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Złote Dęby 201 1
W dniu 27 maja 201 1 roku odbyła się uro-

czysta sesja Rady Miejskiej w Żarowie. Pod-
czas sesji już po raz czternasty zostały wrę-
czone odznaczenia „Złoty Dąb”.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ża-
rowie w sprawie zasad i trybu przyznawania
odznaczeń „Złoty Dąb” uhonorowane po-
wyższym odznaczeniem mogą być osoby
i organizacje szczególnie zasłużone dla Gmi-
ny. Odznaczenie jest przyznawane zarówno
za wieloletnią działalność, jak też za poje-
dynczy czyn o wyjątkowym znaczeniu dla

Dni Żarowa 201 1
W tym roku Dni Żarowa odbyły się w dniach 27-28 maja w pięknej scenerii Parku Miejskie-

go przy ulicy Zamkowej w Żarowie.

Uroczysta Sesja
Jak co roku odbyła

się Uroczysta Sesja Ra-
dy Miejskiej w Żarowie
i Młodzieżowej Rady
Miejskiej w sali wido-
wiskowo-sportowej
przy ul. Armii Krajo-
wej 60A, podczas któ-
rej wręczone zostały
najwyższe odznaczenia
„Złoty Dąb” oraz Statu-
etki „Maciusie”.

Artystyczne
prezentacje

Obchody Święta Miasta Dni Żarowa 2011 ,
w piątek 27 maja o godz. 16:00 oficjalnie otwo-
rzył Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak
i wówczas został wprawiony w ruch kalejdo-
skop umiejętności artystycznych, jakimi przez

dwa dni świętowania prezentowali się miesz-
kańcy miasta i gminy, począwszy od przed-
szkolaków na seniorach kończąc.

Prezentacje „Milusińskich”
W piątek o godz. 16:00, zaraz po oficjal-

Maciusie 201 1
27 maja 201 1 roku z okazji święta miasta,

jakim są Dni Żarowa, odbyła się Uroczysta Se-
sja Rady Miejskiej w Żarowie oraz Młodzieżowej
Rady Miejskiej, podczas której wręczone zosta-
ły m.in. Statuetki „Maciuś 201 1 ”.

Decyzją młodzieżowych radnych na
szczególne wyróżnienie, a co się z tym wią-
że, na tegoroczne Statuetki „Maciusia” za za-

dokończenie na stronie 8.

Dzień Matki w Gminie Żarów
„Najlepsze u Mamy jest to, że je mamy. Mamy ją swoją nie cudzą. Nie inną Zawsze tą samą.

I żeby nie wiem co się stało Mama zostanie mamą”.

Takim przesłaniem
przywitano w szkole
podstawowej w Żarowie
przybyłe na rodzinne
spotkanie mamy. Okazją
był uroczysty apel z oka-
zji Dnia Matki, podczas
którego dzieci zaprezen-
towały część artystyczną
oraz złożyły życzenia
swoimmamom.

Występ małych ar-
tystów, wierszyki i wy-
śpiewane z serca piosenki wywołały u mam
wzruszenie. Zrobione z miłością laurki z ży-
czeniami, symboliczny kwiatek oraz szczery
uścisk ukochanej mamy były wyrazem głębo-
kiej miłości i podziękowania za to, że są, że
kochają, i że są najlepsze na całym świecie.
Po skończonym programie artystycznym,
wszyscy razem miło spędzili czas przy słod-
kim poczęstunku i rozmowach.

26 maja również Święto Matki obchodzi-

ło Koło Gospodyń Wiejskich z Łażan. Orga-
nizatorem imprezy było wspomniane Koło
Gospodyń Wiejskich na czele z jej przewod-
niczącą Ewą Policht Danutą Gadziną – sołty-
sem wsi Łażany, Radnymi Rady Miejskiej –
Marią Tomaszewską oraz Kamilą Madej .
Wszystkich zgromadzonych na świetlicy
wiejskiej w Łażanach przywitała pani sołtys,
która wzruszająco opowiedziała o roli i po-

dokończenie na stronie 11 .

dokończenie na stronie 8.

dokończenie na stronie 6-8.
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Kto może zgłosić kandydata?
Kandydatów na ławników zgłaszają radom

gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organiza-
cje związkowe, organizacje pracodawców oraz
inne organizacje zarejestrowane na podstawie
przepisów prawa, z wyłączeniem partii poli-
tycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu
obywateli mających czynne prawo wyborcze,
zamieszkujących stale na danym terenie.

Kandydatów na ławnikówdo orzekaniaw spra-
wach z zakresu prawapracy zgłaszają związki zawo-
dowe oraz organizacje pracodawców.

Zgłoszenie kandydatów na ławników,
zgodnie z powyżej cytowaną ustawą powinno
nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30 czerwca 2011 roku.

Kto może być ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1 ) posiada obywatelstwo polskie i korzysta
z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miej-
scu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia,
do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie może być:
1 ) osoba zatrudniona w sądach powszech-
nych i innych sądach oraz w prokuraturze,

W gminie Żarów funkcjonuje siedem jed-
nostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Żarów, Im-
bramowice, Pożarzysko, Buków, Kalno
Wierzbna, Mrowiny), a trzy z nich są włączone
do tzw. Krajowego Systemu Ratownictwa Ga-
śniczego (Żarów, Imbramowice, Pożarzysko).

Na zjazd przybyli zaproszeni goście: Bur-
mistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Z-ca
Burmistrza Grzegorz Osiecki, Lilla Grunt-
kowska poprzedni Burmistrz Żarowa, To-
masz Szuszwalak Komendant Powiatowy
PSP Świdnica, Ryszard Wikliński Prezes Po-
wiatowy OSP, Zbigniew Chlebowski Poseł
na Sejm oraz Michał Domański pracownik
Urzędu Miejskiego ds. wojskowości, ochrony
cywilnej i porządku publicznego.

Na Przewodniczącego Zjazdu wybrano
Grzegorza Osieckiego Zastępcę Burmistrza
Żarowa, a na sekretarza Michała Domańskie-
go. Spośród delegatów dokonano również wy-
boru członków komisj i niezbędnych do prze-
prowadzenia obrad.

Zarząd, po przedstawieniu obszernego
sprawozdania z mijającej kadencji, otrzymał
absolutorium. Po głosowaniu nad uchwałami
i zatwierdzeniu osób do zarządu przystąpiono
do ukonstytuowania się prezydium zarządu
i komisj i rewizyjnej .

W skład komisj i rewizyjnej weszli: Wal-
demar Ganczarek przewodniczący (OSP Bu-
ków), Janusz Przybyłowicz wiceprzewodni-
czący (OSP Żarów), Ireneusz Kozieł sekre-

tarz (OSP Mrowiny).
Powołano nowe Prezydium Zarządu

Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Żarowie. Stanisław Pilarczyk (OSP
Wierzbna) pełnił będzie funkcję Prezesa.
Henryk Warchoł (OSP Pożarzysko) oraz
Krzysztof Michnowicz (OSP Imbramowice)
pełnić będą funkcję Wiceprezesów. Na Se-
kretarza powołano Grzegorza Osieckiego
(Zastępca Burmistrza), a Skarbnikiem został
Miłosz Laskowski (OSP Kalno).

Funkcję Komendanta Gminnego Związ-
ku powierzono Ireneuszowi Zadylakowi
(OSP Żarów). Na członków Prezydium Za-
rządu wybrano Stanisława Wójcika (OSP
Mrowiny), Wiesława Surnika (OSP Buków),
oraz Tomasza Jarosza (OSP Kalno).

Ponadto Stanisława Pilarczyka (OSP
Wierzbna) oraz Bogdana Rysia (OSP Żarów)
wybrano przedstawicielami do Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP.

Nowo wybrany Prezes w swoim inaugu-
racyjnym przemówieniu wyraził nadzieję na
dobrą i konstruktywną współpracę ze wszyst-
kimi jednostkami OSP, co z pewnością po-
winno przełożyć się na lepsze funkcjonowa-
nie wszystkich jednostek w naszej Gminie.

Wszystkim nowo wybranym władzom
OSP serdecznie gratulujemy i życzymy, aby
służba drugiemu człowiekowi była zawsze
źródłem ich osobistej satysfakcji i społeczne-
go uznania.

Warto dodać, że świetlica wiejska w Po-
żarzysku – specjalnie z okazji Zjazdu – zo-
stała wspaniale przygotowana i udekorowana
przez mieszkanki oraz druhów z OSP Poża-
rzysko.

Adam Rakoczy

Wybory w OSP
21 maja 201 1 roku w Pożarzysku odbył

się Zjazd Delegatów Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego Związku OSP RP w Żarowie.
Zjazd gminny odbywa się raz na 5 lat.

Wybory ławników sądowych
W roku bieżącym upływa kadencja ławników sądowych wybranych w 2007 roku. Zgodnie

z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 roku Nr
98, poz. 1 070 z późn. zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa
kadencja dotychczasowych ławników Rada Miejska w Żarowie dokona wyboru nowych ławni-
ków na lata 201 2-201 5.

2) osoba wchodząca w skład organów, od któ-
rych orzeczenia można żądać skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusz Policj i oraz inna osoba
zajmująca stanowiska związane ze ściga-
niem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokat i aplikant adwokacki,
5) radca prawny i aplikant radcowski,
6) duchowny,
7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej ,
8) funkcjonariusz Służby Więziennej ,
9) radny gminy, której rada dokonuje wybo-
ru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie

w więcej niż jednym sądzie.
Zgłoszenie kandydata na ławnika składa

się do rady gminy, na obszarze której kandy-
dat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

Jakie dokumenty należy złożyć?
Zgłoszenia kandydatów na ławników doko-

nuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowe-
go, do której kandydat ma obowiązek załączyć:
1 ) 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaga-
niami stosowanymi przy wydawaniu do-
wodów osobistych,

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3) oświadczenie kandydata, że nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie karne,

4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające
brak przeciwwskazań do wykonywania
funkcji ławnika.

5) dodatkowo do karty złożonej przez obywa-
teli dołącza się listę osób, zawierającą imię
(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce stałego zamieszkania
i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu
pięciu osób zgłaszających kandydata.
Kandydat na ławnika potwierdza wyraże-

nie zgody na kandydowanie własnoręcznym
podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Wzór karty zgłoszenia na ławnika oraz
listy osób zgłaszających kandydaturę dostęp-
ny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego w Żarowie oraz na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Żarowie
www.um.zarow.pl

Stosowne dokumenty dotyczące wybo-
rów ławników sądowych należy składać
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Żarowie, przy ul. Zamkowej 2 w godzi-
nach pracy urzędu w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Uwaga: Koszty opłaty za wydanie infor-
macji z Krajowego Rejestru Karnego oraz
opłaty za badanie poprzedzające wystawienie
zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat
na ławnika. Zgłoszenia kandydatów, które
nie spełniają wymogów określonych w usta-
wie i rozporządzeniu lub które wpłynęło do
Rady Miejskiej w Żarowie po upływie okre-
ślonego terminu (30.06.2011r.) pozostawia
się bez biegu. Termin do zgłoszenia kandy-
data nie podlega przywróceniu.

/umz/
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Nowy regulamin
Informujemy, że z dniem 1 0 czerwca

201 1 r. wchodzi w życie nowy Regulamin Tar-
gowiska Miejskiego w Żarowie, przy ul. Dwor-

cowej. Regulamin został podjęty Uchwałą Ra-
dy Miejskiej w Żarowie Nr VII/38/201 1 w dniu
31 marca 201 1 r., a ogłoszony w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego w dniu
27 maja 201 1 r. (Dz. Urz.Woj. 201 1 . 1 1 1 . 1 791 )

Prosimy wszystkich handlujących oraz
kupujących o dokładne zapoznanie się z po-
niższym Regulaminem oraz przestrzeganie
przepisów w nim zawartych.

Regulamin targowiska miejskiego w Żarowie, przy ul. Dworcowej
§ 1 Targowisko Miejskie w Żarowie, przy ul.
Dworcowej, znajdujące się na działce Nr
101/5 czynne jest w środy i soboty od godz.
5:00 do godz. 17:00 oraz w szczególnych wy-
padkach za zgodą Burmistrza Miasta.

§ 2 Targowisko prowadzi i nadzoruje Urząd
Miejski w Żarowie.

§ 3 Kierownikiem Targowiska jest inkasent
działający na mocy Umowy Zlecenia
z Urzędem Miejskim.

§ 4 Do zadań Kierownika Targowiska należy:
1 . Wyznaczanie sprzedającemu miejsca han-
dlu na targowisku,

2. Pobieranie opłaty targowej ,
3. Kontrolowanie sprzedających czy posiada-
ją dowód uiszczenia opłaty targowej ,

4. Nadzorowanie przestrzegania przepisów
niniejszego Regulaminu.

§ 5 Wprowadza się podział Targowiska na
część A i B zgodnie z mapą sytuacyjną sta-
nowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Re-
gulaminu.

1 . Część A przeznaczona jest dla dokonania
sprzedaży artykułów spożywczych, wa-
rzyw, owoców, sadzonek i innych płodów
rolnych oraz drobnego inwentarza,

2. Część B przeznaczona jest dla dokonania
sprzedaży artykułów pozostałych,

3. W przypadku braku chętnych na sprzedaż
towarów wymienionych w punkcie 1 ni-
niejszego paragrafu, w części A dopuszcza
się sprzedaż pozostałych towarów.

§ 6 Od osób prowadzących handel na Targo-
wisku pobiera się opłatę targową dzienną
(jednorazową), zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej w Żarowie, wywieszoną na tabli-
cy ogłoszeń.

§ 7 Opłata targowa jest pobierana przez inka-
senta, czyli Kierownika Targowiska, upoważ-
nionego przez Burmistrza Miasta Żarów.

§ 8 Handel poza wyznaczonym obszarem Tar-
gowiska jest zabroniony, z wyjątkiem § 1
pkt. 8 Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie
Nr III/15/2010 z dnia 16 grudnia 2010r.,
„w sprawie ustalenia dziennych stawek opła-
ty targowej na terenie gminy Żarów”.

§ 9 Upoważnionymi do wykonywania handlu

na Targowisku są:
1 . Osoby fizyczne i prawne oraz nie mające
osobowości prawnej spółki prawa handlo-
wego, które zawodowo we własnym imie-
niu podejmują i wykonują działalność go-
spodarczą,

2. Producenci rolni i działkowicze sprzedający
własne produkty rolne,

3. Zbieracze runa leśnego.
§ 10 Na Targowisku zabrania się:
1 . Sprzedaży następujących towarów:
A. paliw płynnych (oleje pędne, benzyna),
B. napojów alkoholowych,
C. papierów wartościowych,
D. broni, amunicj i, materiałów wybucho-
wych, środków pirotechnicznych, a także
środków farmaceutycznych i trucizn,

E. rzeczy pochodzących z przestępstwa lub
co do których zachodzi uzasadnione podej-
rzenie, że pochodzą z kradzieży,

F. artykułów, których sprzedaż jest koncesjo-
nowana,

G. bez wymaganego atestu, grzybów rosną-
cych w warunkach naturalnych,

H. innych artykułów, których sprzedaż zabronio-
na jest na podstawie odrębnych przepisów.

2. Prowadzenia sprzedaży towarów szkodli-
wych dla zdrowia.

3. Prowadzenia gier hazardowych, sprzedaży
towarów w drodze publicznych losowań
i przetargów.

4. Wystawiania, reklamowania i spożywania
napojów alkoholowych.

5. Zaśmiecania i zanieczyszczania Targowiska.
§ 11 Osoby prowadzące handel na Targowi-
sku zobowiązane są do:

1 . Wykonywania poleceń Kierownika Targo-
wiska, w zakresie jego uprawnień określo-
nych niniejszym regulaminem,

2. Dokonywania sprzedaży w miejscach wyzna-
czonych przez Kierownika Targowiska,

3. Uiszczenia stosownej opłaty targowej ,
4. Posiadania przy sobie dokumentu tożsamo-
ści lub dokumentów upoważnionych do
prowadzenia działalności handlowej , posia-
dania dowodu uiszczenia opłat i okazywa-
nia ich na żądanie osobom oraz organom

upoważnionym do kontroli (Inkasent, Po-
licja, Państwowa Inspekcja Sanitarna),

5. Przestrzegania Regulaminu Targowiska,
6. Przestrzegania przepisów przeciwpożaro-
wych, sanitarnych, porządkowych,

7. Przestrzegania porządku wokół i na zaj-
mowanym stanowisku handlowym, a po
zakończonej sprzedaży zebranie i usu-
nięcie odpadów do kontenerów na odpady,

8. Umieszczenia cen detalicznych na sprze-
dawanych towarach,

9. Ważenia i mierzenia towarów za pomocą
urządzeń posiadających ważną cechę legali-
zacyjną w taki sposób ustawionych, by ku-
pujący miał możliwość stwierdzenia prawi-
dłowości i rzetelności ważenia i mierzenia,

10. Naprawy szkód wyrządzonych na Targo-
wisku.

§ 12 Sprzedawcy i inne osoby przebywające
na targowisku powinny wykonywać swoje
czynności w taki sposób, aby nie prze-
szkadzać innym w sprzedaży i zakupie.

§ 13 W ciągu dwóch godzin po zakończeniu
handlu targowisko winno zostać opusz-
czone, natomiast miejsca zajmowane
przez poszczególnych handlujących po-
winny być przez nich uprzątnięte z wor-
ków, kartonów, skrzynek oraz innych opa-
kowań po towarach.

§ 14 Skargi i wnioski dotyczące funkcjono-
wania Targowiska i pracy inkasenta nale-
ży kierować do Burmistrza Miasta za po-
średnictwem Biura Obsługi Klienta Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

§ 15 Powoływanie się na nieznajomość prze-
pisów niniejszego Regulaminu nie zwalnia
osób prowadzących działalność handlową
w obrębie Targowiska od jego postano-
wień i innych przepisów prawnych.

§ 16 Osoby naruszające postanowienia niniej-
szego regulaminu oraz przepisy prawa po-
wszechnie obowiązującego podlegają karze
na mocy przepisów Kodeksu wykroczeń.

§ 17 Zmiany regulaminu następują w trybie
właściwym dla jego ustalenia.

Zawiadomienie
Starosty Świdnickiego

Działając na podstawie art. 24 a ust. 2 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2010
r. Nr 193, poz.1287) oraz § 34 rozporządzenia Ministra Roz-
woju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.
454) Starosta Świdnicki zawiadamia o rozpoczęciu prac geode-
zyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów oraz
o wszczęciu postępowania w sprawie założenia ewidencji bu-
dynków dla nieruchomości budynkowych i lokalowych położo-
nych w obrębie ewidencyjnym Żarów.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24a ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne w trybie przepisów rozpo-
rządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Prace zo-
staną wykonane w oparciu o „Projekt modernizacj i ewidencji

gruntów i budynków – założenie ewidencji budynków i lokali
dla miast: Żarów i Świebodzice, powiat świdnicki, woj . dolno-
śląskie”, uzgodniony z Dolnośląskim Wojewódzkim Inspekto-
rem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

W ramach prac geodezyjnych będą wykonywane m.in.
pomiary budynków, weryfikacja sposobu użytkowania grun-
tów, zbieranie informacji na temat budynków i lokali, weryfi-
kacja danych na temat podmiotów. Zebrane informacje posłu-
żą do opracowania projektu operatu opisowo-kartograficzne-
go, który zostanie wyłożony do publicznego wglądu.
O terminie i miejscu wyłożenia Starosta będzie informował po-
przez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń. Po
upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartogra-
ficznego stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków.

Wykonaniem czynności technicznych związanych z zebra-
niem niezbędnych informacji i opracowaniem operatu opisowo-
kartograficznego ewidencji gruntów i budynków zajmuje się:

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
OPGKWrocław Sp. z o.o., al. Kasztanowa 18-20, 53-125 Wro-
cław – Lider konsorcjum, GeoTechnologies Sp.z o.o., ul. Wo-
łowska 6, 51-116 Wrocław – Partner konsorcjum.

Termin zakończenia wszystkich prac ustalony został na
dzień 06.12.2011 roku.

Zawiadamiając o powyższych czynnościach uprzejmie
proszę wszystkich właścicieli, użytkowników wieczystych,
władających nieruchomościami, administratorów i zarządców
nieruchomości o czynny udział w tych pracach (w tym pomoc
w pozyskaniu niezbędnych danych ewidencyjnych dotyczą-
cych działek, budynków i lokali w zakresie objętym opraco-
waniem oraz umożliwienie wglądu do dokumentacj i dotyczą-
cej budynków i lokali).

Z up. Starosty
Geodeta Powiatowy

Paweł Kaśków
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19 maja 2011roku
w ramach obchodów
„Dnia Godności Osób
Niepełnosprawnych”
spod gimnazjum wyru-
szył uroczysty pochód.

Udział w pochodzie
wzięły władze miasta
z Burmistrzem Lesz-
kiemMichalakiem
i Przewodniczącym Ra-
dy Miejskiej Tadeuszem
Pudlikiem na czele. Ra-
zem z niepełnosprawnymi maszerowali ucznio-
wie szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu
szkół, zespół Żarowianie i mieszkańcy Żarowa.
Uczestnicy mieli przypięte kotyliony wykonane
przez uczestników świetlicy „Cztery pory ro-
ku”. Na transparentach niesionych przez
uczniów gimnazjum widniały hasła „Tolerancji
i Równości”, mówiące o prawach ludzi niepeł-
nosprawnych. Baloniki przyozdabiały cały po-
chód, który przemaszerował ulicami miasta.

Na miejscu wszystkich przywitał Bur-
mistrz Żarowa Leszek Michalak, kierując do
zgromadzonych ciepłe słowa: „Ten szczegól-
ny dzień zaistniał po to, by przywracać god-
ność osobom niepełnosprawnym, by uzmysło-
wić społeczeństwu, że ludzie Ci, tak samo jak
ludzie zdrowi mają potrzeby i marzenia. Ta-
kie spotkania jak dziś mają na celu ogłosze-
nie, że osoby niepełnosprawne mają prawo
żyć godnie i aktywnie uczestniczyć we
wszystkich przejawach życia społecznego”.
W pierwszej części imprezy wszyscy uczest-

nicy wznieśli swoje marzenia do nieba zgod-
nie ze słowami poety: „Aby coś się zdarzyło,
aby mogło się zdarzyć, trzeba marzyć”.

Myślą przewodnią tegorocznego dnia god-
ności zaś było hasło: „Nie trać czasu kochaj
innych”.

W części artystycznej wystąpili uczestnicy
Warsztatów terapii zajęciowej z Mokrzeszo-
wa, śpiewające dzieci ze świetlicy „Cztery po-
ry roku”, dzieci z Szkoły Podstawowej w Żaro-
wie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Wystąpili również aktorzy Teatru Bez-
domnego z bajką Tomasza Rafki: „O tym jak
Dziwak pokonał smoka”. Część artystyczną
z kolei zakończyli śpiewem członkowie ze-
społu Żarowianie.

O godzinie dziewiętnastej w siedzibie Te-
atru odbyła się premiera sztuki Inez Staw-
skiej „Szklane oczy lalki”, opowiadającej
o problemach schizofreników, która zakoń-
czyła obchody „Dnia Godności Osób Niepeł-

nosprawnych”.
Gminne Centrum Kultury i Sportu ser-

decznie dziękuje współorganizatorom, czyli
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie,
Warsztatom Terapii Zajęciowej w Mokrze-
szowie za pomoc przy organizacj i Dnia God-
ności Osób Niepełnosprawnych. Również
składamy wyrazy podziękowania świetlicy
„Cztery Pory Roku”, dyrekcji żarowskich
szkół (podstawowej , gimnazjum, Zespołu
Szkół) za umożliwienie dzieciom i młodzieży
czynnego udziału w Dniu Godności.

GCKiS w Żarowie

Dzień Godności 201 1
Inicjatywy służące społecznej integracji osób niepełnosprawnych są nie tylko wyrazem

dojrzałości społecznej, ale także elementem edukacji i kształtowania ludzkiej wrażliwości.

Czytamy dzieciom
Z okazji Jubileuszu X-lecia kampanii „Cała

Polska czyta dzieciom”, Biblioteka Publiczna
w Żarowie, serdecznie zaprasza przedszkolaków
oraz dzieci z klas 0-III, na Spotkanie z bajką.

W dniach 29 maja – 5 czerwca 2011 r.
odbywa się X Ogólnopolski Tydzień Czyta-
nia Dzieciom, który rozpoczyna jubileuszo-
we obchody kampanii.

Serdecznie zapraszamy! Wszystkie dzie-
ci wraz z rodzicami zapraszamy na zapisy do
biblioteki w Żarowie, terminy spotkań zosta-
ną ustalone później

Tel. 74-85-70-596, 74-85-80-540.
Barbara Cholewa

Inauguracja projektu WIP 201 1
24 maja 201 1 r. w kawiarni Gminnego Centrum Kultury i Sportu odbyła się uroczysta inau-

guracja projektu „WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany
będzie w ramach Pro-
gramu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata
2007-2013, Priorytetu
VII Promocja Integracji
Społecznej, Działania
7.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałania
7.1 .1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki
pomocy społecznej.

W kawiarnianym zaciszu spotkała się
jedenastoosobowa grupa uczestników projek-
tu wraz z zaproszonymi gośćmi: Bur-
mistrzem Żarowa – Leszkiem Michalakiem,
Sekretarzem Gminy – Sylwią Pawlik, Bur-
mistrzem Młodzieżowej Rady Miejskiej –
Krystianem Chęciek, dyrektorami: Krystyną

Waliszak, Anną Zoła, Elżbietą Wierzyk, Sta-
nisławą Biernacką oraz sołtysami: Henryką
Rycerz oraz Ryszardem Pawlikiem. Nie za-
brakło również przedstawicieli Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów: Danuty Kwiat-
kowskiej , Stanisława Wójciuka oraz Chóru
„Dominanta” z Leszkiem Krzyżem.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Anita Denes-Ziemkiewicz wraz z koordyna-
torem projektu Martą Plizgą podsumowały
dwie poprzednie edycje projektu oraz zapre-
zentowały tegoroczną ideę projektu, którego
celem będzie zwiększenie aktywności zawo-
dowej oraz kompetencji społecznych bezro-
botnych kobiet i mężczyzn, w tym osób nie-
pełnosprawnych z terenu Gminy Żarów.

Podczas inauguracj i Burmistrz Miasta
Żarów wręczył wszystkim uczestnikom pro-
jektu materiały promocyjne, pogratulował
uczestnikom udziału w projekcie oraz życzył
przede wszystkim znalezienia zatrudnienia.

Po oficjalnej części odbyła się część
artystyczna. Wystąpił Chór „Dominanta” ze
Szkoły Podstawowej w Żarowie oraz przed-
stawiciele Żarowskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.

Grupie uczestników życzymy powodze-
nia i wytrwałości w projekcie.

Anita Denes-Ziemkiewicz i Marta Plizga

Ogłoszenia drobne
sprzedam

Sprzedam mieszkanie na osiedlu w Ża-
rowie 44 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój. Tel. 691 1 1 6 868.

oferta pracy

Firma „Cztery Smaki Świata” zatrudni
do pracy w kuchni. Wymagane doświad-
czenie i praktyka. Kontakt osobisty – Ża-
rów, ul. Piastowska 1 0 (budynek Gimna-
zjum – wejście od strony Orlika).
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Wszystkie
dzieci nasze są

Burmistrz Miasta Żarów serdecznie zapra-
sza 6 czerwca 201 1 r. o godzinie 1 4:00 na spo-
tkanie integracyjne z młodzieżą oraz dziećmi
ze świetlic pn. „Wszystkie dzieci nasze są”

Zwycięzcy w konkursie „Nasz Dom”
Na podstawie Uchwały Nr LII/251 /2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 1 4 grudnia 2009r.

w sprawie ustanowienia corocznych nagród za osiągnięcia w upowszechnianiu ochrony kultu-
ry materialnej na ternie Gminy Żarów pod nazwą „Nasz Dom”, uprzejmie informuję, że Komisja
Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 54/201 1 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 29 kwietnia
201 1 r. wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – wspólnota mieszkaniowa przy ul.
Armii Krajowej 24, Żarów, zarządzana
przez Zakład Gospodarki Lokalowej Sp.
z o. o., Żarów, ul. Słowiańska 8

II miejsce – wspólnota mieszkaniowa przy
ul. Armii Krajowej 49, Żarów, zarządzana
przez Zakład Gospodarki Lokalowej Sp.

z o. o., Żarów, ul. Słowiańska 8
III miejsce – wspólnota mieszkaniowa przy
ul. Armii Krajowej 15, Żarów, zarządzana
przez Administrację Wspólnot Mieszka-
niowych, Świdnica, ul. Budowlana 3.

Leszek Michalak
Burmistrz Miasta Żarów

Program spotkania:
14.00 – spotkanie integracyjne:

– Powitanie gości
– Rozgrywki sportowe, konkursy, quizy,
rebusy, krzyżówki tematyczne, nawią-
zujące do treści profilaktycznych oraz
praw dziecka

– Pokaz talentów – program artystyczny
w wykonaniu dzieci z placówek:

– SPDC „Serce” w Świdnicy
– Placówki wsparcia dziennego
w Żarowie

– świetlicy środowiskowej „Chatka Pu-
chatka” w Łażanach

– świetlicy środowiskowej „Dziupla Ka-
narka” w Mrowinach

– świetlicy środowiskowej „Chochliki”
w Wierzbnej

– świetlicy środowiskowej „Kredka”
w Kalnie

– świetlicy „Sun flowers” w Zastrużu
16.00 – „Poznajmy i szanujmy prawa dziec-
ka” (wykład dla rodziców i zaproszonych
gości oraz zainteresowanych mieszkań-
ców Gminy Żarów) – p. Marek Michalak
Spotkanie odbędzie się:
– w Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie, przy ul. Piastowskiej 10 a.
(część turniejowa – hala sportowa),

– w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ża-
rowie, przy ul. Piastowskiej 10 (część
wykładowa – aula)

Nowa firma na terenie Organiki?
1 7 maja o godzinie 1 1 :00 w Urzędzie Miejskim w Żarowie odbyło się posiedzenie Komisji

ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W obradach udział wzięli:
zaproszeni przedstawiciele firmy Eko-Service z Sochaczewa oraz Burmistrz Leszek Michalak.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele fir-
my Eko-Service opowiedzieli o planach do-
tyczących utworzenia oddziału firmy na tere-
nie dawnych zakładów „Organika” przy ul.
Armii Krajowej w Żarowie.

Praca oddziału firmy Eko-Service pole-
gać będzie – jak informowano na komisj i –
na zbieraniu odpadów przemysłowych z oko-
licznych firm, wstępnej kwalifikacj i i segrega-
cj i, a następnie zbieraniu ich w większe partie
transportowe ok. 24 tony. Po uzyskaniu takiej
ilości odpady będą kierowane do odpowied-
nich jednostek posiadających zezwolenie na
dalsze postępowanie z odpadem.

Ze strony przedstawicieli firmy padło za-
pewnienie, że firma nie zamierza dokonywać
w Żarowie żadnej utylizacj i, w tym poprzez
spalanie, ponieważ nie prowadzi tego typu
działań. Firma nie zajmuje się także odpada-
mi zwierzęcymi ani medycznymi, a także uni-
ka gospodarowania odpadami komunalnymi.
Przedstawiciele firmy przewidują stworzenie
od czterech do sześciu miejsc pracy w tym od-
dziale.

Teren dawnych zakładów Organika ze
względu na swoje położenie i stan jest dla fir-
my optymalnym miejscem na utworzenie od-
działu firmy. Przesądza również o tym bli-
skość autostrady, stref ekonomicznych i wie-
lu innych firm przemysłowych, a także
przemysłowy charakter terenu byłej „Organi-

ki”, do której jest dobry dojazd ciężkim
sprzętem oraz hala magazynowa z placem
w dobrym stanie, którą oczywiście będzie
trzeba odpowiednio zaadoptować dla potrzeb
firmy. Przedstawiciele firmy zapewnili, że
magazynowane odpady będą zabezpieczone
w odpowiedni sposób: ciekłe – w szczelnych
opakowaniach, a stałe zabezpieczone przed
wymywaniem.

Firma dysponuje także transportem skła-
dającym się z cysterny, wywrotki, hakowców
na kontenery, plandeki i samochody dostaw-
cze oraz specjalistyczny sprzęt do załadunku
odpadów.

Na razie Eko-Service jest na etapie roz-
mów z właścicielem magazynów w Żarowie,
a jeśli negocjacje zakończą się pomyślnie,
wynajęty magazyn wraz z placem będzie od-
powiednio zaadoptowany, aby możliwe było
wystąpienie do Starostwa Powiatowego o ze-
zwolenie na zbieranie odpadów w Żarowie.

Przedstawiciele firmy zapewniali, że
działają zgodnie z prawem, a także podlegają
kontroli Inspektoratowi Ochrony Środowiska
i Rejonowemu Dyrektorowi Ochrony Środo-
wiska.

Po zapoznaniu się komisj i ze stanowi-
skiem firmy i uzyskaniu odpowiedzi na
wszystkie zadane pytania, radni wydali pozy-
tywną opinię w tej sprawie.

/umz/

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 prze-
znaczonych do sprzedaży oraz oddania
w użytkowanie wieczyste w oparciu o Za-
rządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr
68/2011 z dnia 24.05.2011r.

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 prze-
znaczonych do dzierżawy w oparciu o Za-
rządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr
69/2011 z dnia 27.05.2011r.

Mundurki dla
gimnazjalistów

Dyrekcja Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Żarowie informuje rodziców uczniów klas
szóstych szkół podstawowych oraz uczniów
klas pierwszych i drugich gimnazjum, że w
dniu 15 czerwca 2011 roku w godzinach
10:30 do 15:30 w auli gimnazjum będzie
można zamówić nowe mundurki oraz zaku-
pić mundurki używane.

Przy zamówieniu mundurka należy
uiścić opłatę. Rodzice otrzymają potwierdze-
nie – dowód wpłaty.

Cennik nowych mundurków:
Kamizelka z polaru: 42 zł
Koszulka z długim rękawem: 24 zł
Koszulka z krótkim rękawem: 28 zł

Od września 2011 roku, uczniów gimna-
zjum obowiązywać będzie kamizelka z pola-
ru z koszulką (krótki bądź długi rękaw).

Dyrekcja Gimnazjum Im Jana Pawła II
w Żarowie
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nym otwarciu Dni Żarowa 2011 na scenie
w Parku Miejskim, konferansjer Ryszard Fi-
dler – prowadzący pro-
gram – jako pierw-
szych występujących
zapowiedział dzieci
z Bajkowego Przed-
szkola w Żarowie, któ-
re zaprezentowały się
w przedstawieniu „Za-
gubiona nutka” oraz
balecie o wdzięcznej
nazwie „Motyle”. Nie
zabrakło również wy-
stępu dzieci z Niepu-
blicznego Przedszkola
„Chatka Małolatka” w Żarowie, które przed-
stawiły montaż słowno-muzyczno-taneczny
pt. „Podróże małe i duże”. Wszystkie dzieci
za swoje występy otrzymały upominki w po-
staci słodyczy.

Konkurs Masz talent
Po prezentacjach

żarowskich przedszko-
li, ok. godz. 17:00 na
scenę wkroczyły dzieci
i młodzież szkolna –
uczestnicy konkursu
„Masz talent”. Do kon-
kurencji artystycznych
przystąpiło 17 formacji
(piosenka/taniec),
w których wzięło
udział 27 młodych,
zdolnych osób ze szkół:
SP Żarów, SP Zastruże,
SP Imbramowice, Gimnazjum w Żarowie, ZS
Żarów oraz Sołectwa w Przyłęgowie.

Talenty uczestników oceniało Jury w skła-
dzie: Stanisława Biernacka – Dyrektor Biblio-
teki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego
w Żarowie, Krystyna Janik – nauczyciel che-
mii, fizyki i bibliote-
karz w Zespole Szkół
im. Jędrzeja Śniadec-
kiego w Żarowie oraz
Agnieszka Kozów –
nauczyciel techniki
w Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Żarowie.

Laureatami konkur-
su zostali:

Grand Prix – Mar-
tyna Proniewicz
z Przyłęgowa.

Kat. Piosenka.
I miejsce zdobyła Jowita Wołkanowska z Gim-
nazjum im. JPII w Żarowie, II miejsce – Jakub
Błaszczyk z ZS im. J. Śniadeckiego w Żaro-
wie, III miejsce – Joanna Dzikowska z SP im.
J. Brzechwy w Żarowie, I wyróżnienie – Mar-
ta Kurzeja z SP im. J. Brzechwy w Żarowie, II
wyróżnienie – Robert Okrzesik i Łukasz Brań-
ka z Gimnazjum im. JP II w Żarowie.

Kat. Taniec. I miejsce – Klaudia Zawisza
z Gimnazjum im. JPII w Żarowie, II miejsce
– Sara Sołtysiak i Damian Charytanowicz

z ZS im. J. Śniadeckie-
go w Żarowie, III miej-
sce – Magdalena Wę-
glarz, Weronika Biłas
i Natalia Surzyn z SP
Imbramowice.

Wszyscy uczestni-

cy konkursu za wspa-
niałe występy otrzyma-
li nagrody i upominki
ufundowane przez fir-
mę T&P Sp.
z o.o. w Żarowie.

Koncerty piątkowe

Zaraz po zmaga-
niach dzieci i młodzie-
ży w konkursie „Masz
talent” na scenę żarow-
skiego parku wkroczy-
ły kapele rockowe. Ja-
ko pierwszy zaprezen-
tował się zespół Cool
Time, zaraz po nim
Rebel Division. Pod
sceną zgromadzili się

fani muzyki rockowej , którzy radośnie bawili
się w rytmach muzyki.

Gwiazdą piątkowego wieczoru był zespół
Zero Procent, którego korzenie sięgają
2000r. i związane są z miastem Żarów. Wo-
kalista Kamil Frańczak wraz z muzykami ze-
społu bawili nie tylko młodych, ale też nieco
starszych mieszkańców naszego miasta. Pod
sceną zapanował taneczny ruch i radosne
okrzyki fanów zespołu.

Przed zasłużonym snem
Na zakończenie pierwszego dnia, na placu

przed sceną żarowskiego parku odbyła się za-
bawa dyskotekowa z DJ. Ok. godz. 1 :00 (już
w sobotę) zakończył się pierwszy dzień Dni
Żarowa 2011 . Szkoda było wracać do domu,
ale już o godz. 10:00 druga część obchodów
dni miasta, więc trzeba było się wyspać.

Występy Seniorów
III Przegląd Pieśni Ludowych i Biesiad-

nych rozpoczął się w sobotę o godz. 10:00.
Do żarowskiego parku zawitały zespoły ze
Świebodzic, Dziadowej Kłody, Mieroszowa,
Jaworzyny Ślaskiej i dwa z Żarowa – Żaro-
wianie i nowo powstały (w 2011r.) Chór Se-
nyor-Rici Żarowskiego Uniwersytetu Trze-

dokończenie ze strony 1 .
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ciego Wieku, działającego przy GCKiS, pro-
wadzony przez doświadczonego muzyka,
kompozytora, poetę, założyciela zespołu Via-
tori i jego lidera Ry-
szarda Fidlera. W tego-
rocznym przeglądzie
wzięło udział 5 senior-
skich zespołów wokal-
nych i jeden zespół ta-
neczny Jaworzyniaki
z Jaworzyny Śl., któ-
rzy swoim występem
poderwał widownię
zgromadzoną wokół
sceny do tańca.

Fundatorem na-
gród III Przeglądu Pie-
śni Ludowej i Biesiadnej , pucharów i koszy
wypełnionych po brzegi łakociami było Staro-
stwo Powiatowe ze Świdnicy.

Występy GCKiS-u
Artystyczne prezentacje GCKiS-u rozpo-

czął koncert Żarow-
skiej Orkiestry Dętej ,
która wystąpiła z naj-
nowszym repertuarem
muzyki kameralnej
pod batutą Bartosza
Warkoczyńskiego.
Kiedy umilkła muzyka
instrumentów dętych,
na plac przed sceną
wkroczyły dzieci z ze-
społu tanecznego
„Żar”, które pod bacz-
nym okiem instruktora
Wojciecha Skiślewicza, oczarowały swoimi
umiejętnościami tanecznymi nie tylko rodzi-
ców. Nie zabrakło również wspaniałego poka-
zu sekcji judo dzieci z Imbramowic, które wy-
trenował, a na pokazie nadzorował trener ju-
do Miłosz Haber. W prezentacjach
GCKiS-u wzięli także
udział słuchacze Ża-
rowskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku
z sekcji Tai-Chi. Se-
niorzy, wraz z instruk-
torką Elżbietą Kulas
zaprezentowali układ
ćwiczeń relaksacyjno-
oddechowych, które
nie jednemu sprawiły-
by trudności w ich wy-
konaniu. Wielkie bra-
wa dla seniorów!

Prezentacje szkół
Do prezentacj i szkół przystąpiły: Szkoła

Podstawowa w Zastrużu, Szkoła Podstawowa
im. J. Brzechwy w Żarowie oraz Zespół
Szkół im.
J. Śniadeckiego w Żarowie. Dzieci z SP Za-
struże pięknie zatańczyły i zagrały na gita-
rach. Uczennice z SP w Żarowie oczarowały
słuchaczy śpiewem, a reprezentanci ZS w Ża-
rowie rozbawili zebranych pod sceną ske-
czem „Gdzie jest Bidet” – parodią Jacksona.

Sobotnie koncerty
Sobotnie popołu-

dnie zarezerwowane
zostało dla młodzieży
i to przede wszystkim

dla nich zagrały dwie
rockowe kapele: Aim-
less Request oraz ze-
spół z partnerskiego
miasta Lohmar z Nie-
miec. Organizatorzy
Dni Żarowa nie zapo-

mnieli również o tro-
chę starszych miesz-
kańcach, dla których
zagrał zespół covero-
wy PCJ.

Golden Life
Gwiazdą tegorocz-

nych obchodów Dni
Żarowa był zespół
Golden Life, który
swym występem

uświetnił nasze Święto Miasta. Zanim na sce-
nie pojawili się muzycy, cały park wypełnił
się widzami, którzy przybyli również
z ościennych miast. Pod sceną rozbawiony
tłum śpiewał wraz z zespołem. Po występie
i bisach można było zdobyć autografy i zrobić
pamiątkowe zdjęcie z liderami Golden Life.

Sztuczne ognie
O godz. 24:00 niebo nad sceną w Miej-

skim Parku zabłysnęło kaskadą sztucznych
ogni. Wszyscy podziwiali wielokolorowe fa-
jerwerki, które na niebie tworzyły niezapo-
mniane widowisko.

Zakończenie
Kiedy ucichły odgłosy fajerwerków,

a niebo na powrót przybrało barwę nocy, na
scenę wkroczył DJ. Zabawa trwała do póź-
nych godzin nocnych, a Żarowianie wyko-

rzystali każdą minutę bawiąc się na placu
pod sceną.

Atrakcje towarzyszące
Organizator zapewnił również wiele

atrakcji tj . liczne stoiska handlowe, stoiska
prezentujące dorobek Kół Gospodyń Wiej-
skich z gminy Żarów, stoisko z książkami
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów
oraz stoisko z rękodziełem Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Żarowie.

dokończenie ze strony 1 i 6.
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angażowanie w sprawy dzieci i młodzieży
z Gminy Żarów zasłużyli: Pani Jolanta Pa-
pińska oraz firma działająca na terenie ża-
rowskiej strefy ekonomicznej – Daicel Safety
Systems Europe Sp. z o.o.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym,
życząc samych sukcesów w życiu osobistym,
jak i zawodowym oraz kontynuacji misj i nie-
sienia pomocy potrzebującym.

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania dla Pana Tade-

usza Borkowskiego, właściciela Zakładu Ka-
mieniarskiego w Bożanowie za nieodpłatne
przekazanie granitowych płytek. Cieszy nas
fakt, że wciąż są ludzie, na których można
polegać. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Młodzieżowa Rada Miejska w Żarowie

dokończenie ze strony 1 .

Maciusie 201 1
Imprezy towarzyszące

W piątek na hali sportowej GCKiS
odbył się finał Turnieju Wiedzy o Zagro-
żeniach i Bezpieczeń-
stwie oraz Koncert Or-
ganowy Muzyki Po-
ważnej , który odbył się
w Kościele Parafialnym
pw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Żaro-
wie. W sobotę nato-
miast w Parku Miej-
skim odbył się Turniej
Szachowy o Puchar
Burmistrza Miasta Ża-
rów. Nagrodzenie lau-
reatów Turnieju Sza-
chowego, Turnieju Wsi
oraz Konkursu Pla-
stycznego zorganizo-
wanego przez Miejski
Klub Honorowych
Dawców Krwi w Żaro-
wie, nastąpiło na głów-
nej scenie Dni Miasta.

Organizator – Gmin-
ne Centrum Kultury
i Sportu składa serdecz-
ne podziękowania
wszystkim osobom i fir-
mom, dzięki którym orga-
nizacja tegorocznych Dni
Żarowa była możliwa. Elżbieta Kulas

dokończenie ze strony 1 .

Złote Dęby 201 1
Gminy i jej mieszkańców.

Odznaczenie „Złoty Dąb” nadaje Kapitu-
ła Odznaczenia podejmując jednogłośnie
uchwałę. W związku z powyższym Kapituła
Odznaczenia „Złoty Dąb” odznaczyła nastę-
pujące osoby: Lilla Gruntkowska, Walenty
Styrcz, Kazimierz Skwierczyński, Bronisła-
wa Danuta Chrebela, Tadeusz Skoczyński,
Janusz Przybyłowicz, Józefa Jasińska, Stani-
sław Legiejew, Michał Bieszczad. Odznacze-
nie „Złoty Dąb” uprawnia do: honorowego
uczestnictwa w uroczystościach o charakte-
rze gminnym, uczestnictwa w uroczystych
sesjach i spotkaniach, nieodpłatnego uczest-
nictwa w imprezach kulturalnych, rozrywko-
wych i sportowych na terenie gminy.

Agnieszka Szykowna

dokończenie ze strony 1 i 6-7
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Świetlicowe
potyczki

Odkrywanie i rozwijanie zdolności, pasji
oraz talentów są umiejętnościami szczególnie
istotnymi. Przecież Talent – to robić z łatwo-
ścią to, co jest trudne dla innych. Taki przed-
smak talentów mieliśmy okazję zaobserwować
uczestnicząc w zajęciach świetlic środowisko-
wych z terenu gminy Żarów.

W integracyjnych zabawach udział wzię-
ły cztery świetlice środowiskowe: „Chatka Pu-
chatka” z Łażan, „Dziupla Kanarka” z Mro-
win, „Chochliki” z Wierzbna, „Kredka” z Kal-
na oraz placówka wsparcia dziennego
z Żarowa „Cztery Pory Roku”, w trakcie któ-
rych uczniowie zaprezentowali swoje umiejęt-
ności i zdolności w różnych dziedzinach. Za-
prezentowano talent wokalny na scenie świe-
tlicy wiejskiej w Wierzbnej 12 maja 2011
roku, w konkursie Mini Playback Show. Im-
preza była pełna doskonałej muzyki, a mali
wykonawcy wykazali się wspaniałymi umie-
jętnościami zarówno tanecznymi, jak i aktor-
skimi. W czasie zajęć integracyjnych dzieci
ze świetlic środowiskowych, a także z placów-
ki wsparcia dziennego „Cztery Pory Roku”
prezentowały swoje umiejętności i zdolności
w różnych dziedzinach: sportowych, muzycz-
nych, tanecznych, plastycznych. Mieliśmy
okazję obserwować rozgrywki sportowe, kon-

kursy, quizy, rebusy czy krzyżówki tema-
tyczne nawiązujące do treści profilaktycz-
nych. A wszystko po to, aby dobrze zapre-
zentować swoje zdolności podczas
Żarowskiego Święta Profilaktyki, które od-
będzie się dnia 6 czerwca w Gminnym Cen-
trum Kultury i Sportu.

Zajęcia w świetlicach – jak mieliśmy
okazję się przekonać – mają na celu zintegro-
wanie grupy, wprowadzenie przyjaznej at-
mosfery oraz ukazanie kodeksu zachowań
i zasad wspólnej pracy. Na warsztatach świe-
tlicowych realizowane są elementy progra-
mów profilaktycznych dotyczących zdrowia
i bezpieczeństwa, kształtowania postaw mo-
ralnych czy kultury zachowania. O takiej idei
działalności świetlic wspominali także opie-
kunowie placówek: Katarzyna Kondratowicz,
Bernadetta Lesiak, Patrycja Pasternak:
„Świetlice działają w różnych środowiskach
i różne chodzą do nich dzieci, ale wszystkie
łączy jedno – mają jakieś talenty, jakieś zdol-
ności. A zadaniem nas dorosłych i ich opie-
kunów, zadaniem pracowników tych świetlic
jest odkrycie tych talentów i ich rozwijanie.
Musimy dbać o rozwój tych talentów”.

O tym, co to naprawdę znaczy i jaki mo-
że być talent będziemy mogli się przekonać 6
czerwca na spotkaniu integracyjnym z mło-
dzieżą oraz dziećmi ze świetlic, na które ser-
decznie wszystkich zapraszamy.

Magdalena Pawlik

Sprzedam
działki budowlane

Żarów
osiedle Piastowskie
tel. 049-1 799-665-599 (Niemcy);
698-1 92-304; 696-074-421

Zmiany w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego w Żarowie
Informujemy, że Urząd Miejski w Ża-
rowie z dniem 1 czerwca 201 1 roku

zmienia godziny pracy:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Pią-
tek godz. 7:30 – 1 5:30

Wtorek 8:00 – 1 6:00
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Mistrz ortografii
1 0 maja 201 1 roku w Szkole Podstawowej im.

J. Brzechwy w Żarowie odbył się X Gminny Kon-
kurs Ortograficzny dla uczniów klas szóstych.

W konkursie wzięło udział dziesięciu
szóstoklasistów z czterech szkół podstawo-
wych naszej gminy. Wszyscy uczestnicy wy-
kazali się bardzo wysokim poziomem wiedzy
z zakresu ortografii i interpunkcji polskiej .

Laureatką tegorocznego konkursu została
Marzena Kania – uczennica Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w Żarowie. Zaszczyt-
ne drugie miejsce zajęła Oliwia Kaźmierczak,
trzecie natomiast Wiktoria Kurczewska –
uczennica ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Żarowie. Czwarte miejsce wy-
walczyły: Jagoda Sypułowicz uczennica ze
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Żarowie, Marlena Surzyn uczennica ze
Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, An-
na Kosiarska uczennica ze Szkoły Podstawo-
wej im. Anny Jenke w Mrowinach.

Prace sprawdzała komisja, w skład której
wchodziły nauczycielki: Katarzyna Buczma,
Małgorzata Kluska, Anna Zoła.

Mistrzowie ortografii otrzymali piękne
dyplomy oraz wspaniałe nagrody książkowe.
Pozostałym uczestnikom wręczono podzię-
kowania za udział w konkursie.

Organizatorzy: Marta Śliwa i Anna Zoła
dziękują wszystkim opiekunom za przygoto-
wanie uczniów do konkursu, a uczestnikom
za wspaniałą rywalizację.

Anna Zoła

Już od wczesnych
godzin porannych wsie
biorące udział w Tur-
nieju rozstawiały swo-
je stoiska w Parku
Miejskim. Pięknie
przystrojone wystawy
zachęcały przechod-
niów do zakupów.
A nabyć można było
przepyszne ciasta,
swojski chleb ze smal-
cem i kiszonym ogór-
kiem, pierożki i inne
smakołyki. Stoiska by-
ły również okazją do
pokazania dorobku na-
szych wsi: rękodzieła,
prace plastyczne. Było
co oglądać i podziwiać
na stoiskach Imbramo-
wic, którym towarzy-
szyła przedstawicielka
Marcinowiczek, Mro-
win, Pyszczyna, Poża-
rzyska, Mielęcina Mi-
koszowa i Łażan.

O godz. 13:00 re-
prezentanci poszcze-
gólnych sołectw rozpo-
częli zmagania w kon-
kurencjach
sportowo-rekreacyj-
nych przygotowanych
przez TKKF Chemik.
Siedem sołectw toczy-
ło zażarty bój w prze-
ciąganiu liny, „turla-
niu” opony, kręciole,
wyścigu w nartach, pi-
ciu piwa bezalkoholo-
wego przez smoczek.
Najwięcej emocji
wzbudziło przecieranie
kłody drewna na czas.
Sponosorem tej konku-
recj i był Czesław Woj-
ciechowski z Mrowin.

Po rozegraniu
wszystkich konkurencji
skład sędziowski roz-
począł liczenie głosów.
Najwięcej punktów
uzyskał Pyszczyn, któ-
ry tylko 1 punktem wy-
przedził Pożarzysko.
Kolejne miejsca zajęły
odpowiednio Mikoszowa, Łażany, Mielęcin,
Kruków i Przyłęgów. Wszystkie sołectwa bio-
rące udział w konkurencjach sportowych otrzy-
mały nagrody pieniężne, nie było więc przegra-
nych.

Turniej był wspaniałą okazją do spotka-

nia mieszkańców naszych wsi, wspólnej za-
bawy i wymiany doświadczeń. Miejmy na-
dzieję, że za rok kolejne wioski również zde-
cydują się na udział w zmaganiach
turniejowych.

Dominika Trzepla

Truniej Wsi 201 1
Po raz pierwszy w trakcie obchodów Dni Żarowa, po raz pierwszy w Żarowie, po raz pierw-

szy w tak licznym gronie, odbył się Turniej Wsi Gminy Żarów.

Nowy Zarząd
Spółki Wodnej

W piątek, 20 maja 201 1 roku o godz. 1 0:00
w Urzędzie Miejskim w Żarowie odbyło się
drugie posiedzenie Walnego Zgromadzenia
Członków Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej
w Żarowie.

Posiedzenie zdominowane zostało wybo-
rami członków Zarządu Spółki, po tym jak
na pierwszym posiedzeniu Zarząd nie otrzy-
mał absolutorium pomimo tego, że Komisja
Rewizyjna wydała pozytywną opinię o pracy
Zarządu, a jej Przewodniczący wnioskował
o jego udzielenie.

Nowe władze tworzą:
Artur Bernatowicz Przewodniczący Za-

rządu Spółki Wodnej w Żarowie, Ryszard
Rojek – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Spółki Wodnej w Żarowie oraz członkowie
zarządu: Wojciech Całka, Stanisław Legie-
jew i Stanisław Semik.

Nowemu Zarządowi życzymy owocnej
pracy i zrealizowania planów działania.

/x/
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Z wizytą w Jarosławiu
W dniach 21 -22 maja 201 1 r delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach

w składzie: dyrektor R. Konieczny oraz nauczyciele R. Frycz, M. Zięba, M. Kownacka uczestni-
czyli w uroczystych obchodach 90-lecia urodzin patronki szkoły Anny Jenke.

7. Konkurs
Matematyczny

W maju w Szkole Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Żarowie odbył się VII Gminny
Konkurs Matematyczny. Wzięło w nim udział
piętnastu trzecioklasistów z trzech szkół
podstawowych naszej gminy. Organizatora-
mi konkursu były: E. Mika, D. Tkaczyk.

Celem konkursu było: promowanie ma-
tematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki,
rozwijanie zainteresowań matematycznych,
wyzwalanie twórczej aktywności, zachęca-
nie do podejmowania różnorodnych działań
matematycznych, rozwijanie logicznego
myślenia oraz wytrwałości.

Wszyscy uczniowie wykazali się bar-
dzo wysokim poziomem wiedzy i umiejęt-
ności z zakresu matematyki.

Laureaci tegorocznego konkursu:
I miejsce: Kacper Kostysko z SP w Imbra-
mowicach,

II miejsce: Karolina Marczyńska z SP
w Żarowie,

III miejsce: Kinga Borowska z SP w Mrowi-
nach, Artur Chrebela z SP w Imbramowi-
cach, Kacper Grzęda z SP w Żarowie.
Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplo-

my oraz nagrody książkowe. Pozostałym
uczestnikom wręczono podziękowania za
udział w konkursie.

Organizatorzy dziękują wszystkim
opiekunom za przygotowanie uczniów do
konkursu, a uczestnikom za wspaniałą ry-
walizację.

Wioletta Piotrowska

Uroczystość odbyła się w Jarosławiu,
w przepięknym podkarpackim mieście, gdzie
Anna Jenke była dyrektorem i nauczycielem
Liceum Sztuk Plastycznych.

Na uroczystość przybyli: przedstawiciele
MEN, duchowieństwo, marszałek wojewódz-
twa podkarpackiego, wojewoda, włodarze mia-
sta i powiatu, byli uczniowie profesor Anny Jen-
ke, przedstawiciele TPAJ w Świdnicy, delega-
cja z Gimnazjum w Jaroszowie, delegacje szkół
z Polski noszących Jej imię oraz harcerze.

Po uroczystej Mszy Św. w jarosławskiej
Kolegiacie, w której słowo Boże wygłosił
ks. prof. Guz, zaproszeni goście uczestniczyli
w sympozjum poświęconym życiu i działalno-
ści patronki.

Wszyscy mieli możliwość odwiedzenia
rodzinnego domu patronki, w którym odre-
staurowano pomieszczenia i zgromadzono pa-

miątki po wspaniałej nauczycielce. W domu
rodzinnym Anny Jenke znajdują się też opra-
wione zdjęcia, listy i wiersze naszych
uczniów.

W Jarosławiu została wydana książka
siostry B. Lipień „ Kryształ w blasku słoń-
ca”, w której zawarto rozdział „Listem
i wierszem z Mrowin” - rozdział zawiera li-
sty i wiersze napisane przez uczniów naszej
szkoły. Jesteśmy dumni, że mamy tak Wspa-
niałego Patrona.

Mamy nadzieję, że uczniowie naszej
szkoły będą czerpać wzorce ze wspaniałego
patrona.

Kościół Przemyski rozpoczął proces be-
atyfikacyjny Anny Jenke, który jest już na
szczeblu Kongregacji do Spraw Świętych
w Watykanie.

R. Konieczny

Czym oddychają
Żarowianie?

W kwietniu i maju 2011r. w ramach pro-
jektu edukacyjnego uczniowie Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Żarowie przeprowadzili
badania stanu czystości powietrza, chcąc do-
wiedzieć się czy ta sfera życia w naszym mie-
ście jest zanieczyszczona.

Uczniowie klas II w składzie: Michał
Myrta (II A), Daria Jarosz (II B) , Aleksandra
Fita (II D), Agnieszka Jasińska (IID) – prze-
prowadzili badania na temat: zanieczyszcze-
nia powietrza atmosferycznego na terenie
Żarowa dwutlenkiem siarki (posłużyła do

tego skala porostowa).
Podczas zajęć przeprowadzono badania

najprostsze, nie wymagające skomplikowa-
nego sprzętu oraz profesjonalnych odczynni-
ków. Takie podejście miało na celu zwróce-
nie uwagi i uświadomienie młodym ludziom,
jak wiele można dostrzec wykorzystując je-
dynie ludzkie zmysły. W ten sposób zdołano:
• rozwinąć wrażliwość na otaczające środowisko
przyrodnicze i wyposażyć uczniów w umie-
jętności dostrzegania negatywnych zmian wy-
woływanych przez zanieczyszczenia,

• rozwinąć umiejętność prowadzenia pro-
stych badań – pomiarów.
Do badania zanieczyszczenia powietrza

atmosferycznego dwutlenkiem siarki użyto
skali porostowej . Porosty i glony zestawione
w skali porostowej zostały uszeregowane
zgodnie z malejącą ich wrażliwością na dwu-
tlenek siarki. W ten sposób skala umożliwia
łatwe określenie stopnia zanieczyszczenia
środowiska naturalnego. W okolicach Parku
Miejskiego w lesie w Żarowie, w Imbramo-
wicach i w Kalnie najwięcej zaobserwowano
porostów proszkowatych.

Występowanie takich stref porostowych
świadczy o dużym zanieczyszczeniu terenu.
Zanieczyszczenie powietrza w Żarowie usta-
lono na 3 w 8 stopniowej skali porostowej (0
– powietrze najbardziej zanieczyszczone, 7 –
powietrze czyste), co oznacza, że średnie stę-
żenie dwutlenku siarki na badanym terenie
wynosi około 125 µg SO2 m ³.

Co ciekawe, badania, które były przepro-
wadzane parę lat temu, na tym samym tere-
nie wskazywały na 2 stopień zanieczyszcze-
nia. W tym czasie najliczniejszymi porostami
były porosty skorupiaste. Zjawisko to świad-
czy, że zanieczyszczenie powietrza na na-
szym terenie zmniejszyło się o jeden stopień.

Opiekunem projektu była nauczycielka
gimnazjum Wiesława Woźniak.

Z wizytą
w gimnazjum

Wieloletnia współpraca gimnazjum imie-
nia Jana Pawła II w Żarowie oraz Realschule
z Lohmar już po raz kolejny zaowocowała
istotnym wydarzeniem, jakim niewątpliwie jest
wymiana międzynarodowa.

W dniach 16-21 maja 2011r. naszą gmi-
nę odwiedziła grupa niemieckiej młodzieży
z partnerskiego Lohmar, która w ramach
międzynarodowej wymiany miło spędziła
czas wraz ze swoimi polskimi rówieśnikami.

Na nauczycielach, rodzicach i uczniach
spoczęła więc wielka odpowiedzialność. Wszy-
scy jednak stanęli na wysokości zadania i za-
pewnili uczestnikom wymiany moc atrakcji.

17 maja 2011 roku uczestnicy wymiany
brali udział w warsztatach z języka angiel-
skiego, które odbyły się w auli żarowskiego
gimnazjum. Zajęcia te były doskonałą okazją
do grupowej integracj i oraz wzajemnego po-
znania własnych krajów. Ponadto, młodzież
niemiecka odwiedziła najpiękniejsze zakątki
naszej gminy. Wśród atrakcji, które przygo-
towali polscy organizatorzy były jeszcze wy-
cieczki do Karłowa, Wrocławia oraz Świdni-
cy. Podczas krajoznawczych wędrówek po-

wstała płaszczyzna do porozumienia między
młodzieżą z obu krajów. Talent muzyczny
uczestnicy wymiany mogli zaprezentować
podczas wspólnego poloneza, który okazał się
dla niemieckich uczniów nie lada wyczynem.

Niewątpliwym gwoździem programu by-
ło ognisko, zorganizowane w przedostatnim
dniu wizyty gości, na którym wszyscy bawili
się ponad podziałami, starali się zintegrować
i zamienić z każdym kilka słów.

Bardzo miło także zagraniczni goście zo-
stali przyjęci przez polskie rodziny. W domo-
wym zaciszu mieli okazję poznać polskie zwy-
czaje, regionalne potrawy oraz gościnność. Po-
żegnania jednak nadszedł czas i 21 maja nasi
goście odjechali w swoje rodzinne strony.

Zadowolenia z organizacj i oraz przebie-
gu wizyty niemieckich uczniów nie kryła dy-
rektor gimnazjum Helena Słowik, potwier-
dzając jednocześnie, iż wymiana taka stwa-
rza uczniom nie tylko idealną możliwość
rozwinięcia swoich umiejętności językowych
lecz także zdobycia nowych doświadczeń,
a przede wszystkim nawiązanie często długo-
trwałych międzynarodowych przyjaźni.

Magdalena Pawlik
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Na kilka godzin kawiarnia Gminnego
Centrum Kultury i Sportu 18 maja 2011 roku
oddana została we władanie młodych akto-
rów, którzy swoją obecnością i prezentowany-
mi utworami stworzyli niezwykle teatralne
święto. Ich kreacje sceniczne były sposobem
na wyrażenie siebie, przyniosły im zadowole-
nie i poczucie spełnienia.

Turniej Małego Aktora skierowany jest
dla dzieci do lat sześciu i klas zerowych szkół
podstawowych. W tym roku organizatorzy,
czyli Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ża-
rowie mieli wielką przyjemność gościć
w swoich progach dzieci z: Bajkowego Przed-
szkola oraz Szkoły Podstawowej w Żarowie,
Szkoły Podstawowej z Imbramowic, Zastruża
oraz Mrowin, które wspaniale recytowały
i prezentowały swoje wykonanie utworu. Ak-
torskie zmagania oceniało jury w składzie:
Mariola Król – opiekunka Zespołu Teatralne-
go przy Bajkowym Przedszkolu w Żarowie,

Stanisława Biernacka – Dyrektor Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Żarów oraz Ry-
szard Fidler – muzyk, kompozytor, założyciel
zespołu VIATORI, a także jury dziecięce:
Laura Król, Martyna Janaszek i Przemysław
Dobrowolski z Bajkowego Przedszkola w Ża-
rowie. Grupa wspaniałych, pełnych energii,
uśmiechu i witalności dzieci, które z dumą
można nazwać małymi aktorami wykazała się
przede wszystkim własną interpretacją tek-
stów, dobrą dykcją, odpowiednim doborem
strojów i rekwizytów. Nic więc dziwnego, że
obradującemu jury nie łatwo było podjąć naj-
ważniejsze decyzje.

Oto laureaci konkursu:
I miejsce – Seweryn Tkaczyk Szkoła Podsta-
wowa im. Anny Jenke w Mrowinach,
Wiersz „Okulary”, autor: Julian Tuwim

I miejsce zespołowe – Jan Chlewicki, Ale-
xander Zajonz, Oliwia Skowrońska, Kac-
per Stańczyk za przedstawienie pt. „Ka-

czuszka Pogaduszka” autor: Jan Kazimierz
Siwek

II miejsce – Wiktoria Szywała Szkoła Pod-
stawowa w Zastrużu wiersz: „Okulary”
autor: Julian Tuwim

III miejsce – Antoni Ciupiński Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie
wiersz pt. „Bałwanek”, autor: Barbara
Prus

I wyróżnienie – Alicja Bernatowicz Szkoła
Podstawowa Imbramowice wiersz pt. :
„Mamusia”, autor: Laura Łącz

II wyróżnienie - Amelia Wabik Bajkowe
Przedszkole w Żarowie wiersz pt. „Pomi-
dor”, autor: Jan Brzechwa
Dowodem uznania dla wszystkich wystę-

pujących dzieci, biorących udział w turnieju
były ogromne brawa publiczności, a ich do-
pełnieniem dyplomy i nagrody rzeczowe
ufundowane przez Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie. Gratulujemy kunsztu ak-
torskiego i życzymy dalszego doskonalenia
„warsztatu” aktorskiego.

Magdalena Pawlik

winnościach matki, życząc im wszystkim
zdrowia oraz wielu sił w codziennych zma-
ganiach z życiem. Wieczór zakończył się
wspólną biesiadą i śpiewem przy wsparciu
muzycznym oraz artystycznym aktorów Te-
atru Bezdomnego. Były wyśpiewane życze-
nia „Sto lat” oraz wielki wspaniały tort, przy-
gotowany również przez aktywne działaczki
z Koła Gospodyń Wiejskich. Śpiewom, roz-
mowom, żartom nie było końca, wspaniale
bawiono się do późnych godzin wieczor-
nych. Nie zabrakło poczęstunku, przygoto-
wanego przez członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich oraz wspólnych tańców, zainicjo-
wanych przez Ryszarda Dykcika, które stały
się doskonałą okazją do integrowania lokal-
nej społeczności. Zgromadzona publiczność
z Łażan złożyła serdeczne podziękowania
Gospodyniom Wiejskim za trud, zaangażowa-
nie i poświęcenie na rzecz pracy społecznej,
optymizm i nieskrywaną radość życia oraz
fakt, że są dla nas wszystkich inspiracją do na-
śladowania. Mamy nadzieję na przeżycie po-
dobnych wzruszeń także w przyszłym roku.

Magdalena Pawlik

dokończenie ze strony 1 .

Dzień Matki...

Małe kreacje aktorskie
Trzynasta edycja Turnieju Małego Aktora „Niezapominajka” już za nami.

Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie

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

Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A.

poszukuje do wynajęcia mieszkanie w Żarowie,
3 lub 2 pokojowe, wyposażone w sprzęt AGD:

pralka, lodówka, kuchenka oraz przynajmniej czę-
ściowo umeblowane.

Czas wynajmu minimum 1 2 m-cy.
Kontakt telefoniczny: 74-85-62-601 ; lub e-mail: pco@pco.pl

Wyniki Konkursu
1 6 maja 201 1 roku komisja konkursowa wybrała najciekawsze prace zgłoszone do konkur-

su „Krwiodawstwo i krwiolecznictwo oraz Fundacja Votum w wyobraźni i oczach dziecka”.

Poniżej prezentujemy listę dzieci, które
zostały nagrodzone:

Grupa wiekowa 0-3
Pierwsza nagroda:
Julia i Aleksander Lisiecki Szkoła Podsta-
wowa Żarów

Druga nagroda:
Anna Ogryzek SP Mrowiny

Trzecia nagroda:
Maurycy Matuszak i Michał Ucieszyński
SP Mrowiny

Grupa wiekowa 4-6
Pierwsza nagroda:
Damian Kozieł SP Mrowiny

Druga nagroda:
Kacper Kowalczyk SP Mrowiny

Trzecia nagroda:
Natalia Kosińska Szkoła Podstawowa Żarów
Komisja konkursowa dodatkowo wyróżni-

ła sześć prac autorów: Magdalena Węgiel
Szkoła Podstawowa Żarów, Piotr Markiewicz

SP Imbramowice, Małgorzata Horoszczak SP
Żarów, Barbara Chodyniecka SP Żarów, Zu-
zanna Kuc SP Żarów, Kacper El.Awat SP
Mrowiny.

Oprócz tych prac Fundacja Votum wy-
różniła autorów: Wiktoria Kica SP Mrowiny,
Julia Wójcik SP Mrowiny.

RCKiK Wrocław wyróżniło prace auto-
rów: Julia Hruszowiec SP Imbramowice,
Konrad Margon SP Zastruże.

RCKiK Wałbrzych wyróżniło prace auto-
rów: Katarzyna Roman SP Mrowiny, Fabian
Okarma SP Mrowiny, Norbert Pajor SP Za-
struże.

Wszystkie dzieci nagrodzone i wyróżnio-
ne odebrały nagrody i upominki podczas Dni
Żarowa w dniu 28.05.2011r o godz.15:30
w Parku Miejskim w Żarowie.

Zapraszamy do zapoznania się z materia-
łem filmowym znajdującym się na Kronice
Filmowej Gminy Żarów.

Klub Honorowych Dawców Krwi
w Żarowie
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Dzieci bawiły się razem z rodzicami,
dziadkami oraz swoimi bliskimi. Wśród za-
proszonych gości, w tłumie bawiących się
przedszkolaków wypa-
trzyliśmy Leszka Mi-
chalaka Burmistrza
Miasta Żarów oraz Ta-
deusza Pudlika Prze-
wodniczącego Rady
Miejskiej , którzy
z wielką radością ob-
serwowali prezentacje
przedszkolaków.

Impreza rozpoczę-
ła się od krótkiego wy-
stępu artystycznego
w wykonaniu przed-
szkolaków, którzy
śpiewali i recytowali,
a wzruszeniu rodziców i pań nie było końca.
Po oficjalnym rozpoczęciu festynu dzieci mo-
gły spędzić czas z rodzicami. Jazda Harley-
em, konkursy sportowe, konkurs plastyczny,
wspólny grill, loteria fantowa, bajkowe malo-

wanie twarzy – przygotowane atrakcje cie-
szyły się wielkim zainteresowaniem, nic
więc dziwnego, że przedszkolaki ochoczo
w nich uczestniczyły. Wśród przygotowa-
nych niespodzianek były również przepyszne
potrawy wykonane przez rodziców: ciasta,
desery, kiełbaski z grilla, zimne i gorące na-
poje, które zachęcały swoimi zapachami do
ich skosztowania.

Festyn był doskonałą okazją do wspólne-
go spędzenia czasu z całą rodziną, a dzięki
wielu atrakcjom, konkursom i zabawom uda-
ło się wyczarować wspaniałą, niesamowitą

atmosferę, która mamy nadzieję, na długo
pozostanie w dorosłych i dziecięcych wspo-
mnieniach.

Magdalena Pawlik

Wstępna analiza całego zbioru wykazała,
iż wewnątrz zaplombowanej butelki znajdo-
wało się 36 banknotów z lat 1906, 1910,
1913, 1914, 1917, 1918 (Cesarstwo Niemiec-
kie), a także banknoty Republiki Weimarskiej
z lat 1919-1923. Szczególnie interesujące są
trzy tzw. „notgeldy”, czyli pieniądze zastęp-
cze: miasta Strzegom (zachowany cząstko-
wo), miasta Kamienna Góra oraz tzw. „Gut-
schein” Państwowej Dyrekcji Kolei Niemiec-
kich we Wrocławiu.

W zbiorze znalazło się również 6 monet
o nominałach od 1 do 50 fenigów z lat 1874-
1924, a także kartki żywnościowe na cukier
i chleb z lat 1922-23. Do szklanej butelki wło-
żony został także list spisany w Przyłęgowie
dnia 25 Marca 1924 przez Waltera Hartwiga.
Ze wstępnej analizy zachowanej treści wyni-
ka, że dla upamiętnienia przyszłym pokole-
niom, opisana została katastrofalna sytuacja
finansowa Niemiec po I wojnie światowej
oraz szalejąca wówczas inflacja.

Na liście widnieją podpisy ówczesnych
mieszkańców Przyłęgowa: Erich Büttner (go-
spodarz), Oskar Meißner (pracownik punktu
pocztowego), Oswald Finke (robotnik) –
wszyscy wymienieni w książce adresowej

Przyłęgowa z 1942 r. Dokument opatrzono
pieczęcią miejscowości „Preilsdorf, Striegau-
er Kreis” (Przyłęgów, Powiat Strzegom). Od-
naleziony zbiór został już skatalogowany
i niebawem po konserwacji będzie można
podziwiać go na wystawie w Żarowskiej
Izbie Historycznej . Więcej informacji na
www.izba.centrum.zarow.pl

Bogdan Mucha

Festyn rodzinny
Dnia 28 maja 201 1 roku, w pięknie ude-

korowanym balonami i kwiatami ogrodzie
przedszkolnym odbył się festyn rodzinny,
który był okazją do świętowania Dnia Matki,
Dnia Ojca i Dnia Dziecka, a także do integra-
cji – jak co roku – rodziców wszystkich
przedszkolaków i pracowników przedszkola.

Znalezisko z Przyłęgowa
Podczas prac związanych z rozbiórką starego fundamentu w Przyłęgowie odnaleziono bu-

telkę, wewnątrz której znajdowały się liczne banknoty, kartki żywnościowe, kilka monet oraz
odręcznie spisany list.

Wyniki
szóstoklasistów

Ten pierwszy tak ważny egzamin w swoim
życiu młodzież z ostatnich klas szkół podsta-
wowych napisała 5 kwietnia.

W tym roku uczniowie mieli do wykonania
26 zadań, w tym 20 zadań zamkniętych. Celem
sprawdzianu było zbadanie umiejętności
uczniów w zakresie czytania tekstu ze zrozu-
mieniem, pisania, rozumowania, korzystania
z informacji oraz wykorzystywania wiedzy
w praktyce. Diagnoza ta dostarcza istotnych in-
formacji dla ucznia i jego rodziców, szkoły
podstawowej, której uczeń staje się absolwen-
tem oraz dla gimnazjum, czyli szkoły, będącej
kolejnym etapem edukacyjnym, która będzie
odpowiadała za jego dalszą edukację.

Na terenie naszej gminy najlepsze wyni-
ki zdobyła Szkoła Podstawowa im. Jana
Brzechwy w Żarowie (27,3) oraz Szkoła
Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach
(26,7), przekraczając tym samym średni wy-
nik całej gminy (25,3) oraz województwa
dolnośląskiego (24,8), z czego niezmiernie
wszyscy się cieszymy i składamy gratulacje
na ręce Dyrektorów szkół.

Katarzyna Janik

Zmiana terminu
Wykonawca drogi powiatowej nr 3396D na

odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą
wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego
w Świdnicy (firma Heilit+Woerner Budowlana
Sp. z o.o.) informuje o przedłużeniu terminu
obowiązywania do dnia 1 1 .06.201 1 r. tymcza-
sowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Ża-
rów – Piotrowice Świdnickie (zamknięte skrzy-
żowanie), w oparciu o zatwierdzony projekt
organizacji ruchu.

Przedłużenie terminu zamknięcia skrzy-
żowania podyktowane jest koniecznością za-
kończenia przez Wykonawcę etapu robót,
który umożliwi bezpieczne wznowienie ru-
chu samochodowego po skrzyżowaniu.

Ryszard Potoczny

Zmiana
organizacji ruchu

Wykonawca budowy drogi powiatowej
nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową
nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stę-
czyńskiego w Świdnicy informuje, że przystę-
puje do etapu budowy, w którym nastąpi za-
mknięcie ul. Strefowej w Łażanach i otwarcie
ul. Przemysłowej w Żarowie.

Tym samym dojazd do Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Żarów
będzie odbywał się od strony ul. Przemysło-
wej w Żarowie. Projekt jest zatwierdzony
z terminem ważności do dnia 31 .08.2011 r.
Organizacja zostanie wprowadzona na czas od
31 .05.2011 do 31 .08.2011 r.

Ryszard Potoczny



Mniej sprawni bywamy wszyscy
Gmina Żarów tradycyjnie już z okazji Dnia Inwalidy integruje niepełnosprawnych na –

sprawdzonej od kilku lat – wycieczce z udziałem niepełnosprawnych emerytów, rencistów.

Z tej też okazji bli-
sko 50 osobowa grupa
niepełnosprawnych,
rencistów, emerytów
26 maja bieżącego ro-
ku wyjechała na inte-
gracyjną wycieczkę do
Sulistrowiczek zorga-
nizowaną przez Ośro-
dek Pomocy Społecz-
nej w Żarowie przy
współpracy ze Związ-
kiem Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów.
Uczestników wyciecz-
ki pożegnał Burmistrz
Miasta Żarów Leszek Michalak, który życzył
wszystkim udanej wyprawy, spełniających
się marzeń oraz jak najmniej trosk w codzien-
nym życiu.

Wycieczka jest inicjatywą gminną w ra-
mach minionego Dnia Inwalidy.

Uczestnikom dopisała piękna pogoda,
a w ślad za tym słoneczne nastroje, które wi-
doczne były już w chwili zbiórki przed auto-
karem. Nie zabrakło naszych rozśpiewanych
emerytów, grilowych przekąsek i integracj i
przy dźwiękach muzyki. Wszystkim uczestni-
kom wycieczki należą się brawa za Bycie ze
sobą nawzajem.

Wszystkim tym, którzy wsparli organiza-

cję wycieczki serdecznie dziękuję, szczegól-
nie uczestnikom wyjazdu – za waszą wyjąt-
kowość, siłę oraz niespożytą energię.

Z najlepszymi życzeniami, nieustającego
zdrowia, optymizmu życiowego i pogody ducha.

Święto „Dzień Inwalidy” zostało utwo-
rzone przez Światową Organizację Pracy
w 1956 roku po tragedii górniczej w kopalni
węgla kamiennego Bois du Cazier w mia-
steczku Marcinelle w Belgii. Zginęło wtedy
262 górników, a wielu zostało poważnie ran-
nych. W Polsce przede wszystkim dzień ten
dotyczy emerytów i rencistów.

Anita Denes-Ziemkiewicz

Rocznica KO
1 4 maja 201 1 roku odbyły się w Warsza-

wie uroczystości rocznicowe Komitetów Oby-
watelskich.

Powstawały one pod koniec lat 80-tych
jako oddolna inicjatywa aktywnych, twór-
czych i odważnych działaczy lokalnych wy-
wodzących się z Solidarności. Bez KO nie
byłoby spektakularnego zwycięstwa wybo-
rów 4 czerwca 1989 r. oraz zaangażowania
obywatelskiego w wybory samorządowe
1990r. To był początek transformacji, upad-
ku komunizmu i „odnawiania oblicza Tej
Ziemi”. Na przełomie zimy i wiosny 1989 r.
powstał Komitet Obywatelski w Żarowie.

Na zaproszenie organizatorów obchodów
rocznicowych w uroczystościach w Warsza-
wie udział wzięli Leszek Michalak – Bur-
mistrz Żarowa oraz Helena Słowik – członek
Zarządu KO w Żarowie. Uroczystą Mszę
Świętą dla zebranych z całej Polski przedsta-
wicieli KO odprawił w Kościele Trzech
Krzyży prymas senior kardynał Józef Glemp,
dalsza część obchodów odbywała się w Sali
Kolumnowej Sejmu RP.

Adam Rakoczy

Śladami interwencji Burmistrza
Odnowiono ławki

Przy pomocy pracowników społecznie
użytecznych w ostatnim czasie odnowione zo-
stały wszystkie ławki w parku. Informujemy
przy tym wszystkich mieszkańców gminy Ża-
rów o tym, iż kolejne jakiekolwiek naprawy
ławek w parku odbędą się nie wcześniej niż
za trzy lata, dlatego prosimy wszystkich
o dbanie o nasze mienie wspólne i informowa-
nie odpowiednich służb w sytuacjach, gdy je-
steśmy świadkami aktów wandalizmu.

Nowy skalniak
W minionym tygodniu na nowo zagospo-

darowany został skalniak przy Urzędzie Miej-
skim w Żarowie, na którym zasadzone zosta-
ły kwiaty ozdobne. Również w centrum mia-
sta w okolicach „Nefrytu” zobaczyć możemy
nowe klomby z kwiatami, które poprawiają
estetykę naszego miasta sprawiając, iż spacer
ulicami Żarowa sprawia nam wszystkim więk-
szą przyjemność.

Remont świetl icy
23 maja 2011 roku została podpisana

umowa ze Spółdzielnią Rzemieślniczą z Ząb-
kowic Śląskich na zadanie pn.: „Remont świe-
tlicy wiejskiej we wsi Imbramowice – etap II

remont pomieszczeń”. Wykonawca został
wyłoniony na drodze przetargu nieograniczo-
nego oferując na wykonanie remontu świetli-
cy kwotę 84.239,01 zł. Przedsięwzięcie to
jest finansowane w 75% ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Nowy parking
Po interwencji Burmistrza Miasta Żarów

powstaną nowe miejsca postojowe na Osie-
dlu Piastów w Żarowie. Władze Miasta pod-
pisały porozumienie ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową w Świebodzicach w ramach którego
Gmina Żarów wykona dodatkowe miejsca
postojowe, a Spółdzielnia Mieszkaniowa
przekaże na ten cel środki finansowe. Do-
tychczas wykonano kilkanaście miejsc posto-
jowych wyłożonych kostką betonową na uli-
cy Mieszka I w Żarowie, kolejnym etapem
będzie budowa parkingu na ulicy Krzywo-
ustego w Żarowie, która rozpocznie się już
w najbliższym czasie.

Wojciech Lesiak
Agata Utzig

Dzień Dziecka
w Mielęcinie

W niedzielę 29 maja 201 1 roku w Mielęci-
nie miała miejsce impreza integracyjna połą-
czona z Dniem Dziecka. Jej organizatorami
byli: sołtys Paweł Świętak, Mateusz Wilk oraz
Adam Tasarz.

Każdy miał możliwość upiec sobie kieł-
baskę przy wspólnym ognisku, na stołach
królowały ciasta upieczone przez gospodynie
wsi. Impreza była wyrazem podziękowania
dla młodzieży, która podczas tegorocznych
Dni Żarowa w Turnieju Wsi zajęła 5 miejsce.
Zachęcona do rywalizacj i młodzież z pewno-
ścią w przyszłym roku podczas Turnieju Wsi
powalczy o podium.

Serdecznie dziękuję radnej Marii Toma-
szewskiej , która pomogła nam zorganizować
zabawę.

Paweł Świętak



Kolejny remont
zakończony

W dniach 1 6.05.-26.05.201 1 r. został wyło-
żony kostką betonową ciąg komunikacyjny

o powierzchni 121 m 2 między budynka-
mi szkoły przy ul. Armii Krajowej 58 i Armii
Krajowej 60. Wszelkie prace związane z wy-
łożeniem kostki, sprzęt oraz podsypkę za-
pewnił Burmistrz Miasta Żarów.

Szkoła z rachunku dochodów zakupiła
kostkę betonową. Teraz wszystkie dzieci
oraz inni użytkownicy tego ciągu komunika-
cyjnego będą mogli przechodzić po równej
i estetycznej powierzchni.

Urszula Rurarz

Terminy
płatności

Urząd Miejski w Żarowie przypomina o ter-
minach płatności podatków i opłat oraz innych
należności niepodatkowych w 201 1 roku:
1 ) Podatek rolny, od nieruchomości, leśny –
od osób fizycznych:
I rata – termin płatności upłynął – 15 mar-
ca 2011 r.

II rata – termin płatności upłynął – 15 ma-
ja 2011 r.

III rata – płatna do 15 września 2011 r.
IV rata – płatna do 15 listopada 2011 r.
2) Podatek od środków transportowych:
I rata – termin płatności upłynął – 15 lute-
go 2011 r.

II rata – płatna do 15 września 2011 r.
3) Opłata od posiadania psów (30 zł) – ter-
min płatności do 30 czerwca 2011 r.
Osoba, która weszła w posiadanie psa lub
nie jest już właścicielem psa zobowiązana
jest zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim
w Żarowie (pokój Nr 2) – w terminie 14
dni od daty zaistnienia tego faktu.

4) Stała opłata roczna za wieczyste użytkowa-
nie gruntów – termin płatności upłynął 31

marca 2011 r.
5) Czynsze najmu za lokale komunalne oraz
należności za media – płatne do 10 każde-
go miesiąca

6) Czynsze dzierżawne:
– miesięczne – płatne do 10 każdego
miesiąca

– roczne – termin płatności do 30 czerw-
ca 2011 roku

Zaległości czynszowe
Informujemy wszystkie osoby, które po-

siadają zaległości z tytułu najmu lokali
mieszkalnych i użytkowych oraz mediów, że
w przypadku nie spłacania należności w wy-
znaczonych terminach sprawy będą nadal
niezwłocznie kierowane na drogę postępowa-
nia sądowego, co będzie się wiązało z obo-
wiązkiem zapłaty kosztów sądowych, które
wynoszą (w zależności od kwoty należności
głównej) od 180 do 1 200 zł.

Natomiast sprawy osób, które otrzymały
już sądowe nakazy zapłaty z tytułu zaległości
za czynsz i media i w dalszym ciągu nie do-
konały wpłat, zostaną przekazane niezwłocz-
nie do komornika sądowego, co spowoduje
obciążenie dodatkowymi kosztami czynności
komorniczych.

Przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego
w prawo własności

Zgodnie z art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. „o przekształce-
niu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” (Dz. U.
z 2005r. Nr 1 75 poz. 1 459 z późn. zm.) podmioty uprawnione mogą wy-
stąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności, w terminie do 31 grudnia 201 2r.

Podmiotami uprawnionymi zgodnie z treścią art. 1 wyżej powoła-
nej ustawy są:
1 . osoby fizyczne, będące w dniu wejścia w życie ustawy tj . 13 paź-
dziernika 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo
przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rol-
ne (przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w ro-
zumieniu kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przezna-
czonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego al-
bo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne);

2. osoby fizyczne i prawne, będące w dniu wejścia w życie ustawy
właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej
obejmuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami;

3. spółdzielnie mieszkaniowe, będące w dniu wejścia w życie ustawy,
właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i będące użyt-
kownikami wieczystymi nieruchomości;

4. osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mo-
wa w pkt 1 , oraz osoby fizyczne i prawne, będące następcami praw-
nymi osób, o których mowa w pkt 2 i 3;

5. osoby będące właścicielami lokali, które nabyły udział w użytkowa-
niu wieczystym po dniu wejścia w życie ustawy, tj . po 13 paździer-
nika 2005 roku.
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w pra-

wo własności powinien zawierać dane użytkownika wieczystego
(w przypadku współużytkowania - wszystkich współużytkowników

wieczystych) wraz z dokładnym adresem nieruchomości, której dotyczy
przekształcenie. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty po-
twierdzające, że wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym t.j.:

w przypadku budynku wielorodzinnego:
- odpis z księgi wieczystej urządzonej dla każdego z lokali wniosko-
dawców, z którym związany jest udział w użytkowaniu wieczy-
stym gruntu,

- odpis z księgi wieczystej urządzonej dla całej działki, na której stoi
budynek,

- wypis z ewidencji gruntów dotyczący gruntu zabudowanego,
w przypadku budynku jednorodzinnego lub garażu:
- odpis z księgi wieczystej , na której stoi dom lub garaż,
- wypis z ewidencji gruntów dotyczący gruntu zabudowanego.

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10zł.
Osoba, która nabyła w drodze przekształcenia własność nierucho-

mości zobowiązana jest do uiszczenia dotychczasowemu właścicielo-
wi opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w pra-
wo własności. Wysokość opłaty ustalana będzie na podstawie doko-
nanego przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego, w którym
wykazuje się wartość samego gruntu, na którym stoi budynek oraz
wartość prawa użytkowania wieczystego. Różnica tych dwóch warto-
ści powinna wskazywać na właściwą wysokość opłaty.

Wnioskodawca może skorzystać również z bonifikaty od opłaty
za przekształcenie:
- w wysokości 90% - dla osób fizycznych, zależy od wysokości mie-
sięcznego dochodu wnioskodawcy,

- w wysokości 50% - dla osób fizycznych, które prawo użytkowania
wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990r. oraz ich na-
stępcom prawnym,

- w wysokości 50% - jeżeli użytkowanie wieczyste dotyczy nieru-
chomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.
Możliwość ubiegania się o bonifikatę z tytułu przekształcenia pra-

wa użytkowania wieczystego w prawo własności obowiązywać będzie
do dnia 09 sierpnia 2011r. albowiem Trybunał Konstytucyjny, w wyro-
ku z dnia 26 stycznia 2010r. (syg. Akt. K 9/08, Dz. U. z dnia 08 lutego
2010r.) stwierdził, jako sprzeczny z Konstytucją, obligatoryjny charak-
ter bonifikaty, wskazany w treści art. 4 ust. 8 i 9 ustawy „o przekształ-
ceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”



Mozol
wicemistrzem!

W dniach 21 -22 maja 201 1 w Żarowie roze-
grane zostały Mistrzostwa Dolnego Śląska Ju-
niorów w szachach szybkich.

Do udziału w Mistrzostwach zgłosiło się
150 osób z całego województwa podzielo-
nych w 6 kategoriach wiekowych w grupach
dziewcząt i chłopców.

Wśród reprezentantów Gońca Żarów naj-
większy sukces osiągnął Dawid Mozol zosta-
jąc wicemistrzem Dolnego Śląska w kat. do
lat 12. Bardzo dobra organizacja, fenomenal-
ne warunki do gry pozwalają Żarowowi po
raz kolejny otrzymać od władz Dolnośląskie-
go Związku Szachowego imprezę klasy mi-
strzowskiej . Najlepszych szachistów dekoro-
wał Burmistrza Miasta Żarów Leszek Micha-
lak oraz jeden ze sponsorów, Andrzej
Borowski.
Wyniki naszych zawodników:
Dziewczęta:
D-10 – 6. Dominik Natalia – Goniec Żarów
D-18 – 5. Markiwicz Joanna – Goniec Żarów
Chłopcy:
C-8 – 6. Dołharz Jakub – Goniec Żarów

C-10
20. Zaremba Hubert – Goniec Żarów
30. Pasternak Maciej – Goniec Żarów
C-12
10. Zaremba Wiktor – Goniec Żarów
15. Dołharz Michał – Goniec Żarów
19. Makuch Michał – Goniec Żarów
C-14
17. Kurczewski Mateusz – Goniec Żarów
18. Piórek Patryk – Goniec Żarów
19. Szklarz Michał – Goniec Żarów
20. Mackieicz Michał – Goniec Żarów
C-16
5. Daniel Damian – Goniec Żarów
6. Borowski Przemysław – Goniec Żarów
C-18
8. Gadzina Tomasz – Goniec Żarów

Organizatorzy pragną serdecznie podzię-
kować sponsorom za wsparcie finansowe or-
ganizacj i turnieju: Wiesław, Michał Zaremba
– Centrum Posadzek „Zaremba”, Andrzej
Borowski – Tereny Zielone, Maria Toma-
szewska – Radna Rady Miejskiej w Żarowie,
Marek Baryłko – Przedsiębiorca z Gminy
Żarów.

Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie oraz klub szachowy Go-
niec Żarów.

media

Zmiany
w seniorach

22 maja 201 1 r. seniorzy Zjednoczonych
Żarów po bardzo słabym spotkaniu przegrali
0:1 na własnym boisku z drużyną Górnik-Bo-
guszów Gorce zajmującą miejsce w dolnej czę-
ści tabeli. Po tym spotkaniu nastąpiła zmiana
selekcjonera pierwszej drużyny. Dotychczaso-
we obowiązki Artura Sary przejął trener junio-
rów starszych, Sebastian Błaszczyk.

W zaległym spotkaniu rozegranym 25
maja, Zjednoczeni pewnie pokonali Włók-
niarz Kudowę-Zdrój 5:0. Tak okazałą wygra-
ną gospodarze zawdzięczają zmienionemu
ustawieniu w stosunku do meczy przegra-
nych. Do podstawowego składu powróciło
dwóch zawodników, którzy byli często piłka-
rzami rezerwowymi lub też grali na pozy-
cjach, które nie do końca pasowały do ich
stylu gry. Fenomenalne zawody rozegrał Jer-
nutowski strzelając trzy gole oraz zaliczając
jedną asystę.

Pięć dni później 29.05 biało-niebiescy
zrewanżowali się za porażkę z rundy jesien-
nej Iskrze-Bakietka Jaszkowa Dolna wygry-
wając mecz wyjazdowy 1 :2. Bramki zdobyli:
Jernutowski w 39min. oraz Korbecki
w 87min.

media

Talent w PZW
W kole PZW Żarów pojawił się duży talent

wędkarski.
Bartosz Rasiewicz (17 lat) zdobył tytuł

mistrza koła w wędkarstwie spławikowym
oraz tytuł mistrza okręgu Wałbrzyskiego
w tej samej dyscyplinie – w kategorii Junior
od 14-18 lat.

W dniach 24-26 czerwca 2011 roku bę-
dzie reprezentował koło PZW z Żarowa na
Mistrzostwach Polski, które odbędą się na
zbiorniku Oświęcim-Kurki koło Oświęcimia.
Jest to największe osiągnięcie w historii na-
szej gminy. Życzymy Bartkowi połamania
kija na dużej rybie.

Adam Rakoczy

W plenerze
Od tego roku wszyscy miłośnicy królew-

skiej gry, jaką są szachy mają możliwość do
realizacji swojej pasji w plenerze.

Obok kompleksu boisk sportowych Orlik
w Żarowie w roku ubiegłym w ramach prac
interwencyjnych zbudowana została sza-
chownica do gry w szachy plenerowe, na
której można rozgrywać na świeżym powie-
trzu pojedynki szachowe.

Figury do gry w szachy plenerowe ufun-
dował i przekazał do żarowskiego Gimna-
zjum pan Piotr Wilbik. Klub szachowy Go-
niec Żarów składa serdeczne podziękowania
dla darczyńcy.

A. Adamek

Sportowy Turniej
Miast i Gmin

W dniach od 26 maja do 1 czerwca organi-
zowany był na terenie całej Polski Europejski
Tydzień Sportu dla Wszystkich – XVII Sporto-
wy Turniej Miast i Gmin. Gmina Żarów po raz
kolejny zgłosiła swój udział w tej imprezie
sportowej.

Organizatorem „Europejskiego Tygodnia

Sportu dla Wszystkich – Sportowego Turnie-
ju Miast i Gmin”jest Krajowa Federacja
Sportu dla Wszystkich wraz z miastami
i gminami. Celem głównym imprezy jest ak-
tywizacja ruchowa jak największej liczby
Polaków, w tym mieszkańców naszej gminy.

Wykaz imprez rekreacyjnych „Europej-
skiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich –
Sportowego Turnieju Miast i Gmin” na tere-
nie Gminy Żarów opublikowany został na
stronie www.gmina.zarow.pl:

Przemysław Sikora

Z okazji Dnia Dziecka
wszystkim najmłodszym mieszkańcom naszej gminy

życzę dni pełnych słońca, słodyczy
oraz samych sukcesów w szkole.

Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak
ze współpracownikami



Zmagania pod siatką
W środę 25 maja sportową część obcho-

dów Dni Żarowa rozpoczęły
siatkarki.

Trzydzieści dwie uczest-
niczki z czterech zespołów ry-
walizowały w Turnieju Siat-
karskim Dziewcząt o Puchar
Prezesa TKKF Chemik. Wy-
grały gimnajzalistki z Jawo-
rzyny Śląskiej , wyprzedzając
Żarów I, Żarów II oraz gimna-
zjum Marcinowice. Najlepszą
zawodniczką turnieju została
reprezentantka zespołu Żarów II - Paulina Ką-
dziołka.

Zwycięskim zespołom wręczono pucha-
ry, medale oraz okolicznościowe dyplomy.

Żarów I: Aleksandra Fita, Klaudia Wą-
sowska, Agata Urbaniak, Żaneta Legiejew,
Aleksandra Darosz, Kamila Wygodzka, Karo-
lina Dyrcz.

Żarów II: Jagoda Zielińska, Katarzyna Łu-
kaszewska, Agnieszka Stryjewska, Weronika
Kuźma, Beata Biłas, Agnieszaka Przybyło-
wicz, Paulina Kądziołka.

Grassroots Day
Równolegle ze zmagania-

mi pod siatką rozegrany został
Turniej Piłkarski UEFA Gras-
sroots Day. Rozgrywki skiero-
wane były dla najmłodszych
adeptów piłki nożnej , a ideą
był Europejski Dzień Futbolu
Amatorskiego. W finale Nie-
pokonani Żarów okazali się
minimalnie lepsi od Niepokonanych Diabłów
zwyciężając 4:3. „Mały finał” padł łupem Tur-
bo Dynomenów – 3 miejsce. Czwarta lokata
dla Małej Barcelony. Piąte miejsce zajęły
Czerwone Diabły Zastruże, szóste miejsce
przypadło Zielonym Mrowiny. W całym tur-
nieju wzięło udział 42 zawodników, na któ-
rych czekały specjalne certyfikaty.

Skład zwycięzców – Niepokonani Żarów:
Aleksander Lisiecki, Szymon Pilski, Szymon
Dominik, Jan Ziobro, Wiktor Łuczak, Michał
Wójcikowski.

Taaaka ryba
W sobotę 28 maja naj-

wcześniej wystartowali węd-
karze. W trzech kategoriach
wiekowych odnotowano 25
osób. Wśród kadetów zwycię-
żył Kamil Czuba (230 pkt.)
wyprzedzając Pawła Tomiczka
(145 pkt.) oraz Agatę Mazur
(90 pkt.). Najlepszym junio-
rem został Kamil Fita (1375
pkt. – największa ryba zawo-
dów!), drugie miejsce dla Ka-
rola Potocznego (245 pkt.), trzeci sklasyfiko-
wany został Przemysław Borowski (235

pkt.). Pierwsze miejsce w naj-
starszej kategorii wiekowej –
seniorzy zdobył Piotr Mazur
(875 pkt.), drugie miejsce Da-
mian Gadzina (810 pkt.), trzeci
Piotr Mazur zgromadził 780
pkt. Laureaci Turnieju Węd-
karskiego o Puchar Burmistrza
Miasta Żarów uhonorowani

zostali statuetkami oraz pamiątkowymi dyplo-
mami. Dodatkowo Zastępca Burmistrza Grze-
gorz Osiecki (aktywny wędkarz) ufundował
poczęstunek dla wszystkich biorących udział
w zawodach.

Koszykarze, piłkarze
i tenisiści

Punktualnie o 10.00 na Orliku rywalizo-
wali koszykarze, piłkarze oraz tenisiści.

Do Turnieju Koszykówki Ulicznej o Pu-
char Burmistrza Miasta Żarów zgłosiło się
osiem zespołów, które podzielono na dwie

grupy: seniorzy i juniorzy. Efektowna, dyna-
miczna gra wszystkich drużyn sprawiła, iż ca-

ły turniej stał na wysoki poziomie. W finale
WNW (Marcin Kłok, Paweł Zdunik) zwycię-
żył duet Alkochemicy United (Przemysław
Lisiecki, Łukasz Banach). Mecz o trzecie
miejsce wygrali koszykarze Ostatni Raz
(Olek Ignatowicz, Piotr Pudlik) pokonując
White Niggaz (Patryk Malik, Rafał Borow-
ski). Finał juniorów był bardzo zaciekły. Je-
den punkt więcej rzucili Wczorajsi (Łukasz
Brańka, Dorian Kowalczyk) zostając mi-
strzem tej kategorii wiekowej . Druga lokata
dla Boston (Jakub Jagła, Konrad Bukalski).
Brązowe medale zdobiły szyję „Niepotrzeb-
nie przyszliśmy” (Benedykt Kowalski, Jaro-

sław Świecicki), czwarta lokata dla Nasyco-
nych (Adrian Holecki, Mateusz Pabis).
Oprócz pucharów, medali, dyplomów, zwy-
cięzcy z rąk Burmistrza Miasta Żarów Lesz-
ka Michalaka dostali talon 5 godzin do wy-
korzystania na Hali Sportowej GCKiS.

Do Turnieju Zakładów Pracy w Piłkę
Nożną o Puchar Burmistrza Miasta Żarów
zgłosiło się pięć zespołów (64 piłkarzy). Po
meczach „każdy z każdym” po raz kolejny
najlepsi okazali się pracownicy AKS. Drugie
miejsce zajęli Samorządowcy Żarów. Trzecia
lokata – Electrolux. Na kolejnych miejscach
sklasyfikowano Bridgestone oraz NOVA.

Do Turnieju Deblowego Tenisa Ziemne-
go zgłosiło się siedem par. Tytuł mistrzowski
przypadł duetowi Paweł Derek-Czekaj i Ja-
cek Angrys, drugie miejsce Marian Dawle-
wicz i Wojciech Hanc, trzecie miejsce Wal-
demar Poradzisz i Lesław Tkaczyk. Pierwsza
trójka otrzymała statuetki oraz dyplomy. Do-
datkowo zwycięzcy otrzymali talon 5 godzin
do wykorzystania na Hali Sportowej GCKiS.

Na szachownicy
Turniej szachowy rozegrany został w Par-

ku Miejskim. W najstarszej kat. Open zwycię-
żył junior – Dawid Mozol, wyprzedzając Mi-
rosława Cygana oraz Konrada Zamojskiego.
Wśród kobiet najlepsza była Aleksandra Ol-
szewska. Najlepszym juniorem starszym oka-
zał się Michał Makuch. Drugie miejsce zajął
Michał Dołharz, trzecia lokata przypadła Pa-
trykowi Piórkowi. W kategorii juniorów
młodszych bezkonkurencyjny był Jakub Do-
łharz. Kolejne miejsca zajęli: Maciej Paster-
nak oraz Jakub Pawlik. Laureaci otrzymali
okazałe puchary, medale oraz dyplomy.
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