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Dni Żarowa 27-28 maja 201 1 r. Trojaczki
z Bożanowa

Park Miejski w Żarowie ul Zamkowa

domnego „Byczek Fernando”, Pokaz judo
Piątek 27 maja 201 1
– sekcja z Imbramowic, Spektakl teatru
1 6.00 – Oficjalne rozpoczęcie Dni Żarowa.
Centromima „A jednak dobro”, pokaz Tai16.10 – Prezentacje żarowskich przedszkoli
Chi sekcji ŻUTW)
(Bajkowe Przedszkole w Żarowie oraz Nie- 15.30 - Rozstrzygnięcie konkursu
publiczne Przedszkole Chatka Małolatka)
Krwiodawstwo-Krwiolecznictwo
17.00 – Masz talent (konkurs dla dzieci i mło- i Fundacja Votum wyobraźni dziecka dla
dzieży szkolnej)
szkół podstawowych naszej gminy.
18.50 – Koncert zespołu Cool Time
15.45 – Prezentacje artystyczne szkół (SP
19.45 – Koncert zespołu Rebel Division
Zastruże, SP i Parafia Mrowiny, SP Ża21.00 – Gwiazda wieczoru – koncert zespołu
rów, ZS w Żarowie)
Zero Procent
17.00 – Koncert zespołu Aimless Request
22.30 – Zabawa dyskotekowa z DJ
18.00 – Koncert zespołu The Riot Jams
(Niemcy)
Sobota 28 maja 201 1
19.00 – Zespół coverowy
1 0.00 – III Przegląd Pieśni Ludowej i Biesiadnej 21.00 – Gwiazda programu – Golden Life
13.00 – Konkurencje rekreacyjno-sportowe
22.30 – zabawa dyskotekowa z DJ Trick
w ramach „Turnieju wsi gminy Żarów”
(klub muzyczny Oxygen w Świdnicy)
14.00 – Występy artystyczne GCKiS w Żaro- 23.00 – Zabawa taneczna z zespołem K-5
wie (m. in.: koncert Orkiestry Dętej, ze24.00 – Pokaz sztucznych ogni
spół taneczny „Żar”, spektakl Teatru Bez-

Imprezy towarzyszące:

Piątek 27 maja 201 1

1 0.00 – Finał Turnieju wiedzy o zagroże-

niach i bezpieczeństwie – Hala Sportowa
GCKiS w Żarowie ul. Piastowska 10A
12.00 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
w Żarowie oraz Młodzieżowej Rady Miej-

skiej w Żarowie – Sala WidowiskowoSportowa, ul. A. Krajowej 60
19.00 – Koncert organowy muzyki poważnej
(w programie utwory J. S. Bach, G. P. Telemann, M. Brossig, L. Vierne i J. G. Rheinberger, M. Reger) – Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie

Imprezy sportowe:

28.05.201 1 (sobota)

pleks boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012, ul. Piastowska 10A
8.00 – Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza 10.00 – Turniej deblowy tenisa ziemnego
Miasta Żarów – Staw Miejski w Żarowie
o puchar Burmistrza Miasta Żarów – Korty
9.30 – Turniej zakładów pracy o puchar Burtenisowe GCKiS w Żarowie, ul. Górnicza
mistrza Miasta Żarów – Kompleks boisk
11.00 – Turniej szachowy z okazji „Dni Żasportowych Moje Boisko Orlik 2012, ul.
rowa” o puchar Burmistrza Miasta Żarów
Piastowska 10A
– Park Miejski w Żarowie
10.00 – Turniej koszykówki ulicznej – Kom-

W dniach od 1 6 maja do 3 czerwca br. droga Żarów
– Piotrowice będzie zamknięta ze względu na prowadzone prace przy budowie obwodnicy Żarowa.
Objazd do Jaworzyny i Piotrowic przez Łażany i Pastuchów.

W świdnickim szpitalu przyszły na świat
trojaczki. Szczęśliwymi rodzicami trojaczków
są mieszkańcy Bożanowa Beata Kubiak i Radosław Grobelny, którzy mają już dwunastoletniego syna Dawida.

Nicola, Marcel i Oliwia, bo takie imiona
nadali im rodzice, ważą od 1650 do 1700
gramów i mierzą od 45 do 46 cm.
Dzieci urodziły się w 32. tygodniu ciąży
i przez najbliższy miesiąc pozostaną w szpitalnych inkubatorach.

Z Sołtysami
o sprawach wsi

4 maja 201 1 roku w Urzędzie Miejskim
w Żarowie miało miejsce spotkanie Burmistrza
Miasta Żarów Leszka Michalaka z Sołtysami
naszej gminy.

Turniej wsi

Głównym tematem spotkania było omówienie Turnieju Wsi, który odbędzie się podczas Dni Żarowa w dniach 27-28 maja 2011
roku.
Mieszkańcy każdej wsi będą mogli zaprezentować się ze swoim stoiskiem oraz wziąć
udział w konkurencjach: przeciąganie liny,
kręcioła, bieg w workach, toczenie opony, bicie piany, picie piwa przez smoczek, przecieranie kłody, rzucanie lotek i narty rodzinne,
które prowadzić będzie Kazimierz Bordulak.
W większości konkurencji obowiązkowo
udział brać będą trzy pokolenia mieszkańców:
dzieci, rodzice oraz dziadkowie.

dokończenie na stronie 8.
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niach i Bezpieczeństwie odbyły się również pokazy strażackie, w których uczniowie poszerzyli swoje wiadomości na temat właściwego
Tegoroczny Turniej Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie obfitował w wiele niezliczozachowania się w sytuacjach zagrożenia.
nych niespodzianek oraz atrakcji. W czasie jego trwania dzieci oraz młodzież zdobywali i przyFinalną częścią tegorocznego turnieju był
swajali w formie zabawy czy też turniejowych i sportowych rozgrywek wiedzę o zagrożeniach
konkurs ekologiczny, ogłoszony w pierwszym
życia codziennego i zasadach bezpieczeństwa.
jego etapie i zorganizowany przez firmę Daicel, którego rozstrzygnięcie miało miejsce 13
Za nami kolejne etapy pomaja 2011 roku w siedzibie japońskiej firmy.
znawcze, w trakcie których
Przedstawiciele firmy Daicel mieli nie mały
uczestnicy turnieju spotykali
dylemat, aby dokonać wyboru trzech najlepiej
się na zajęciach edukacyjnych
wyróżniających się prac. Tematyka związana
ze strażą, psychologiem, praz ochroną środowiska została przedstawiona za
cownikami firmy Daicel Safepomocą wielu technik, dzieci jednak doskonale
ty Systems Europe Sp.
zrozumiały temat ekologii, sprzątania, segregaz o.o. z żarowskiej strefy ekocji śmieci. Nadesłane prace – niezwykle estenomicznej. Dodatkowo, treści
tyczne, pomysłowe i oryginalne – emanowały
merytoryczne opracowane
tęczowymi kolorami i wprowadzały w optymiprzez fachowców z japońskiej
styczny nastrój. Celem ekologicznego konkurfirmy wzbogaciły tegoroczny
su było zainteresowanie dzieci i młodzieży proprojekt turnieju, w którym doblematyką związaną z ochroną środowiska oraz
minowała nie tylko wiedza
promocja ekologicznego stylu życiu. Potwierz zakresu uzależnień, ale także
cyklingu i selektywnej zbiórki odpadów
dzała to również Dominika Ciara z japońskiej
informacje o zasadach bezpieczeństwa i udzie- w naszym środowisku. Ponadto, uczniowie
firmy: „W wyniku realizacji przedsięwzięcia
lania pomocy przedmedycznej.
szkół podstawowych prezentowali krótkie
osiągnięty został zakładany cel ekologiczny poByły interesujące i pouczające warsztaty scenki o ekologii, w których wykazali się
legający na podniesieniu świadomości ekoloprowadzone przez przedstawicieli z firmy Da- prawdziwymi umiejętnościami aktorskimi.
gicznej oraz aktywizacja dzieci i młodzieży
icel dla społeczności szkolnej z Imbramowic, Były pogadanki psychologiczne o zagrożew trakcie których dzieci mogły przekonać się niach dnia codziennego, o agresji, które stały szkolnej w zakresie działań na rzecz ochrony
środowiska”. Wszystkie dzieła uczestników
jak ważne jest segregowanie odpadów oraz re- się doskonałą okazją do żarliwej i owocnej
konkursu zostaną zaprezentowane podczas ficykling. Celem tych ekologicznych zajęć by- dyskusji.
nału Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieło przekonanie młodych uczestników, że naW ramach Turnieju Wiedzy o Zagrożeczeństwie 27 maja 2011 roku podczas Dni Żawet oni są w stanie stać się ambasadorami rerowa. Laureatom konkursu wówczas zostaną
wręczone nagrody.
Co więcej, bardzo cieszy wszystkich stanowisko i postawa firmy Daicel Safety SysJest to najmniejsza wieś w Gminie Żarów,licząca 37 mieszkańców: 1 7 kobiet i 20 mężczyzn.
tems Europe Sp. z o.o., która jest nie tylko popularyzatorem inwestycji i przedsięwzięć na
Sołtysem wsi jest Eugeniusz BernatoPoczątkiem 1945 r. w okolicach Marciwicz, a Przewodniczącym Rady Sołeckiej
nowiczek przebiegała linia frontu. Część za- rzecz ochrony środowiska, ale również promuje nowatorskie rozwiązania technologii
Mieczysław Orfin.
budowań uległa zniszczeniu, a mieszkańcy
Mieszkańcy wsi to w większości rolnicy, zostali ewakuowani. Po zakończeniu działań przyjaznych środowisku. Jako producent maktórzy zajmują się głównie uprawą roli i ho- wojennych niektórzy z nich wrócili i jesienią łych, lekkich i ekonomicznych napełniaczy do
poduszek powietrznych do samochodów wydowlą bydła.
1945 r. w Marcinowiczkach mieszkało 55,
chodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku w zaNazwa wsi w formie „Klein Merzdorf”
a zimą 1946 r. nawet 61 Niemców. Wysiekresie ochrony kierowców i pasażerów. Ich
pojawiła się w źródłach historycznych po raz dleni 17 VIII 1946 r., umieszczeni zostali
pierwszy w 1550 r. Sama etymologia słowa w transporcie, który 18 VIII wyruszył z Kra- dokonania zatem to nie tylko inwestycje ekologiczne, ale również – jak się okazuje – edu„Merzdorf” bardzo często występuje na Ślą- szowic do Kaławska i dalej do brytyjskiej
kacja ekologiczna dzieci i młodzieży.
sku i powstała w wyniku zniemczenia nazwy strefy okupacyjnej.
„Mój ślad na ziemi” – konkurs ekologiczMarcinowicy, Marcinów, czyli potomkowie
Do początków jesieni 1945 r. osiedliły
Marcina. Określnik „mały” (klein, parvum)
się w Marcinowiczkach 3 rodziny polskie li- ny dobiegł końca, z jego efektów zadowolony był również sam prezes firmy Daicel Chizostał wprowadzony dla odróżnienia dzisiej- czące łącznie 10 osób. Pochodziły z Małoszych Marcinowiczek od niedalekich Marci- polski. Do grudnia 1945 r. przybyło kilka ro- chiro Aoki: „Firma Daicel jest firmą produkcyjną, ale na pierwszym miejscu stawiamy
nowic. W źródłach pisanych zachowało się dzin z terenów przejętych przez Ukraińską
ochronę wszystkich elementów środowiska
bardzo mało informacji o obliczu gospodar- SRR: Sądowej Wiszni, Książęcego Mostu
przed niekorzystnym wpływem działalności
czym wsi. Mieszkańcy zajmowali się uprawą i Rogoźna. Ostatnie gospodarstwa zostały
człowieka – tak – aby postęp cywilizacji harziemi, hodowlą owiec i ryb w pobliskim nie- obsadzone w 1946 r. przez przesiedleńców
monizował z przyrodą. (...) A prace, które tu
wielkim stawie. W trakcie wojny trzydziesto- z Małopolski.
widzimy (nawiasem mówiąc wspaniałe) są
letniej Marcinowiczki zostały niemal doZ dziejów współczesnych Marcinowipierwszym krokiem w tym kierunku”. Przeszczętnie zniszczone, wieś spalona i wylud- czek na uwagę zasługuje fakt postawienia
konać się będzie można podczas Dni Żaroniona. W roku 1726 funkcjonowała karczma, i poświęcenia w 2005 r. w centrum wsi fiwa, w dniu otwarcia wystawy, na którą serktóra miała zgodę na wyrób 12 antałków pi- gurki Matki Boskiej Królowej Rodzin. Z tą
decznie wszystkim zapraszamy.
wa. Przed 1830 r. powstała we wsi cegielnia. inicjatywą wyszli mieszkańcy wsi i dzięki
Magdalena Pawlik
W latach 40-tych XIX w. mieszkało w Marci- wsparciu władz gminnych udało się postawić
nowiczkach 6 rzemieślników, działał również figurkę.
Dominika Trzepla
jeden sklep.

Mój ślad na ziemi

Marcinowiczki
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży niżej określonych nieruchomości gruntowych niezabudowanej położonych w Mrowinach, przeznaczonych w MPZP na
cele produkcyjno-usługowe

1. Przetargi odbędą się 20 czerwca 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 Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000
0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 15 czerwca 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 zostanie 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 jeden 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, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oferent nabywający 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 przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie łącznej 1.620,60 zł (dla działki
nr 330) i 1.177,80 zł (dla działki nr 371) oraz kosztów notarialnych.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej
Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki
Przestrzennej tel. 748580-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej 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 Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne 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
informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na
okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 60/201 1 z dnia 1 2.05.201 1 r.

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza

IV przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży
uzbrojonych działek budowlanych położonych w Żarowie
przy ul. Ks. Jadwigi

1. Przetargi odbędą się 10 czerwca 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 Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000
0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 06 czerwca 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 zostanie 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 jeden 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, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający 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 przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie łącznej 993 zł oraz kosztów
notarialnych. W miejscowym planie zagospodarowania działki
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej
Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki
Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej 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 Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne 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.
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Dzień Europejski w Gimnazjum

W ramach obchodów Dnia Europejskiego w gimnazjum imienia Jana Pawła II w Żarowie
przeprowadzono w formie konkursowej prezentacje państw należących do Unii Europejskiej.
Zgromadzona 1 0 maja 201 1 roku w auli gimnazjum młodzież obejrzała prezentacje dotyczące
państw Unii Europejskiej wykonane przez swoich kolegów oraz wysłuchała ciekawostek na temat krajów Wspólnoty Europejskiej.

Letni
wypoczynek 201 1

Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” informuje, że – podobnie jak w latach ubiegłych
– będzie realizatorem zadania publicznego pn.
„Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”.

W ramach projektu odbędą się półkolonie letnie, wypoczynek na sportowo oraz gry
i zabawy w Gminnym Centrum Kultury
i Sportu.
W związku z tym ogłaszamy zapisy na
półkolonie letnie, które odbędą się w Żarowie (dwa turnusy po 50 osób), Zastrużu i Imbramowicach (po jednym turnusie 50-osobowym).
Zapisy w godz.: 8-1 4 przyjmowane są w:

Księgowości Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Żarowie, telefonicznie pod numerem:
74-85-70-593.
Szkole Podstawowej w Imbramowicach, telefonicznie pod numerem: 74-85-07-314
Fetę europejską rozpoczęto przedstawie- ność uczniów oraz wkład pracy, który złożyli Szkole Podstawowej w Zastrużu, telefoniczniem wizytówek państw europejskich, choć w przygotowanie potraw.
nie pod numerem: 74-85-80-808.
było to równocześnie zaproszeniem do zwieTegoroczny Dzień Europejski dostarczył
Helena Słowik
dzania wystawy oraz poznania zapachów
zarówno wielu emocji i wrażeń, jak i sporej
i smaków specjałów poszczególnych krajów. dawki wiedzy, a charakter i program imprezy
Uczniowie drugich klas gimnazjum wykazali pozwoliły dobrze się bawić.
się dużą inwencją twórczą przygotowując cieImpreza była nie tylko świetną lekcją inkawe dekoracje, stroje, prezentacje słowne,
tegracji europejskiej, ale również lekcją toleoprawę muzyczną i atrakcje kuchni. Pokazy rancji, otwartości i szacunku dla odmienności
Stowarzyszenie, które zawiązali mieszkańprzybrały formę występów artystycznych,
innych kultur.
cy
Łażan
zostało formalnie zarejestrowane.
Magdalena Pawlik
w których uczniowie zwracali uwagę na chaPostanowieniem
z dnia 6 maja 2011 roku
rakterystyczne cechy wybranego państwa. PoSąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
pisy kulinarne zaś oceniane były przez komiWrocławiu postanowił wpisać do Krajowego
sje, która doceniła pomysłowość i kreatywRejestru Sądowego pod numerem 0000
385566 stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie Miłośników Łażan – Przyjazna
Wieś”.
Maj to miesiąc szczególny i wyjątkowy dla uczniów klas maturalnych, w jego pierwszych
Prezesem stowarzyszenia, które liczy 26
dniach absolwenci szkół średnich zmagają się z egzaminem dojrzałości, który nie tylko weryfiosób został Mieczysław Faruń.
kuje wiedzę zdobytą w szkole, ale przede wszystkim daje możliwość dalszego kształcenia.
Życzymy owocnych działań i skuteczności w pozyskiwaniu środków na rozwój swoW środę 4 maja
jej miejscowości.
2011 roku, punktualnie
Dominika Trzepla
o godzinie 9.00 rozpoczęły się egzaminy mapili do rozwiązywania testu językowego.
turalne. Maturalny maPrzed absolwentami jeszcze kilka dni
raton rozpoczął się od
umysłowego
wysiłku, po egzaminach pisemjęzyka polskiego. Drunych przyjdzie czas na ustne zmagania ze
giego dnia odbyło się
szkolnymi przedmiotami. Dopiero początstarcie z królową nauk
kiem lipca przyjdzie czas na upragniony wymatematyką, a 06 maja
poczynek i leniuchowanie dla maturzystów,
maturzyści trudzili się
kiedy ze świadectwem dojrzałości w dłoni
nad zadaniami z języka
udadzą się na długie zasłużone wakacje.
obcego.
Tymczasem trzymamy kciuki i mamy
Podczas podstawowego egzaminu z języka łu Szkół w Żarowie – nie była skomplikowana,
polskiego uczniowie musieli odpowiedzieć na jak twierdzili sami maturzyści po skończonym nadzieję, że wyniki egzaminów będą powodem radości i dumy, ale także staną się furtką
pytania dotyczące komunikacji werbalnej i nie- egzaminie: „Matura z języka polskiego była
werbalnej oraz zmierzyć się z twórczością po- ogólnie łatwa. Wystarczyło przypomnieć sobie do dorosłego życia i pozwolą dostać się na
etycką Adama Mickiewicza i Marii Jasnorzew- treść lektur. Dzięki temu można było spokojnie wymarzone studia.
Magdalena Pawlik
skiej-Pawlikowskiej lub potrudzić się nad tek- napisać wypracowanie”.
stem Zofii Nałkowskiej „Granica”. Część
5 maja maturzyści głowili się nad zadahumanistyczna – wedle opinii uczniów z Zespo- niami z matematyki, a trzeciego dnia przystą-

Stowarzyszenie
zarejestrowane

Ruszyły egzaminy maturalne
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Z książką
na walizkach

Biblioteka w gronie finalistów

Biblioteka Publiczna w Żarowie złożyła wniosek do Programu Rozwoju Bibliotek (PRB)
i znalazła się w gronie finalistów.

Biblioteka Publiczna w Żarowie bierze
udział w VIII Dolnośląskich Spotkaniach Pisarzy z Młodymi Czytelnikami, zwanymi popularnie „Z książką na walizkach”.

PRB w Polsce jest wspólnym przedsięwzięanimacji życia społecznego i kulturalnego,
ciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Pol- 2) umożliwienie poszerzenia kompetencji bisko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Rebliotekarzy, poprawy ich wizerunku
alizatorem programu jest Fundacja Rozwoju
i wzmocnienie ich roli społecznej,
Pomysłodawcą tego projektu był w 2004 Społeczeństwa Informacyjnego. Celem pro- 3) upowszechnienie dostępu do nowoczeroku Wojciech Karwacki, ówczesny dyrektor gramu jest wzmocnienie roli informacyjnej
snych technologii komunikacyjnych.
Wydawnictwa Ossolineum. Ideą projektu jest i społecznej bibliotek publicznych położoWspółczesna biblioteka ma stać się pomodotarcie z książką i jej twórcą do najodleglej- nych w gminach wiejskich, miejsko-wiejstem pomiędzy światem słowa drukowaszych zakątków Dolnego Śląska. Projekt jest skich oraz małych miastach, których liczba
nego a światem multimediów, z których
realizowany zawsze na przełomie maja
mieszkańców nie przekracza 20 tys. pocoraz częściej i w coraz większym stopniu
i czerwca, w tym roku w dniach 31 maja – 3 przez m.in.:
czerpiemy wiedzę o otaczającej nas rzeczerwca.
1) zaktywizowanie i zintegrowanie społecznoczywistości.
Pisarze spotykają się z dziećmi i młoStanisława Biernacka
ści lokalnych wokół bibliotek jako centrów
dzieżą w wyznaczonych miejscowościach,
a tam w czytelniach, domach kultury, szkołach bądź na boiskach szkolnych, w salach
teatralnych i innych miejscach rozmawiają
4 maja gościła w Bibliotece Publicznej w Żarowie autorka bestsellerowej książki „Dom nad
o książkach, czytaniu i często o życiu.
rozlewiskiem”.
Pisarka rozpoczęła od naszej biblioteki cykl spotkań autorskich w powiecie
Tegoroczna akcja będzie przebiegać pod
świdnickim.
hasłem „Wokół rodziny”. Patronat honorowy
objął w tym roku Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Rafał
Gronicz – Burmistrz Miasta Zgorzelec oraz
Artur Bieliński – Starosta Powiatu Zgorzeleckiego.
W dniu 1 czerwca, o godz. 9:00 odwiedzi
naszą bibliotekę Zuzanna Orlińska – pisarka,
ilustratorka, autorka książki „Matka Polka”
(matka chłopca o imieniu Polek, od imienia
Apolinary), osoba obdarzona polotem i fantazją oraz dużym poczuciem humoru. Po
spotkaniu będzie można zakupić książki wydawnictwa Akapit Press z Łodzi, w promocyjnych cenach i zdobyć autograf pisarki.

Małgorzata Kalicińska w Żarowie

Serdecznie zapraszamy!
Stanisława Biernacka

Na podstawie § 1 9 ust. 1 Statutu
Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej
w Żarowie, Zarząd Spółki zaprasza
na Walne Zgromadzenie Członków
Spółki, które odbędzie się w dniu 20
maja 201 1 roku o godz. 1 0:00
w Urzędzie Miejskim w Żarowie, pok.
nr 1 9 (sala narad).

Porządek i tematyka posiedzenia:
Powitanie.
Wybór protokolanta oraz powołanie przewodniczącego posiedzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania
Członków Zarządu
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu zadań na rok 2011.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok
2011. Dyskusja.
Sprawy wniesione.
Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący komisji Rewizyjnej

Mieczysław Myrta

Małgorzata Kalicińska zadebiutowała
późno, dopiero w wieku 50 lat. W swojej
karierze zawodowej była nauczycielką
w technikum i szkole podstawowej, pracowała w TVP1 zbierając materiały do
programu „Kawa czy herbata”, przez wiele lat była współwłaścicielką agencji reklamowej, prowadziła pensjonat na Mazurach i... zbankrutowała.
Do pisania namówiła ją córka, która
pewnego dnia powiedziała: „Mamo, już
dość, tego łzami nie zmienisz” i poprosiła, żeby spisała dzieje rodziny. Okazało
się, że autorka ma niezwykłą pamięć do
detali i jak zaczęła pisać, to powstała...
powieść, a później kolejne.
Pisarka wyznaje, że kilku bohaterów

z „Domu nad rozlewiskiem” ma swoje
pierwowzory w rzeczywistości, ale wiele postaci zostało wyssanych z palca.
Małgosia nie jest – wbrew pozorom
– alter ego pisarki, co nie zmienia faktu,
że w powieści znalazło się wiele wątków
autobiograficznych. Spotkanie (prawie
dwugodzinne) upłynęło bardzo szybko
w miłej atmosferze „upstrzonej” dykteryjkami i anegdotami pisarki, która okazała się osobą niezwykle komunikatywną, wesołą, pełną dystansu i autoironii
do siebie i swojej twórczości.

Stanisława Biernacka
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Gitarowy rekord Kino objazdowe Oragne w Żarowie
Serdecznie zapraszamy wszystkich zdolnych i nieco mniej, starych i młodych, miłośników ostrego brzmienia i klasyki do
wspólnego bicia rekordu gitarowego naszego miasta. Szczególnie liczymy na naszych
absolwentów!

W tym roku gramy oczywiście „Hey Joe”
Jimmiego Hendrixa, a „na deser” proponujemy kawałek „Sweet Home Alabama”
grupy Lynyrd Skynyrd. Poniżej zamieszczamy chwyty i słowa.
Zapraszamy 1 czerwca o godz 18:00 na boisku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy przy ulicy 1 Maja. Startujemy około
godziny 18:10. W razie niepogody brzmienia waszych gitar rozwieją chmury, więc
parasole pozostawcie w domach

Organizatorzy
Pikniku Rodzinnego przy SP w Żarowie

Sweet home Alabama –
Lynyrd Skynyrd
D/ C/ G/ G//

Big wheels keep on turning
Carry me home to see my kin.
Singing songs about the southland
I miss'ole' 'bamy once again (and I think it's
a sin)
Well, I heard Mister Young sing about her
Well, I heard ole Neil put her down.
Well, I hope Neil Young will remember,
A southern man don't need him around anyhow

31 maja zagości w Żarowie kino objazdowe Orange. Jest to projekt stworzony przez firmę
Outdoor Cinema oraz operatora komórkowego Orange, specjalnie dla mieszkańców miejscowości, w których nie ma kin stacjonarnych.

W Żarowie obejrzećbędzie
można dwa filmy.

O godz. 17:00 zaprezentowana będzie dla
dzieci bajka „Artur i Minimki 3. Dwa
światy” reżyserowana przez samego Luca
Bessona (Taxi, Leon Zawodowiec, Piąty
element, Nikita) z polskim dubbingiem
z udziałem m.in. Daniela Olbrychskiego.
Natomiast o godz. 19:00 wyświetlany będzie
film „Bejbis” – rewelacyjny dramat Davida Rossa (polska premiera miała miejsce
13 maja 2011), amerykański odpowiednik
głośnego polskiego filmu „Galerianki”,
w którym występują znane gwiazdy światowego kina, m.in. Cynthia Nixon („Seks
w Wielkim Mieście 2”), John Leguizamo
(„Zawodowcy”, „Miłość w czasach zarazy”) i inni; film poruszający niezwykle
trudny, ale istotny problem młodzieży.
Seans, który odbywa się na profesjonal-

nym sprzęcie projekcyjnym, w najwyższej
jakości obrazu i dźwięku, w Żarowie wyświetlany będzie w sali widowiskowo-sportowej przy ul. A. Krajowej 60 (sala obok SP
w Żarowie).

Ceny biletów prezentują
się następująco:

– 11 zł na film premierowy – „Bejbis”
– 5 zł na film – „Artur i Minimki 3. Dwa
światy”
Wszyscy klienci sieci Orange mają możliwość zakupu 2 biletów w cenie 1.
Wszelkie informacje uzyskać można
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, tel. 74-85-80-753 (w godz. 8:00 –
16:00).

Zapraszamy wszystkich
do kina!

GCKiS w Żarowie

Chwyć za spray z Burmistrzem

Jak każde miasto w Polsce, również i Żarów zmaga się z wandalami wypisującymi po ścianach niecenzuralne hasła.

Sweet home Alabama,
Where the skies are so blue,
Sweet homa Alabama
Lord, I'm coming home to you.
In Birmingham they love the Gov'nor Boo hoo
hoo !
Now we all did what we could do.
Now Watergate does not bother me.
Does your conscience bother you? (tell the
truth)
Sweet home..
Now Muscle Shoals has got the Swampers
And they've been known to pick a tune or two
Lord they get me off so much
They pick me up when I'm feeling blue
Now how about you?
Sweet home...

Hey Joe:

C/ G/ D/ A/ E/ E/ E/ E//

Graffiti namalowane przez młodych twórców przy współpracy z Urzędem

Największe szkody wciąż wyrządzane są
w przejściu podziemnym Żarowskiego dworca PKP, na ścianach hali sportowej, przystankach autobusowych, znakach drogowych i innych miejscach naszej gminy. Średnio co
dwa tygodnie pracownicy społeczno-użyteczni zmywają lub malują od nowa całe przejście podziemne. Działania takie są bardzo zajmujące i nie starcza już czasu na wykonanie
np.: nowych nasadzeń, malowanie ławek i placów zabaw.
Wychodząc naprzeciw takiemu stanu rzeczy Zastępca Burmistrza Miasta Żarów Grzegorz Osiecki w roku ubiegłym zapraszał do
współpracy wszystkich, którzy chcą namalować coś wartego uwagi. Nie wszystkie graffi-

ti wyglądają paskudnie i szpecą miasta. Na
ten apel odpowiedziała grupa młodych ludzi
z naszej gminy, a ich dzieło można podziwiać obecnie na ścianie treningowej przy
kortach tenisowych obok Orlika.

– Zapraszam serdecznie wszystkich młodych ludzi, którzy chcą zrobić dobre graffiti
do mojego gabinetu w Urzędzie Miejskim
w Żarowie. Mamy kolejne propozycje dla
wszystkich chętnych, którzy chcą wykonać
coś wartościowego, czym będzie się można
pochwalić przed społecznością naszej gminy – powiedział Zastępca Burmistrza Grzegorz Osiecki.
Adam Rakoczy
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Kto zgarnie nagrodę?

Do Urzędu Miejskiego w Żarowie wpłynęło 1 6 wniosków – zgłoszeń do konkursu „Nasz
Dom”. Wśród nich jest 1 3 zgłoszeń budynków zlokalizowanych w Żarowie, trzy zgłoszenia dotyczą budynków na wioskach.

9 maja 2011 roku
komisja konkursowa
„Nasz Dom” w składzie: Grzegorz Osiecki
Zastępca Burmistrza
Żarowa, Sylwia Pawlik
Sekretarz Gminy Żarów, Przemysław Sikora, Marian Stefański
i Marek Maruszewski
pracownicy Urzędu
Miejskiego w Żarowie,
otrzymała 16 wniosków i rozpoczęła
swoje obrady.

– To druga edycja tego konkursu od momentu jego wznowienia. Widzimy coraz
większe zainteresowanie naszym konkursem
i bardzo nas to cieszy– mówi Grzegorz
Osiecki Z-ca Burmistrza Żarowa. – Z samych tylko zgłoszeń możemy wywnioskować,
iż 16 wspólnot wyremontowało część swoich
budynków. Możliwość pozyskania dodatkowych środków na remonty jest dla nich bardzo motywująca. Właśnie to jest celem konkursu, aby przywrócić budynki do ich świetności, a to w konsekwencji sprawi, że nasza
gmina będzie bardziej atrakcyjnym miejscem
do życia – dodał Grzegorz Osiecki.

W ramach swoich prac komisja wizytuje
zgłoszone budynki sprawdzając poprawność
wniosków, zakres wykonanych prac oraz ich
wpływ na estetykę gminy.
A więc kto wygra główna nagrodę w wysokości 25 000 zł? Na to pytanie odpowiedź
otrzymamy już pod koniec maja 2011 roku,
wtedy to Komisja zakończy prace i na stronie
internetowej www.um.zarow.pl oraz w Gazecie Żarowskiej ogłoszone zostaną wyniki
konkursu.
Warto wspomnieć, że drugie i trzecie
miejsce są równie atrakcyjne: II nagroda
w wysokości 15.000 zł, III nagroda w wysokości 5.000 zł. Wszystkim, którzy złożyli
swoje wnioski życzymy powodzenia.
Konkurs Nasz Dom ma na celu ochronę
dorobku materialnego mieszkańców Gminy
Żarów jako dziedzictwa kulturowego gminnej wspólnoty samorządowej. Skierowany
jest do właścicieli i zarządców budynków
i nieruchomości zlokalizowanych na terenie
naszej Gminy. Nagrody w konkursie otrzymać mogą właściciele, współwłaściciele
bądź wspólnoty mieszkaniowe, których budynki nie są wpisane do rejestru zabytków
oraz wykonali prace remontowe lub modernizacyjne o szczególnym znaczeniu dla ekspozycji budynków.

Wybory w OSP

/x/

Na początku 201 1 r. we wszystkich Jednostkach OSP na terenie Gminy Żarów odbyły
się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, na
których wybrano nowe Zarządy i Delegatów
na Zjazd Gminny.

W dniu 21 maja 2011 roku w Pożarzysku, w świetlicy wiejskiej odbędzie się Zjazd
Gminny Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Żarowie.
Zjazd dokona zatwierdzenia, a także
ukonstytuowania się składu nowego Zarządu
Oddziału oraz przedstawi Sprawozdanie z
Działalności obecnego Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego OSP RP w Żarowie. Zostaną wybrane nowe osoby funkcyjne w
skład, których wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Komendant gminny oraz Sekretarz, Skarbnik.
Michał Domański
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Z Sołtysami o sprawach wsi W sprawie biogazowni

1 0 maja 201 1 roku w Urzędzie Miejskim w Żarowie odbyło się po-

Każdy Sołtys reprezentujący wioskę, która chce wziąć udział
siedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku
w Turnieju musi zgłosić jej uczestnictwo w Urzędzie Miejskim w Ża- Publicznego i Komisji do Spraw Rolnictwa.
rowie u Dominiki Trzepli.

Teatr w każdej wsi

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zaproszony na spotkanie Ryszard Dykcik przedstawił zebranym sołtysom ofertę kulturalną
Teatru Bezdomnego, która może być zrealizowana w świetlicach
wiejskich. Wiele przedstawień takich jak: „Lekcja Tańca”, „Paryż
w Żarowie”, „Biesiada Dolnośląska”, monodramy oraz bajki dla dzieci mogą być wystawiane w świetlicach dla mieszkańców wiosek, po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem GCKiS Arturem
Adamkiem.

Zaproszenie na komisję

Burmistrz Żarowa Leszek Michalak zaprosił wszystkich na obrady Komisji Rolnictwa, która odbyła się 10 maja 2011 roku o godz.
10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego. W posiedzeniu wzięli udział
przedstawiciele nowo powstającej biogazowni. Każdy zainteresowany miał możliwość zapytania o sposób funkcjonowania tej firmy
i możliwości współpracy z nią w przyszłości.
Relacja ze spotkania w kolumnie obok.

Zaproszenie dla dzieci

Burmistrz zaprosił również wszystkie dzieci ze świetlic środowiskowych na: „Sportowy Dzień Dziecka”, na którym specjalnym gościem 6 czerwca 2011r. będzie Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek
Michalak, a odbędzie się on w hali sportowej Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Żarowie.

Obwieszczenie

Adam Rakoczy

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października
2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi
zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 maja
2011r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję nr 3/2011 znak:
NiGP.6220.21.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.:
„Budowa elektrowni wodnej na lewym brzegu jazu stałego w km
44,404 rzeki Strzegomki, na terenie wsi Przyłęgów na działce o numerze ewidencyjnym 1 90/2 obręb 001 3-Przyłęgów, gmina Żarów, powiat
świdnicki, województwo dolnośląskie”.

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 terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej 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 Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia.
Burmistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak

Na spotkanie zaproszony został także Burmistrz Żarowa Leszek
Michalak, przedstawiciele firmy Polenergia Biogaz Sp. z o.o., sołtysi
a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy Żarów.
Tematem spotkania był projekt wybudowania przy Specjalnej
Strefie Ekonomicznej w Żarowie biogazowni, cieszący się w ostatnich tygodniach ogromną popularnością wśród naszych mieszkańców. Dlatego też spotkanie było okazją do uzyskania odpowiedzi na
najbardziej nurtujące wszystkich pytania dotyczące zarówno samego
procesu technologicznego uzyskiwania energii, jak i spodziewanych
korzyści związanych ze skupem od rolników naszej gminy odpowiednich do przeprowadzenia tego procesu materiałów.
Przedstawiciele Firmy Polenergia Biogaz Sp. z o.o. odpowiadali
w sposób wyczerpujący na pytania. Obecni na spotkaniu dowiedzieli
się między innymi o tym, iż do produkcji prądu technologią zgazowywania może być użyta kiszonka, wysłodki oraz kukurydza, słoma
i wszelkie suche produkty natomiast nie nadają się do użycia w tym
procesie. Ponadto, roczne zapotrzebowanie biogazowni do wytworzenia prądu wyniesie około 60 tysięcy ton materiału. Masa będąca produktem ubocznym procesu jest wysokiej jakości nawozem, który
można będzie nabyć do nawożenia pól.
Na zebraniu padło zapewnienie ze strony przedstawicieli Firmy
Polenergia Biogaz Sp. z o.o., że cały proces nie wytwarza żadnego
nieprzyjemnego czy uciążliwego zapachu, ponieważ materiał tuż po
przywiezieniu na teren biogazowni umieszczany jest w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Metan uzyskiwany podczas zgazowywania
przesyłany jest do generatora, który wytwarza energię elektryczną.
– Prąd uzyskany z bioelektrowni częściowo zabezpieczy potrzeby
energetyczne miasta. Gdybyśmy mieli dwie takie bioelektrownie nawet w momencie uszkodzenia linii przesyłowych, wszyscy mieszkańcy nadal mieliby prąd.” – powiedział Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak. – Wyłaczenia energii, które miały miejsce 3 maja br.
pokazały jak to jest ważne – dodał Leszek Michalak.

Biogazownia spełnia wszystkie wymagania unijne w tym zakresie
oraz wymogi decyzji środowiskowej wydanej przez Gminę Żarów.
Na spotkaniu rolnicy dowiedzieli się także, iż Polenergia Biogaz
Sp. z o.o otwarta jest na zawieranie wieloletnich kontraktów na odbiór potrzebnych materiałów, natomiast w dniu spotkania niemożliwe
było z przyczyn oczywistych podanie jakichkolwiek szczegółów dotyczących cen skupu. W wybudowanej już biogazowni zatrudnione
zostaną cztery osoby.

Adam Rakoczy

3.06.201 1 r. w godz. 8:30 do 1 3;30
odbędzie się
kolejna akcja krwiodawcza.

Zapraszamy HDK
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warzyszyły wielkie emocje, a na scenie królował taniec, dużo dobrej muzyki oraz wspaniałe stroje. Jury, oceniając podobieństwo do
W domowym zaciszu często wiele dzieci wciela się w postaci ulubionych piosenkarzy naoryginalnego wykonawcy, dobór kostiumu
śladując ich ruchy sceniczne oraz śpiew.
oraz ruch sceniczny uhonorowało wszystkich
Odważne dzieciaki ze świetlic środowisko- kalnego show zapewnili publiczności niesa- wykonawców. Impreza była pełna doskonałej muzyki, a mali wykonawcy wykazali się
wych z terenu gminy Żarów miały okazję za- mowite wrażenia wzrokowe i słuchowe,
prezentować się w takiej roli szerszej publicz- a wszystko to dzięki niespotykanej mieszan- wspaniałymi umiejętnościami zarówno tanecznymi, jak i aktorskimi. Wszystkim wyności, a także wymagającemu jury,
stępującym dzieciom należą się słowa uznaw skład którego wchodzili: Leszek Minia, ich występy były niezwykle pomysłowe
chalak Burmistrz Miasta Żarów, Anita
i udane. Mamy nadzieję, że pokaz talentów,
Denes-Ziemkiewicz Kierownik Ośrodktóry zaprezentowany zostanie podczas uroka Pomocy Społecznej, Marta Plizga
czystości Żarowskiego Święta Profilaktyki
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Piotr
dnia 06 czerwca 2011 roku będzie równie
Chruścicki Sołtys wsi Wierzbna.
imponujący.
Na scenie świetlicy wiejskiej
Magdalena Pawlik
w Wierzbnej 12 maja 2011 roku odbył
się konkurs Mini Playback Show,
w którym dzieci ze świetlic środowiskowych: „Chatka Puchatka” z Łażan,
„Chochliki” z Wierzbnej, „Kredka”
z Kalna z ogromnym zaangażowaniem
prezentowały swoje występy.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców
Każdy uczestnik konkursu bardzo solid- ce stylów i talentu najsławniejszych artystów Gminy Żarów na Turniej Wsi, który odbędzie
nie przygotował swój występ. Wzorowy ma- znanych ze szklanego ekranu. Zgromadzona się w sobotę 28.05.201 1 r.
kijaż, nienaganna stylizacja, fachowo przygo- publiczność była zachwycona występami,
Turniej będzie jednym z elementów obtowana choreografia – wszystkie te elementy podziwiała młode talenty, ich odwagę i umie- chodów tegorocznych Dni Żarowa. Do Turstanowiły piękną całość i niezwykle trudne za- jętności taneczne.
nieju zostało zgłoszonych już 9 drużyn, które
danie dla oceniającego jury. Uczestnicy woWystępującym „młodym gwiazdom” to- będą ze sobą rywalizować w konkurencjach
sportowych takich jak: przeciąganie liny, kręcioła, bieg w workach, toczenie opony, bicie
piany, picie piwa przez smoczek, przecieranie
kłody, rzucanie lotek i narty rodzinne.
ców o zwracanie większej uwagi na to co
Wandalizm
Konkurencje sportowe przygotowane zodzieje wokół nich. Dbajmy o wartość wspólPomimo starań władz miasta oraz wielu
ną jaką jest estetyczny wygląd naszego mia- staną przez TKKF Chemik Żarów. Wsie biorące udział w Turnieju przygotowują również
mieszkańców dbających o estetyczny wygląd
sta.
stoiska, które będą dodatkowo punktowane
i porządek na ulicach, niestety ciągle znajdują
w końcowej klasyfikacji. Na stoiskach będzie
Dziurawa Dworcowa
się osoby, które niszczą pracę innych, pogarmożna nabyć pyszne wyroby,wypieki, rękoszając w ten sposób wygląd naszego miasta.
Osoby przejeżdżające ulicą Dworcową
dzieło naszych Kół Gospodyń Wiejskich z tePrzykław Żarowie zauważyły, że stan techniczny
renu Gminy Żarów. Będzie to okazja do podami takich
w/w drogi jest bardzo zły.
dróży w świat wiejski, sielski i swojski. Serzachowań są
Droga zniszczona została przez maszyny decznie zapraszamy.
akty wandalioraz samochody ciężarowe konsorcjum proDominika Trzepla
zmu, które
wadzącego remont linii kolejowej w Żarowie,
miały miejsce
którego „baza” znajdowała się na placu przy
w ostatnim
ul. Dworcowej. Aktualnie Z-ca Burmistrza
czasie, a są
Grzegorz Osiecki prowadzi rozmowy z firmato m. in.: krami w sprawie przeprowadzenia przez nich redzież drzemontu ulicy, ponieważ to właśnie ciężki trans7 maja szachiści Gońca Żarów reprezentuwek ozdobport spowodował tak duże uszkodzenia. Ma- jący powiat świdnicki wzięli udział w finale dolnych z terenu
my nadzieję, że ulica Dworcowa w niedługim nośląskim szachów indywidualnych w ramach
w pobliżu
czasie zostanie odremontowana i pozwoli kieXII Dolnośląskich Igrzysk LZS, który rozegrany
UM w Żarorowcom na spokojne jej użytkowanie.
wie, połamaWojciech Lesiak został w Piotrowicach koło Chojnowa.
nie śliwy
Bardzo dobrą predyspozycję potwierdził
ozdobnej
Damian Daniel, który po raz kolejny zwycięznajdującej
ża ważniejszą imprezę w swojej kategorii
się na skrzywiekowej – junior starszy. W tej samej kateżowaniu ulic
gorii szóste miejsce zajął Przemysław BoArmii Krajorowski.
wej z Dworcową, napisy na ścianach w przejW klasyfikacji juniorów młodszych piąte
ściu podziemnym na dworcu PKP, nieustanne
miejsce przypadło Wiktorowi Zarembie.
zaśmiecanie przejścia przez ogródki działkoDwa miejsca dalej sklasyfikowany został Dawe łączące dworzec PKP z ul. Bolesława
wid Mozol.
Chrobrego.
Wśród seniorów Marek Szmyd zajął
Wysiłkiem gminnych pracowników ulice
ósmą lokatę, a seniorka Joanna Markiewicz
Żarowa są czyste i zadbane. Jednocześnie
zakończyła zawody na dziesiątej pozycji.
Burmistrz Miasta prosi wszystkich mieszkańmedia

Dziecięce show w Wierzbnej

Zapraszamy
na Turniej Wsi

Śladami interwencji Burmistrza

Dolnośląski finał
szachistów
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Wystartowała Liga
Orlika Dacco Cup

Młodzieżowy turniej siatkarski

W sobotę 1 4 maja na kompleksie boisk sportowych
„Moje boisko Orlik 201 2” w Żarowie zainaugurowano Powiatową Ligę Orlika Dacco Cup. W rozgrywkach biorą
udział dzieci w wieku 9 lat i młodsi.

W sobotę 7 maja w Hali Sportowej
GCKiS w Żarowie rozegrano IV Młodzieżowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa TKKF „Chemik”. Rozgrywki zorganizowano tradycyjnie
z okazji zakończenia II Wojny Światowej. Najlepszym zawodnikiem został
Mateusz Czykieta z Sobótki.

Wyniki:

ZS w Żarowie – Gimnazjum Jaworzyna Śl. 2:1 (20:25, 26:24, 15:6)
Żarów Miasto – Gimnazjum Żarów
2:0 (25:16, 25:23)
Sobótka
– Gimnazjum Jaworzyna Śl.
Inauguracyjny turniej w Żarowie zgromadził rzeszę
2:0
(25:16,
25:12)
rodziców dopingujących swoje pociechy. Kolejne tur- Gimnazjum Żarów
- ZS w Żarowie
nieje w ramach Powiatowej Ligi Orlika Dacco Cup zafot: media Reprezentacja Gimnazjum
1:2
(21:25,
25:22,
10:15)
planowano w Strzegomiu i Bolesławicach.
Żarów Miasto – Sobótka 0:2 (11:25,
14:25)
Wyniki 1 turnieju Żarów:
Gimnazjum Jaworzyna Śl. – Żarów
grupa młodsza:
Miasto 0:2 (16:25, 23:25)
Gryf Świdnica – Akademia Orlika Żarów 9:0
Sobótka – ZS w Żarowie 2:0 (25:7,
Akademia Orlika Strzegom – GryfŚwidnica 0:5
25:16)
Akademia Orlika Żarów – Akad. Orlika Strzegom 3:1 Żarów Miasto – ZS w Żarowie 1:2
grupa starsza:
(25:18, 22:15, 7:15)
Akademia Orlika Żarów – Gryf Świdnica 5:5
Gimnazjum Żarów – Gimnazjum JaGryfŚwidnica – Akademia Orlika Strzegom 5:1
worzyna Śl. 0:2 (15:25, 14:25)
Akademia Orlika Żarów – Akad. Orlika Strzegom 11:2 Sobótka – Gimnazjum w Żarowie 2:0
(25:19, 25:14)
Składy:

Końcowa klasyfikacja:

Akademia Orlika Żarów (gr. starsza):

Maciej Pasternak, Franciszek Lisiecki, Dawid Ma- 1. Sobótka
4 8:0
rzec, Aleksander Lisiecki, Karol Włudyka, Szymon Pil- 2. Zespół Szkół w Żarowie im. Ję- fot. media: Siatkarze Zespołu Szkół
ski, Aleksander Bożek, Filip Kamiński, Jan Ziobro, Jadrzeja Śniadeckiego
3 6:5 w Żarowie
kub Dulęba, Szymon Dominik, Hubert Zaremba, Kac- 3. Gimnazjum Jaworzyna Śląska 2
per Konieczny, Łukasz Żany.
5:5
Akademia Orlika Żarów (gr. młodsza):
4. Żarów Miasto 1
4:6
Magdalena Razik, Wiktor Kuczak, Filip Ząbczyk,
5. Gimnazjum im. Jana Pawła II
Oliwier Hanc, Maksymilian Mięki, Michał Wójcikoww Żarowie
0 1:8
ski, Bartłomiej Stopa, Michał Pawlik, Wiktor Nowak,
Zespół Szkół w Żarowie im. JędrzeMateusz Wojewodzic, Antoni Ciupiński, Maciej Wiciń- ja Śniadeckiego:
ski, Michał Maksanty.
Radosław Wojnowski, Grzegorz
Sponsorem głównym rozgrywek jest Dariusz JaWięckowiak, Damian Rurarz, Paweł
worski właściciel firmy Dacco Sport Collection
Kania, Patryk Malik, Szymon Skotw Świdnicy.
nicki, Mateusz Zaborski, Bartosz Pańczyk.
Żarów Miasto:

Adrian Holecki, Dawid Tymiński,
Mateusz Pabis, Bartosz Rasiewicz,
Mateusz Drozdowski, Dawid Stadnik,
Grzegorz Sambor.
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie:

Organizatorzy turnieju w Żarowie – Gminne Centrum Kultury i Sportu pragną serdecznie podziękować
Kazimierzowi Kozłowskiemu właścicielowi Piekarni
„Jutrzenka” oraz Zofii Staruszkiewicz współwłaścicielce sklepu Rogatek za ufundowanie poczęstunku dla
uczestników turnieju.

media

Katarzyna Szul, Kamila Wygodz- fot. media: Drużyna Żarów Miasto
ka, Piotr Darowski, Dorian Kowalczyk, Michał Myrta, Bartosz Nowak, Przemysław Drąg.
Organizatorem był Piotr Jaskólski z Żarowskiego Stowarzyszenia Sportowego
oraz Kazimierz Bordulak – Prezes TKKF „Chemik” Żarów. Organizatorzy pragną
serdecznie podziękować sędziom głównym: Zbigniewowi Sionko, Krzysztofowi
Wierzbickiemu oraz sędzinom stolikowym: Katarzynie Rudnik i Patrycji Pająk za
sprawne przeprowadzenie rozgrywek.

media
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Coca-Cola Cup

Reprezentacja chłopców uczęszczających do żarowskiego gimnazjum wzięła udział w drugim etapie turnieju piłkarskiego Coca-Cola Cup.

Wśród czterech zespołów nasi uczniowie
zajęli trzecie miejsce. Awans do finału wojewódzkiego uzyskali zwycięzcy – Gimnazjum
nr 3 w Dzierżoniowie.
Blisko awansu do finału wojewódzkiego
były uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Żarowie. W decydującym spotkaniu przy
stanie 1:2 gospodynie strzeliły bramkę wyrównującą, sędzia jednak dopatrzył się zagrania ręką i w finale wojewódzkim zagrają reprezentantki gimnazjum w Ujeździe Górnym.
Aleksandra Darosz, Aleksandra Galicka,
Aleksandra Kaczmarek, Katarzyna Tamioła
(na zdjęciu obok), Katarzyna Doczekalska,
Patrycja Figiela, Aneta Kizimiszyn, Jowita
Wołkanowska.

media

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

Chłopcy:

Krzysztof Patynek, Tymoteusz Jasiński,
Sebastian Dubicki, Jakub Jagła, Łukasz Kaczmarczyk, Krzysztof Rudnik, Dawid Wojak,
Piotr Pilski, Robert Myrta.
media

W jubileuszowym XXV Ogólnopolskim Biegu Przełajowym „Bieg Pamięci – Gross Rosen”,
który odbył się 3 maja 201 1 r. wzięło udział 326 zawodników i zawodniczek, reprezentujących
siedem gmin.

Jak co roku przed rozpoczęciem biegów
złożono wieńce pod Mauzoleum Pomordowanych znajdującym się w Muzeum KL Gross
Rosen, a przyniesiony przez sztafetę uczniów
znicz pamięci został zapalony i tym samym
rozpoczęto sportową rywalizację.
W punktacji Gmin, Gmina Żarów z dorobkiem 207 punktów sklasyfikowana została na
czwartym miejscu.

Rocznik 2004 i młodsi
Chłopcy:

1. Dawid Bogacki – Żarów
2. Konrad Chrząstek – Żarów

8 maja 201 1 r. na dużym stawie w Imbramowicach odbyły się Spiningowe Mistrzostwa
Koła Żarów dla młodzieży do 22 lat.

Warunki atmosferyczne nie pozwalały na
okazałe połowy. Receptę na aurę znalazł Kamil Fita, który złowił największa rybę zdobywając tytuł mistrzowski. Drugie miejsce
przypadło Szymonowi Cieślickiemu. Losy
trzeciego miejsca rozstrzygnął jeden milimetr! Minimalnie większą rybę złowił Oskar
Tamioła wyprzedzając Adriana Malika.
Organizatorem mistrzostw było Koło Żarów PZW.

Dziewczęta:

Bieg Pamięci

Fita mistrzem
Żarowa

5. Michał Halik – Żarów

Rocznik 2001 -2000
Dziewczęta:

4. Joanna Górska – Żarów
12. Ola Buchowska – Żarów
14. Klaudia Głąb – Żarów
16. Angela Felter – Żarów
Chłopcy:

17. Paweł Tomiczek – Żarów

Rocznik 1 999-1 998
Dziewczęta:

15. Ola Mazur – Żarów

zaprasza
na dwa korty tenisowe
o nawierzchni ziemnej
miejsce: osiedle Piastów
(obok ul. Górniczej)

godziny otwarcia:
codziennie od 1 0.00 do zmroku
cena biletu: 1 0 zł/godz. bez względu
na wiek
rezerwacja: 795 933 721

Zapraszamy!
16. Klara Skrzypek – Żarów
Chłopcy:

7. Krystian Sapek - Żarów
8. Damian Myszkowski – Żarów

Rocznik 1 997

Dziewczęta:
12. Paulina Dominik – Żarów
13. Patrycja Bartosińska – Żarów
14. Kornelia Czubaszek – Żarów

Rocznik 1 996-1 995
Dziewczęta:

6. Eryka Janik – Żarów
10. Sylwia Torbyś – Żarów
11. Patrycja Mrówka – Żarów
12. Agnieszka Jasińska – Żarów
15. Katarzyna Kania – Żarów
17. Justyna Babiarz – Żarów
19. Magda Fesztner – Żarów
20. Mieczysława Kowalczyk – Żarów
Chłopcy:

2. Łukasz Brańka – Żarów
6. Karol Serafin – Żarów
10. Hubert Skrzypek – Żarów
fot. media: Na trasie najmłodsza grupa zawodników

media
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Zwycięstwo i remis seniorów

Cztery punkty w dwóch ostatnich meczach to dorobek seniorów Zjednoczonych Żarów.

8 maja na własnym boisku gościliśmy
siódmą drużynę klasy okręgowej – Unię Złoty Stok.
Spotkanie nie było porywające i nie mogło cieszyć ok. 300 kibiców zgromadzonych
na Stadionie Miejskim w Żarowie. Jednak jak
to często bywa wynik idzie w świat, a ten był
korzystny dla naszego zespołu.
W pierwszej połowie Korbecki nie umie
pokonać w dogodnej sytuacji bramkarza
Unii. Zjednoczeni w kolejnych minutach posiadają dużo strat uniemożliwiających przeprowadzenie skutecznego kontrataku. Szansą
na wyjście na prowadzenie są rzuty wolne.
Po faulu Krawczyk bije piłkę w pole karne.
Bramkarz mija się z piłką, a nadbiegający
Chłopek nie zdołał jej sięgnąć. Trzy minuty
później golkiper gości ratuje się na wysokości 16 metra faulując Korbeckiego. Arbiter pokazuje czerwoną kartkę i wskazuje na rzut
wolny. Pomimo przewagi jednego gracza naszemu zespołowi przez cały mecz gra się zdecydowanie gorzej. Goście coraz częściej są
na naszej połowie. Łatwą grę uniemożliwiają
nam błędy w podaniach oraz niedokładne

przyjęcie, których w tym spotkaniu było bardzo dużo. W ostatniej minucie meczu wprowadzony Okarma wykorzystuje podanie Jernutowskiego i zamieszanie w polu karnym
strzela bramkę na wagę trzech punktów. Zjednoczeni Żarów – Unia Złoty Stok 1:1.
Zjednoczeni: Hruszowiec – Drąg, Koluśniewski, G. Pietruszka (’62 Baziak), Ciupiński, Owczarzak, Sara, Chłopek (’55 Dąbrowski), Krawczyk (’72 Okarma), Korbecki, Jernutowski
Tydzień później, 15 maja czekał nas
mecz wyjazdowy do Pieszyc. W pierwszej połowie dwukrotnie do bramki Pogoni trafia
Korbecki (5, 40 minuta). Dwie bramki żarowian przecina celne trafienie gospodarzy z 20
minuty. Druga odsłona spotkania to dominacja gospodarzy. Bramka wyrównująca pada
w 65 minucie. Przed stratą kolejnych bramek
ratuje nas świetnie dysponowany bramkarz –
Hruszowiec. Szalę zwycięstwa na korzyść dla
Zjednoczonych mógł przechylić Byś, jednak
strzał głową z 90 minuty z bliskiej odległości
jest niecelny. Zjednoczeni po 24 meczach zajmują czwartą pozycję. Pogoń Pieszyce - Zjed-

Przegrana na własne życzenie

foto media: W ofiarnym wślizgu Daniel
Dąbrowski

noczeni Żarów 2:2.
Zjednoczeni: Hruszowiec – Drąg, Baziak
(’60 Chłopek), G. Pietruszka, Ciupiński,
Owczarzak, Owczarzak, Koluśniewski (’74
M. Pietruszka), Jernutowski (‘60 Byś), Rudnik, Sara, Korbecki.

media

mogliśmy postawić „kropkę nad i”. Najlepszą okazję do podwyższenia wyniku miał
Skrypak. Rzut wolny z lewej strony egzeJuniorzy starsi Zjednoczonych Żarów występujący w Lidze Dolnoślaskiej Juniorów 1 5 makwował Chrapek, który zagrał na długi słuja przegrali wygrany mecz wyjazdowy z MKS Oławą.
pek. Nadbiegający Skrypak nie mógł się zdeW pierwszych minutach inicjatywę przej- bramki gospodarzy.
cydować, którą częścią ciała ma wepchnąć
mują gospodarze serwując raz po razie prostoW 25 min. Węglarz potwierdza domina- piłkę do pustej bramki. W efekcie mija się
padłe podania do szybz futbolówką. W 62 min. Uszczyk po raz kokich napastników.
lejny pokazuje kunszt swojej szybkości mijaChrapek nie zdążył
jąc wzdłuż linii autowej dwóch rywali. Dowrócić po straconej
kładna centra w pole karne znajduje osamotpiłce otwierając ponionego Bieńkę. Napastnik zbyt wcześnie
mocnikowi z Oławy
wyskoczył do główki, opadając nie miał siły
możliwość dokładnego
oddać mocnego strzału po długim słupku.
dogrania piłki do swoW 66 minucie gospodarze wykonują rzut
ich partnerów. Dynarożny. Mocno bita piłka wpada na nogę Durmiczne wyjście
my, po czym ląduje w siatce. O ile przy
z bramki Iwanickiego
bramce samobójczej możemy mówić o pechu
uniemożliwia oddanie
to stracona bramka numer trzy, dwie minuty
celnego strzału.
później nas nie usprawiedliwia. Gospodarze
W drugiej minucie
szybko wykonują rzut wolny na połowie boWojnowski próbował
iska. Gapiostwo drużyny, jak i środkowych
złapać napastnika na fot. media: Piłkę dośrodkowuje Mateusz Darowski
obrońców pozwala na strzelenie z bliskiej
spalonym, akcja jednak
odległości gola dającego prowadzenie. Podrozpoczęła się na połowie rywali i nie było
cję naszej drużyny oddając identyczny celny łamani wynikiem nie jesteśmy w stanie się
mowy o błędzie przeciwnika. Napastnik na
strzał z 25 metrów. Dwie piękne bramki po- pozbierać. Pięć minut przed końcem regulapełnym biegu ominął bramkarza kierując fut- mocników biało-niebieskich podcinają skrzy- minowego czasu następuje brak komunikacji
bolówkę do pustej siatki.
dła gospodarzom. Po przejęciu piłki w obro- między obrońcą a bramkarzem ZjednoczoGospodarze poszli za ciosem szukając
nie Chrapek długim crosowym podaniem uru- nych. Wojnowski próbował wybić mocno bidrugiej bramki. Po wymianie podań w trójką- chamia M. Dopieralskiego. Do zgranej piłki tą piłkę, a Iwanicki łapać. Ostatecznie piłka
cie piłka wędruje do narożnika boiska. Do
głową szybciej dobiega bramkarz uniemożli- po nodze naszego obrońcy wpada do siatki.
wrzuconej bezpośrednio futbolówki najwyżej wiając oddanie bezpośredniego strzału. Pięć MKS Oława – Zjednoczeni Żarów 4:2.
wyskoczył nadbiegający pomocnik gospoda- minut później znów długie podanie Chrapka
Zjednoczeni: Iwanicki - Skrypak, Wojrzy. Strzał z głowy ląduje na poprzeczce.
wprowadza zamieszanie w szeregach obrony nowski, Darowski, Durma (’76 Kołodziej),
Dwunasta minuta odmienia losy spotka- gospodarzy. Po przyjęciu piłki Uszczyk oszu- Chrapek, K. Dopieralski, Węglarz (’76 Sunia. K. Dopieralski dryblingiem przechodzi
kuje dryblingiem dwóch rywali. W ostatniej doł), M. Dopieralski, Uszczyk, Bieńko.
dwóch przeciwników. Pomocnik oddaje prze- chwili powrót obrońcy blokuje strzał nad leżąmedia
piękny strzał lewą nogą z okolic 25 metra,
cym bramkarzem oławskiego klubu.
który znajduje miejsce w samym okienku
Na początku drugiej połowy trzykrotnie

