc wszystkim dzieciom w roz-
woju ich talentów i umiejętności.

Różne są zdolności, zainteresowania
i możliwości poszczególnych uczniów, różne
zatem są potrzebne drogi edukacyjne, by od-
kryć i wspomagać indywidualny talent.

Szkoła Podstawowa w Imbramowicach
jest otwarta na wszechstronny rozwój każde-
go ucznia.

Jest to możliwe podczas realizacj i podsta-
wy programowej na zajęciach lekcyjnych, sze-
roki wachlarz zajęć pozalekcyjnych,wyciecz-
ki edukacyjne oraz udział w projektach eduka-
cyjnych współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej . Uczniowie mają możli-
wość uczestniczenia w zajęciach następują-
cych kół zainteresowań: informatycznego,
sportowego, matematyczno-przyrodniczego,
regionalnego, tanecznego, artystycznego, czy-
telniczego, dziennikarskiego, j . niemieckiego.
Działa także koło misyjne oraz organizowane
są gry i zabawy ogólnorozwojowe dla
uczniów kl. I-II.

Zainteresowani uczniowie mogą zaprezen-
tować swoje zdolności podczas szkolnych
i pozaszkolnych konkursów i uroczystości.

Rozwojowi zainteresowań służą wyciecz-
ki, min.: do Centrum Edukacji Ekologicznej
w Myśliborzu, w Góry Stołowe, do wrocław-
skich uczelni „Nauki ścisłe – moja pasja”, do
Multicentrum w Jaworze, do teatru i kina, do

stadniny koni.
Uczniowie uczą się także wrażliwości

poprzez udział w akcjach: Góra Grosza, Po-
móż i Ty, zbiórkę upominków dla dzieci
z Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich.

Doskonałą edukacją dla bezpieczeństwa
jest: organizowanie gminnego konkursu
„Bezpiecznie na Wsi”, Gminnego Konkursu
Ekologicznego, udział w ogólnopolskiej
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, pro-
gramie „Szkoła bez Przemocy”.

Szkoła dba także o zdrowie uczniów: pro-
gram „wszyscy piją na terenie szkoły mleko”,
klasy 1-3 korzystają z programu „Owoce
w szkole”.

Na koniec I semestru ze względu na osią-
gnięte wyniki w nauce i zachowaniu wyróż-
niono 16 uczniów klas 1 -3: K. Ciastoń,
W. Kobel, M. Habzdę, R. Wójcik, W. Stec,
A. Biłas, A. Całkę, K. Dobrowolskiego,
M. Ścierko, S. Żelazko, M. Kępę, M. Kły-
szejko, M. Stańczyka, L. Bias, B. Ciasto-
nia,A. Gadzicką i 9 uczniów z kl. 4-6:
K. Skórę, J. Hruszowiec, J. Steca, P. Markie-
wicza, K. Fitę, W. Biłas, M. Węglarz, S. Cia-
stoń, J. Pęcherskiego.

Gratulujemy wyróżnionym, a wszystkim
uczniom życzymy wytrwałości podczas od-
krywania talentów, zainteresowań i osiągania
sukcesów na miarę własnych możliwości.

Krystyna Waliszak – dyrektor szkoły

Półmetek
działalności
Młodzieżowej
Rady Miejskiej

Młodzieżowa Rada Miejska świętuje
pierwszą rocznicę działalności. Reaktywowa-
na w zeszłym roku, składa się z piętnastu mło-
dych radnych.

Nie pobierają oni żadnego wynagrodze-
nia za pełnienie swej funkcji, a podstawą ich
działalności jest praca społeczna mająca na
celu upowszechnianie idei samorządności
i podnoszenie świadomości obywatelskiej
wśród rówieśników.

Początki działalności tej Rady to czas
wzajemnego poznawania się, oswajania z no-
wą rolą, podejmowania odpowiedzialności,
a także wyboru spośród swoich członków za-
rządu. Nowi młodzieżowi radni musieli nie
tylko w krótkim czasie poznać się wzajemnie
i dokonać trudnych wyborów, ale również
dowiedzieć się, na czym polega praca samo-
rządu, czym zajmują się władze gminy i jaka
będzie rola ich samych jako młodzieżowych
radnych.

Niemniej jednak, miniony rok dowiódł,
iż żarowska młodzież potrafi być niezwykle
pomysłowa, kreatywna, twórcza, a przede
wszystkim chce mieć wpływ na kształtowa-
nie wizerunku naszego miasta. Mówiąc
o przejawach aktywności młodych radnych,
wymienić należy następujące akcje i projek-
ty: Wakacje Uśmiechu 2010 pod honorowym
patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka
Michalaka, Miasteczko Świętego Mikołaja,
Integracyjna Wieczerza Wigilijna, Finał
Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej . Po-
przez organizację tego typu akcji młodzi rad-
ni zainicjowali istotne działania, współdecy-
dowali w sprawach związanych z życiem
i nauką, stali się naszym partnerem. W pro-
gramie Młodzieżowej Rady Miejskiej znala-
zły się również działania promujące zdrowy
styl życia poprzez upowszechnianie alterna-
tywnych form spędzania wolnego czasu oraz
wspieranie środowisk młodzieżowych. Do-
żynki gminne, Letni Obóz Samorządowy,
Pomoc powodzianom z Bogatyni, Dni Żaro-
wa – to kolejne przejawy aktywności na-
szych młodych radnych. To niezwykle cen-
ne, że młodzi ludzie chcą pomagać, potrafią
łączyć to, co przyjemne z pożytecznym. Są
gotowi nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest
ona najbardziej potrzebna.

Działalność w Radzie jest dla nich do-
skonałą szkołą samorządności, samodzielno-
ści, dojrzałości, działalności ukierunkowanej
na społeczne aspekty życia. A doświadcze-
nie, które zdobyli i zdobywają na pewno bę-
dzie procentować w ich dalszej prywatnej
i społecznej drodze.

/mp/

Strategia zarządzania
Od września 201 0 roku trwały prace nad przygotowaniem strategii dla powiatu świdnickie-

go. Zwieńczeniem tej pracy była konferencja ją upowszechniająca, która odbyła się w dniu 1 0
lutego 201 1 roku w Świdnicy.

Na spotkanie przy-
byli zaproszeni prezy-
denci, burmistrzowie,
wójtowie oraz przed-
siębiorcy z terenu po-
wiatu świdnickiego.

Z przeprowadzo-
nych badań jasno wy-
nika, że 60% miesz-
kańców naszego po-
wiatu jest
zadowolonych z miej-
sca zamieszkania. Jest
to bardzo ciekawy wy-
nik oraz biorąc pod
uwagę naszą narodową
cechę czyli narzekanie, powinniśmy uzyskać
znacznie gorszy wynik.

Kierownik projektu Tomasz Kurek oraz
przedstawicielka powiatu Pani Anna Borow-
ska wręczyli podziękowania dla wszystkich
osób, które brały udział w tym projekcie.

Przedstawiciele naszej gminy cały czas
aktywnie brali udział w opracowaniu strategii
oraz pilnowali tego, aby Żarów nie został po-

minięty w żadnym działaniu.
Aktywne działanie w projektach, które

mają decydować o kierunku rozwoju naszego
powiatu świdnickiego jest dla naszej gminy
bardzo ważne. Żarów musi mieć wpływ na
kształtowanie wspólnej przyszłości, przede
wszystkim dbając o dobro wszystkich miesz-
kańców.

Adam Rakoczy
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Zmodernizowano funkcjonowanie małego
pokoju nauczycielskiego. W oddziale przed-
szkolnym odnowiono ściany oraz przygotowa-
no miejsce na szatnie dla maluchów. Dodatko-
wo oddział przed-
szkolny został
wyposażony w nowe
meble i szatnie,
a w najbliższym czasie
zakupione zostaną no-
we krzesełka.

W holu na parte-
rze odnowiono ściany
i drzwi do klas.

Nowe oświetlenie
jarzeniowe wymienio-
no w klasach II i III
oraz ciągach komunikacyjnych.

W sali gimnastycznej naprawiono duże
ubytki tynkowe oraz pomalowano sufit i ścia-
ny, wyposażono w nowe grzejniki elektryczne.

Zakupiono z pozyskanych
środków od sponsorów:

Nowe ławki i krzesełka do klasy II –
wsparcie finansowe T&P.

Nowe ławki i krzesełka do klasy III oraz
biurko nauczycielskie – wsparcie finan-
sowe Electrolux.

Kompletne wyposażenie oddziału przed-

szkolnego – dochód z zorganizowanej
zabawy andrzejkowej .

Pozyskanie nowej kosiarki spalinowej , te-
lefonu z faxem, 2 ścienne grzejniki

elektryczne – fun-
dator Czesław
Wojciechowski

Zakup 4 nowych
komputerów
z oprogramowa-
niem – wsparcie
materialne:
K. Klimowicz –
Żaroszamot, Bur-
mistrz Miasta Ża-
rów Leszek Micha-
lak.

Pozyskano nowe blaty do ławekw klasie VI.
Wyłożono kostką (puzzle) dwie gry plan-
szowe na podwórku szkolnym – wspar-
cie Burmistrz Miasta Żarów Leszek
Michalak, układanie: R. Kmiecik i S.
Koprowski, wychowankowie MOW.

Montaż poręczy na schodach wejścio-
wych do szkoły: Łukasz Ogryzek,
A. Ślęzak.

Wszystkie te działanie nie byłyby możli-
we bez czynnego zaangażowania wielu ludzi,
przede wszystkim tych, którym na sercu leży
dobro naszej małej , przyjaznej szkoły. Dzięki

bezinteresownej pracy tych wspaniałych
osób, dzieci z Mrowin mogą się uczyć, a na-
uczyciele i pracownicy pracować w coraz
lepszych warunkach.

Za ogromną pomoc, życzliwość i wsparcie
składam serdeczne podziękowania: za spon-
soring, pomoc w remontach i ciężką pracę
podczas ferii zimowych wszystkim osobom
które miały swój wkład w w/w pracach.

Z serdecznym podziękowaniem:
Roman Konieczny – dyr. szkoły

W dniu 3.03.2011 r. o godz. 17.30 w bi-
bliotece zostanie zorganizowane wyjątkowe
spotkanie dla seniorów – wirtualny koncert
życzeń.

Starsze osoby, które tego dnia pojawią się
w bibliotece, będą mogły wyszukać w serwi-
sie YouTube ulubione piosenki z dawnych lat
i nie tylko, a następnie wspólnie ich wysłu-
chać, przy okazji dzieląc się z innymi uczest-
nikami spotkania wspomnieniami czy anegdo-
tami związanymi z ulubioną piosenką. Przy
pomocy pracowników biblioteki i wolontariu-
szy będą mogli znaleźć dodatkowe informa-
cje o piosence i wykonawcy, a także poznać
podstawy obsługi komputera. Na zakończenie
wszyscy uczestnicy spotkania zarejestrują
swój udział w internetowym liczniku akcji
„Tydzień z Internetem 2011”.

W zorganizowaniu „Koncertu życzeń” bi-
bliotece pomagają: słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, członkowie Młodzieżowej
Rady Miejskiej , pracownicy Urzędu Miejskie-
go w Żarowie, seniorzy oraz uczniowie.

Gościem specjalnym będzie Leszek Mi-

chalak – Burmistrz Miasta Żarów.
Spotkanie jest otwarte dla mediów.
Udział w akcji to konkretne korzyści rów-

nież dla biblioteki. Jeśli do 31 marca 2011 ro-
ku biblioteka przekaże opis spotkania wraz ze
zdjęciami za pośrednictwem formularza kon-
kursowego w dziale poświęconym akcji „Ty-
dzień z Internetem 2011” na www.bibliote-
ki.org., otrzyma certyfikat, a do jej władz zo-
stanie wysłane specjalne pismo
z podziękowaniem. Ponadto będzie mogła wy-
grać cenne nagrody rzeczowe: sprzęt multime-
dialny i zestawy podręczników.
„Tydzień z Internetem 2011” to międzyna-

rodowa akcja trwająca od 28 lutego do 5 mar-
ca, koordynowana przez Telecentre-Europe,
pod honorowym patronatem Neelie Kroes –
europejskiej komisarz ds. agendy cyfrowej .
Na potrzeby akcji zostanie uruchomiony spe-
cjalny internetowy licznik, który pozwoli na
policzenie liczby jej uczestników we wszyst-
kich krajach. Koordynatorem polskiej edycji
jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego, realizująca Program Rozwoju Bi-

bliotek. W Polsce „Tydzień z Internetem
2011” jest skierowany przede wszystkim do
osób starszych, ponad 10 milionów Polaków
bowiem po pięćdziesiątym roku życia nie ko-
rzysta z Internetu, a biblioteka jest znakomi-
tym miejscem, by zachęcić i nauczyć osoby
starsze posługiwania się komputerem i inter-
netem. Kontakt:

Stanisława Biernacka,
email: biblioteka@um.zarow.pl,

nr telefonu 74 85 80 540, 74 85 70 435

Przegląd
oświetlenia

W marcu na terenie gminy Żarów przepro-
wadzony będzie przegląd oświetlenia uliczne-
go. W związku z tym, prosimy mieszkańców
o zgłaszanie przypadków uszkodzonych lamp
ulicznych.

Zgłoszenia telefoniczne powinny być
składane do Referatu Inwestycj i i Dróg Urzę-
du Miejskiego w Żarowie, pod numer 74-85-
80-591 nr wew. 305 i 366. O informacje pro-
simy do 4 marca. Zgłoszenie powinno zawie-
rać opis problemu, miejsce usytuowania słu-
pa oraz – w miarę możliwości – numer słupa,
który powinien być widoczny na każdej
ulicznej lampie.

Firma TP Invest sp. z o.o. – na skutek in-
terwencji Burmistrza Żarowa – przystąpiła
w ostatnich dniach do kolejnej części remon-
tów uszkodzonych studzienek teletechnicz-
nych, położonych na chodnikach Żarowa.

Większość włazów, które stanowiły za-
grożenie dla ruchu pieszych została już albo
zostanie w najbliższych dniach wyremonto-
wana, a ruch po niektórych fragmentach
chodników stanie się na powrót bezpieczny.

Wojciech Sambor

Szkoła w Mrowinach zmienia się
W pierwszym semestrze nauki w szkole w Mrowinach własnym sumptem, z pomocą rodzi-

ców, znajomych i „przyjaciół szkoły” – sponsorów udało się wyremontować i odnowić kilka
pomieszczeń.

Koncert życzeń dla seniorów
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego bierze udział

w międzynarodowej akcji „Tydzień z Internetem 201 1 ”, mającej zachęcić jak największą liczbę
osób do korzystania z Internetu.

Serdecznie dziękujemy za pomoc finansową
i organizacyjną udzieloną przy Zabawie
Karnawałowo -Walentynkowej dla dzieci
Sołectwa Siedlimowice:
- Iwonie i Witoldowi Markiewiczom,
- Elżbiecie i Zygmuntowi Kortom,
- Agnieszce i Arturowi Denesom,
- Danucie Kubanek,
- Mieczysławowi Myrcie – Radnemu,
- Beacie i Tadeuszowi Śliwom,
- Iwonie i Januszowi Markiewiczom,
- Wandzie i Januszowi Mikołajczykom.

Rada Sołecka wsi Siedlimowice
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Od godziny 9 do 14 odbywały się roz-
grywki między zawodnikami. Dość wyrówna-
na walka rozegrała się pomiędzy Łukaszem
Lewickim a Przemysławem Kalbarczykiem,
którzy wcześniej niełatwo wyeliminowali
z gry panią sołtys Agnieszkę Proniewicz.

To oni byli również autorami dość emo-
cjonującego finału. Zwycięzcą został Łukasz
Lewicki, drugie miejsce przypadło Przemysła-

wowi Kalbarczykowi, a trzecie wywalczył Łu-
kasz Giniewicz.

Młodzi zwycięzcy otrzymali puchary, pa-
letki do tenisa oraz gadżety gminne ufundo-
wane przez Urząd Miejski w Żarowie.

Ponadto, turniej tenisa stołowego był na-
grodą od Rady Sołeckiej dla przyłęgowskiej
młodzieży za aktywny udział w akcji „Sprzą-
tamy Przyłęgów”.

Obie te inicjatywy z całą pewności będą
kontynuowane, historia tej dyscypliny w na-
szej gminie pokazuje bowiem, że dobrze za-
siane ziarno i pieczołowite dbanie o jego
wzrost gwarantuje sukcesy. Serdeczne po-
dziękowania należą się również radnemu Ka-
zimierzowi Kozłowskiemu za słodki poczę-
stunek dla młodych sportowców.

Sołtys wsi Przyłęgów
Agnieszka Proniewicz

Wektor Świdnica mistrzem Mediator Cup!
26.02.201 1 r. zakończyły się rozgrywki Żarowskiej Ligi Futsalu Mediator Cup.

Odpowiedzi na najważniejsze pytania do-
tyczące II Ligi znaliśmy po rozegraniu przed-
ostatniej kolejki. Wtedy to tytuł mistrzowski
zapewnili sobie piłkarze Wierzbianki Wierzb-
nej (na zdjęciu obok). Druga lokata dla Galac-
ticos Osiek, trzecie miejsce przypadło zawod-
nikom Delty Jaroszów. Wszystkie trzy druży-
ny awansowały do I Ligi.

O czwarte miejsce w ostatniej kolejce wal-
czyli piłkarze Mam Talent z Nocnym Te-
amem. Górą wyszli zawodnicy Mam Talent
pokonując rywala 1 :4.

W I Lidze mieliśmy hit kolejki, w którym
o zwycięstwo w całych rozgrywkach walczyli
w bezpośrednim pojedynku Wektor Świdnica
i KKZ Zaskoczeni Żarów. W pierwszym spo-
tkaniu tych drużyn Wektor pokonał Zaskoczo-
nych 6:0. Świdniczanie do sukcesu potrzebo-
wali remisu, KKZ Zaskoczeni Żarów to spotka-
nie musieli wygrać. Mecz był imponujący.
Minutę przed końcem regulaminowego czasu
Zaskoczeni wygrywali 2:1 . Celne zwycięstwo
Łagiewki z Wektor Świdnica zapewniło remis
i zwycięstwo w całych rozgrywkach.

We wcześniejszym spotkaniu Cannabis po-
konał Drink Team Świdnica 4:0. Dzięki temu
zwycięstwu i porażce KKZ Zaskoczonych Ża-
rów piłkarze Cannabis wskoczyli na fotel wice
lidera I Ligi. Trzecie miejsce dla KKZ Zasko-

czeni Żarów. Wszystkie
trzy drużyny uzyskały
identyczną ilość punk-
tów. O kolejności w ta-
beli decydowała mała
tabela pomiędzy zainte-
resowanymi zespołami.
PCO Oldboys Żarów
pokonało AKS Żarów
utrzymując się w I Li-
dze. Pierwszą Ligę
opuszczają Drink Team
Świdnica, AH1N1 oraz
Zryw Łażany.

Najlepsi zawodnicy
oraz bramkarze 1 4 ko-
lejki Mediator Cup:

I I Liga:
bramkarz: Piotr Głód (Delta Jaroszów),
zawodnik: SławomirMarmajewski (MamTalent).

I Liga:
bramkarz: Maciej Włudyka (Cannabis),
zawodnik: Piotr Koluśniewski (KKZ Zasko-
czeni Żarów).
Organizatorzy, Gminne Centrum Kultury

i Sportu w Żarowie, chcą serdecznie podzię-
kować Panu Zygmuntowi Wrosie, właścicie-
lowi firmy PLEUCOM w Żarowie, za ufundo-

wanie nagród w konkursie dla kibiców oraz
Panu Tomaszowi Mojsie, właścicielowi skle-
pu Saller w Świdnicy, za ufundowanie na-
gród rzeczowych dla najlepszych zawodni-
ków kolejki I Ligi Mediator Cup.

W najbliższą niedzielę 6.03.2011 r.
o godz. 17.30 w Hali Sportowej Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie odbę-
dzie się uroczyste zakończenie rozgrywek
połączone z meczem gwiazd I Liga na II Li-
gę. Relacja z tego wydarzenia oraz oficjalne
podsumowanie rozgrywek w następnym wy-
daniu Gazety Żarowskiej .

media

Turniej rozstrzygnięty
1 5 lutego 201 1 r. świetlica wiejska w Przyłęgowie zgromadziła młodych zawodników oraz

publiczność, która zebrała się, aby dopingować uczestników Turnieju Tenisa Stołowego.

Gabinet Kosmetyczny Nefretete
ul. Klonowa 9, 58-1 30 Żarów

Oferuje:
- zabiegi na twarz i ciało
- henna, manicure, pedicure
- makijaże okazjonalne, ślubne
- przekłuwanie uszu
- peeling kawitacyjny, ultradźwięki

Nowość Mikrodermabrazja diamentowa:
- mechaniczna metoda złuszczania warstwy naskórka
- odświeżanie i wygładzanie zmarszczek
- redukcja przebarwień, blizn i rozstępów

Zmiana godzin dyżuru
Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Żarowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ża-

rowie lub zastępca przyjmują interesantów
w każdy wtorek w godzinach: 14:00 –
16:00.

Pożar w Żarowie
1 5 lutego 201 1 r. w godzinach popołu-

dniowych miał miejsce pożar na ulicy Armii
Krajowej 60 w Żarowie.
Miejscem pożaru było remontowane miesz-
kanie, prawdopodobnie przyczyną było wa-
dliwe przyłączenie kominka do przewodu
kominowego, gdzie w bezpośrednim są-
siedztwie znajdowała się drewniana belka –
legar. W chwili zaistnienia zagrożenia poża-
rowego w mieszkaniu nikogo nie było.

Michał Domański
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Sukcesy judoków z Imbramowic
Kolejne sukcesy odnieśli młodzi adepci judo z Imbramowic, którzy 1 9 lutego stratowali

w XIV Turnieju judo „Biała zima” w Opolu. Nasi młodzi sportowcy zajęli 8 miejsce drużynowo
w ogólnej klasyfikacji medalowej.

W rywalizacj i na
opolskich matach
uczestniczyło 180
dzieci z 20 ekip: z Es-
tonii, Słowacji, Czech,
Białorusi, Litwy, Nie-
miec i Polski. W klasy-
fikacj i drużyn z nasze-
go kraju, UKS Judoka
Imbramowice był trze-
ci za klubami z Bochni
i Krakowa. Dodatkowo
Sandra Ciastoń została
uznana najlepszą za-
wodniczką międzyna-
rodowego turnieju
dzieci.

W niedawno rozegranych zawodach judo
wzięło udział aż 12 zawodniczek i zawodni-

ków z sekcji GCKiS w Żarowie startujących
już pod egidą nowo powstałego klubu
:Uczniowskiego Klubu Sportowego Judoka
w Imbramowicach. Młodzi sportowcy zajęli
ósme miejsce drużynowo w ogólnej klasyfika-
cj i medalowej . Przypomnijmy, że w rywaliza-
cj i na opolskich matach uczestniczyło 180
dzieci z 20 ekip z Estonii, Słowacji, Czech,
Białorusi, Litwy, Niemiec i z Polski. W klasy-
fikacj i drużyn z naszego kraju, UKS Judoka
Imbramowice był trzeci za klubami z Bochni
i Krakowa. Osiągnięcia naszych sportowców
przykuły uwagę wielu obserwatorów zma-
gań. Dorobek medalowy klubu to dwa złote
medale – Sandra Ciastoń, kat. -50kg i Wikto-
ria Stec, kat. 22kg, dwa srebrne medale –
Roksana Nowak, 22kg (finał z Wiktorią Stec)
i Hubert Pajor, kat. 20kg, trzy trzecie miejsca
– Norbert Pajor, kat. 26kg, Błażej Czykieta,
kat. 39kg i Maciej Michnowicz, kat. 58kg.

Blisko brązowego medalu był również Jakub
Stec, kat. 30kg, który w gronie 12 zawodni-
ków ostatecznie zajął wysokie piąte miejsce.

Rewelacją zawodów była Sandra Ciastoń
(na zdjęciu obok), która wygrała wszystkie
pojedynki przez Ippon (przed upływem regu-
laminowego czasu pojedynku) i po naradzie
w gronie trenerów została wybrana najlepszą
zawodniczką XIV Turnieju Judo „Biała Zi-
mia” w Opolu.

Turniej judo w Opolu poza aspektem
sportowym był również ciekawy pod innymi
względami. Młodzi judocy zaprzyjaźnili się
z zawodnikami z innych krajów i dostaliśmy
kilka zaproszeń na zagraniczne zawody mię-
dzynarodowe. W czasie części oficjalnej od-
było się uroczyste otwarcie „Białej Zimy”.
Mali judocy nieśli flagi swoich krajów
i można było zrobić sobie zdjęcie z olbrzy-
mią „żywą” pluszową maskotką. W loterii
fantowej zorganizowanej dla małych spor-
towców, judocy z Imbramwic wylosowali
kilka atrakcyjnych nagród rzeczowych.
W czasie turnieju organizator zapewnił dar-
mowe obiady dla wszystkich uczestników.
Było to konieczne, ponieważ zawody zakoń-
czyły się około godziny siódmej wieczorem.
Wśród gości honorowych znalazł się Prezy-
dent Miasta Opola, Krzysztof Kawałko
i Przewodniczący Rady Miasta Opola, Ro-
man Ciasnocha. Relacja zawodów ukazała
się w regionalnej telewizj i Opole i w infor-
macjach Radia Opole.

Wyjazd młodych zawodników nie byłby
możliwy, gdyby nie zaangażowanie i pomoc
rodziców, którzy zapewnili dojazd na turniej
do Opola i oczywiście głośny doping w cza-
sie wszystkich walk podopiecznych naszego
klubu.

Uczestnicy zawodów z UKS Judoka Im-
bramowice: Adrian Oleksiuk, Wiktoria Stec,
Roksana Nowak, Hubert Pajor, Norbert Pa-
jor, Sandra Ciastoń, Dawid Czykieta, Błażej
Czykieta, Maciej Michnowicz, Jakub Stec,
Piotr Drożdżowski, Damian Kozieł.

GCKiS w Żarowie

Ferie z piłką
ręczną

Mini Turniejem w Budziszowie zakończyły
się tegoroczne „Ferie z Piłką Ręczną”.

W czterech „treningach” wzięło łącznie
udział 21 dziewcząt i chłopców.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc
w samochodach do Budziszowa pojechało 10
osób: Ewa Hołota, Oliwia Kaźmierczak,
Aleksandra Leśniewska, Natalia Sawicka
i Klara Skrzypek oraz Norbert Astrał, Michał
Makuch, Rafał Mirek, Jakub Przerwa i Arka-
diusz Staszak. Rywalami były dziewczęta
klas pierwszych tamtejszego gimnazjum
(zdecydowanie przewyższały nas pod wzglę-
dem fizycznym).

W trakcie zawodów zagrano 4 mecze 2 x
10’ (po dwa dziewczęta i chłopcy). Z powo-
du niewymiarowego boiska (18 x 35 m) re-
wanże grano 5 w polu + bramkarz (zawsze
Arek Staszak).

Wyniki „dziewcząt”
1 :2 (pełna „szóstka” w polu z jednym chłop-
cem) i

3:2 („piątka” bez chłopców).
Wyniki chłopców:

3:3 (chłopcy + 2 dziewczynki) oraz
2:6 (chłopcy + 1 dziewczynka).

W trzech pierwszych grach decydujące
o końcowym wyniku bramki padły w ostat-
nich 5 – 10 sekundach gry. Tak „stracili-
śmy” remis, zwycięstwo i wygraliśmy
(Ewa Hołota).

Bramki dla „GP” zdobyły: Ewa Hołota
i Oliwia Kaźmierczak (pierwsze) oraz Nata-
lia Sawicka i Klara Skrzypek. Z chłopców po
dwie: Michał Makuch i Rafał Mirek oraz jed-
ną Norbert Astrał.

Ekipę z Żarowa prowadzili: Jagoda Młyń-
czyk (również sędziowała) i Piotr Jaskólski.
Transport „uzupełnił” Marian Podolak.

Dwa mecze z Jaworzyną
Trzy tygodnie wcześniej (3 II br.) dziew-

częta z „Głębokiej Purpury” zagrały w Żaro-
wie dwa mecze z SP Jaworzyna Śląska.

Pierwszy wygrały rywalki 7:6 (4:4); dru-
gi zakończył się zdecydowanym zwycię-
stwem „Purpury” 4:1 ( 2:1 ) – po dwie bramki
Ala Piotrowska i Justyna Zięba.

W pierwszej grze: 5 goli Pauliny Walus
i jeden Justyny Zięby. „GP” prowadziła, pod
nieobecność Piotra Jaskólskiego, p. Jagoda
Młyńczyk. Grano 2 x 10 minut.
„GP” wystąpiła w składzie: Karolina

Bortnik, Ewa Hołota, Oliwia Kaźmierczak,
Aleksandra Leśniewska (debiut), Ala Pio-
trowska (bramka, pole), Natalia Sawicka,
Klara Skrzypek, Paulina Walus (pole, bram-
ka) i Justyna Zięba.

Piotr Jaskólski
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Sama rywalizacja była istotna lecz nie najważniejsza. Wspólne, ak-
tywne spędzanie czasu wolnego było celem priorytetowym.

W turnieju wystartowały cztery zespoły. Grano systemem każdy
z każdym: mecz i rewanż. Po dwugodzinnej walce, znaliśmy odpowie-
dzi na najważniejsze pytania. Mistrzem Turnieju Halowej Piłki Noż-
nej o Puchar Prezesa KS Zjednoczeni Żarów dla rocznika 1998-2001
został zespół „Dominatorzy”.

Tytuł wicemistrzowski przypadł drużynie „FC Mumuniki”. Brązo-
wy medal i trzecia lokata przypadła zespołowi „Toy Toje”. Tuż za po-
dium uplasowali się piłkarze „FC Suchary”.

Klasyfikacja indywidualna:
Najlepszy strzelec: Fryderyk Żmuda, Patryk Klimala (Dominatorzy)
– po 11 bramek.

Najlepszy bramkarz: Michał Wróbel (Toy Toje).
Najlepszy zawodnik: Bartosz Moczadło (FC Muminki).

Drugi turniej
Dzień później 18.02.2011 r. o Puchar Prezesa KS Zjednoczeni Ża-

rów walczyła młodzież z rocznika 1994-1997. Ogromne zainteresowa-
nie sprawiło, iż do rozgrywek przystąpiło aż siedem zespołów.

Poziom całego turnieju był bardzo wyrównany. Po rywalizacj i
w grupach rozegrano spotkania o miejsca.

W pierwszym meczu o miejsca 5-6 zmierzyli się „PZPN” z „Niewy-
spanymi”. „Niewyspani” wygrali całe spotkanie 4:0 zajmując piątą loka-
tę w turnieju. W walce o trzecie miejsce pomiędzy „Galactic Footbol”
a „Niepotrzebnie przyszliśmy” po regulaminowym czasie gry mieliśmy
bezbramkowy remis. O zwycięstwie decydowały rzuty karne strzelane
do trzech celnych. Zimniejszą krew zachowali piłkarze „Galactic Foot-
bol”, którzy lepiej wykonywali „jedenastki”.
W wielkim finale byliśmy świadkami szybkiej ,
dynamicznej gry obu drużyn. Pierwszą bramkę
strzelili piłkarze „Zakręconych”. Skuteczny po-
ścig „The White” dał w końcówce spotkania
bramkę wyrównującą. Podobnie, jak w meczu
o trzecie miejsce o zwycięstwie w całym turnieju
decydowały rzuty karne. Dopiero szósta seria
rozstrzygnęła o tym, kto został Mistrzem Turnie-
ju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa KS
Zjednoczeni Żarów. Decydujące trafienie padło
łupem piłkarzy „The White”.

Klasyfikacja indywidualna:
Najlepszy strzelec: Patryk Korzystka (Zakręceni).
Najlepszy bramkarz: Piotr Pieczonka (Galactic
Footbol).

Najlepszy zawodnik: Katarzyna Brzeska (The
White).
Atrakcyjne nagrody rzeczowe związane

z Klubem Sportowym Zjednoczeni Żarów (ple-

caki, torby, szaliki, kubki, parasolki) w klasyfikacji indywidualnej
sprawiły wiele radości laureatom. Wszystkie drużyny otrzymały pa-
miątkowe dyplomy, a pierwszej trójce wręczono okolicznościowe
medale. W ręce zwycięzców powędrował okazały puchar.

Organizatorzy: GCKiS w Żarowie chcą serdecznie podziękować
Prezesowi KS Zjednoczeni Żarów, Panu Jacku Kaletowskiemu za ob-
jęcie honorowym patronatem rozgrywek oraz za liczne, atrakcyjne
nagrody. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wspólnie zor-

ganizujemy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa KS Zjednoczeni
Żarów, tym razem dla klubów piłkarskich.
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Dwa turnieje
1 7.02.201 1 r. w Hali Sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu

w Żarowie zorganizowano Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Pre-
zesa KS Zjednoczeni Żarów dla rocznika 1 998-2001 .

Siatkarze kończą rundę
zasadniczą

Dobiega końca runda zasadnicza 42. edycja ligi siatkówki TKKF
Bolko. Już w najbliższym czasie drużyny rozegrają fazę play off.

Awans do tego szczebla rozgrywek dających prawo gry o miejsca
1 -4 mają siatkarze LKS Chemik Żarów, zajmując trzecią lokatę
w grupie i mając dwa mecze zaległe.

Nasi siatkarze w końcowym rozrachunku muszą okazać się lepsi od
Mechanika Świdnica, który aktualnie znajduje się na drugiej pozycji.

Gorzej spisują się siatkarze TKKF Chemik Żarów występujący
w grupie drugiej . Na dzień dzisiejszy TKKF Chemik Żarów plasuje
się na piątym miejscu.

TKKF Chemik Żarów: Władysław Charęża, Marek Zemankiewicz,
Stanisław Dobrowolski, Wiesław Młodożeniec, Piotr Zemanek, Ma-
riusz Kozakow, Tomasz Dyczek, Bartłomiej Solarz, Krzysztof Jachi-
mowicz, Maciej Dobrowolski, Tomasz Smereka, Jacek Kruk.

LKS Chemik Żarów: Jacek Kądziołka, Grzegorz Hałaczkiewicz,
Łukasz Jadach, Michał Żyła, Krzysztof Kądziołka, Krzysztof Górka,
Grzegorz Niczyporuk.
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