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Obchody pięciolecia Electroluxu

Pięć lat temu Electrolux – wiodący na świecie producent zmechanizowanych urządzeń gospodarstwa domowego i urządzeń profesjonalnych, silnie związał się z polską gospodarką,
otwierając trzy nowoczesne fabryki w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej: fabrykę
zmywarek w Żarowie, fabrykę pralek w Oławie oraz fabrykę kuchenek i piekarników w Świdnicy.

Od tego czasu Polska stała się jednym
z najważniejszych rynków na mapie inwestycyjnej Grupy Electrolux. Z okazji obchodów
pięciolecia działalności produkcyjnej Electrolux na Dolnym Śląsku 20 czerwca 2011
roku na terenie fabryki Electrolux w Żarowie
odbyły się uroczystości jubileuszowe.
Motywem wiodącym poniedziałkowego
jubileuszu było przedstawienie historii i teraźniejszości firmy oraz zaprezentowanie
planowanych na najbliższą przyszłość zmian.
Zaproszeni goście, a wśród nich: Ernesto
Ferrario – Senior Vice President Operations
Europe w Electrolux, włodarze poszczególnych miast, dyrektorzy fabryki Electrolux na
Dolnym Śląsku oraz licznie zgromadzeni
pracownicy gromko oklaskiwali prezentacje
filmowe na temat działalności fabryki Electrolux. Dla gości przygotowano także inne
niespodzianki, a wśród nich były liczne wystąpienia gości, m.in. pana Ernesto Ferrario,
który wielokrotnie podkreślał, że firma Electrolux jest odpowiedzialnym członkiem społeczności, w której funkcjonuje, zawsze
otwartym na nowych, zaangażowanych ludzi. Były również ciepłe słowa oraz podziędokończenie na stronie 6.

Rusza budowa nowej fabryki

1 4 czerwca 201 1 roku plac przed fabryką Bridgestone Diversified Products Poland Sp. z o.o. w Żarowie zapełnił się ważnymi postaciami ze świata biznesu, władz samorządowych oraz polityki.

Tego dnia zaproszeni goście oraz pracownicy żarowskiej firmy przybyli na uroczystość symbolicznego „poświęcenia gruntu” pod budowę nowej fabryki Bridgestone
Diversified Products Poland Sp. z o.o.
Ceremonii uroczystego „poświęcenia
gruntu” towarzyszyły przemówienia zgromadzonych gości. Jako pierwszy głos zabrał
Prezes Zarządu firmy Bridgestone Diversified Products Poland Sp. z o.o. w Żarowie
Hiroshi Ito, który przywitał wszystkich obecnych i podkreślił, iż każda nowa inwestycja
powinna cieszyć, jednakże inwestycja dotycząca tak nowoczesnej branży wysokiej technologii cieszy jeszcze bardziej. Prezes Zarządu Hiroshi Ito wygłosił swoje przemówienie
w języku polskim, co wzbudziło zachwyt
wśród zgromadzonej publiczności. O wygłoszenie mowy poproszono również Burmistrza Miasta Żarów Leszka Michalaka, który
dziękował za konkretną i rzeczową współpracę, a także podkreślał rolę firmy Bridgestone jako aktywnej inwestycyjnie firmy. –
„Powód, dla którego tutaj się dziś znajdujemy
świadczy o potencjale Żarowa. Pragnę zapewnić, że nadal dokładam i będę dokładać
dokończenie na stronie 10.
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Drogie te drogi

O drogach i ich stanie można długo dyskutować lecz ich jakość od tego się nie poprawi.
Konieczne jest działanie i to szybkie, bo z każdym dniem ich stan nieustannie się pogarsza.
Zdecydowanej większości kierowców w ważnych (może nawet ważniejszych) zadań
niż wyremontowanie drogi z Bożanowa do
ogóle nie obchodzi to, kto jest jej właścicieKalna. Ale skoro doszło do tego, że Starolem. Płacą podatki (w paliwie – kto jeszcze
pamięta podatek drogowy?) i chcą bezpiecz- stwo chce zrzucić całą odpowiedzialność na
nie i szybko dotrzeć do celu. A tu ani szybko, gminę, to musimy zaprotestować. Przypoani bezpiecznie. Jak to jest panie Burmistrzu, mnę, że w zeszłym roku staraliśmy się o pieniądze na remont tej drogi i musieliśmy podże drogi w naszej gminie są takie zaniedbane? – z tym pytaniem zwracam się do Grzego- pisać specjalną umowę, w której powiat odrza Osieckiego Zastępcy Burmistrza Żarowa. dał nam tę drogę w użytkowanie, inaczej
– G. O. – Trochę zbyt mocne stwierdzenie pa- gmina nie mogłaby złozyć wniosku na jej remont. To czy to byłoby potrzebne gdyby gminie redaktorze. Owszem, mamy kilka dróg w fana Żarów była właścicielem tej drogi? Ratalnym stanie technicznym i nadają się one do
czej nie. O tym chyba zapomnieli ci wszyscy,
zamknięcia, ale zdecydowana większość jest w
którzy gminę obciążają odpowiedzialnością
dobrym, a nawet bardzo dobrym stanie.
za utrzymanie tej drogi.
– Ale przyzna pan rację, że to właśnie

tych kilka kilometrów rzutuje na cały obraz dróg?

– G. O. – No tak, łyżka dziegciu zepsuje
smak beczki miodu. To jest fakt. To samo z
drogami na terenie naszej gminy. Tak naprawdę, to mamy tylko kilka odcinków fatalnej nawierzchni: z Bożanowa do Kalna i dalej do Żarowa oraz odcinek z Mikoszowej do
Przyłęgowa i Pastuchowa. Ale na nasze
usprawiedliwienie trzeba przyznać to, że drogi te należą do Powiatu Świdnickiego i to powiat powinien dbać o te drogi.

– Czyli wracamy do starej śpiewki: to nie
my, to powiat. Starosta mówi to nie my, to
gmina, a droga niszczeje. Dlaczego gmina Żarów po prostu nie wyremontuje tej drogi?

– G. O. – Ależ my je remontujemy i to nieustannie. Nasi pracownicy praktycznie na
okrągło siedzą na tych dwóch odcinkach i
nieustannie je łatają. Przypominam, że do
wyremontowania tych dróg zobowiązał się
powiat. A miało to nastąpić przed ich fizycznym przekazaniem, czyli załatwieniem
wszystkich spraw formalnych. Starostwo niestety nie wywiązało się z żadnego z tych zadań. Nie wykonano remontów i nie załatwiono spraw formalnych.

– A jakie to ma znaczenie, kto jest właścicielem drogi?

– G. O. – Ma i to decydujące. Środki z budżetu gminy powinny być wydatkowane wyłącznie na zadania gminy, a nie na zadania
innych samorządów. Przecież nikt nie remontuje domu czy klatki schodowej sąsiada, tylko swoje obejście. Jedynym uzasadnieniem
wydatkowania pieniędzy na remont nie swojej drogi jest dbałość o bezpieczeństwo
mieszkańców poruszających się po drogach.

– A dlaczego do tej pory gmina nie naciskała na powiat, aby sprawy uregulować?
– G. O. – To oczywiste. W imię dobrej
współpracy. Realizujemy wiele wspólnych
przedsięwzięć. Wspólnie budujemy nowe
chodniki (pieniądze daje Służba Drogowa, a
my pracowników), wspólnie realizujemy budowę największej inwestycji drogowej w powiecie. Rozumieliśmy, że powiat ma wiele

– No dobrze rozumiem to, ale proszę
wytłumaczyć, dlaczego zamiast corocznie
lepić dziury nie zrobiono porządnego remontu raz a dobrze?

– G. O. – Odpowiedź jest oczywista. Remont miał zrealizować powiat, dlatego gmina zajęła się remontami tych dróg, które należą do gminy. A w minionym pięcioleciu –
może z wyjątkiem feralnego roku 2007 – wykonano ich bardzo dużo. I zdecydowaną
większość remontów wykonano w oparciu o
środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych. Dlatego mamy nowe nawierzchnie
wraz z podbudową w Bukowie, Imbramowicach, Zastrużu, Gołaszycach, Wierzbnej,
Krukowie, Pożarzyskuu a w wielu miejscowościach wyremontowano drogi boczne i polne, a to dzięki dobrej współpracy z wszystkimi kamieniołomami.

– Te remonty dróg na terenach wiejskich widać, ale co muszą zrobić mieszkańcy Żarowa, aby – w XXI wieku – doczekać się cywilizowanych dojazdów do
swoich posesji? Mam na myśli większość
dróg na osiedlu domków jednorodzinnych. Kupując działki płacili również za
drogi, których do tej pory nie ma.

– G. O. – To nie tak, że zapomnieliśmy o
tych mieszkańcach. Mówimy o wieloletnich
zapóźnieniach, które mają swój początek
jeszcze w czasach budowy oczyszczalni i
Gimnazjum. Takie były decyzje ówczesnych
władz. Te decyzje przynoszą obecnie wymierne efekty. Nie trzeba ich chyba przypominać.
Obecnie przygotowujemy się do wykonania
nawierzchni jezdni na ul. Dębowej. Będzie
wykonana w technologii betonowej, a długość odcinka uzależniona jest od środków finansowych i pozyskanego surowca. To będzie początek realizacji inwestycji drogowych na tym terenie. Corocznie planujemy
wykonać część nowej nawierzchni.
Poza tym, w porozumieniu ze spółdzielnia
mieszkaniową realizujemy na osiedlu Piastów budowę kolejnych parkingów. Te dotychczas wybudowane zapewniły miejsce dla
kilkudziesięciu samochodów na ul. Mieszka

I i Bolesława Krzywoustego. W najbliższym
czasie planujemy wykonanie jeszcze jednego
parkingu na ul. Władysława Łokietka.
Ponadto, udało się – po wielu staraniach
– uzyskać decyzję Agencji Nieruchomości
Rolnych o wypowiedzeniu umowy dzierżawy
obecnemu dzierżawcy. Pozwoli to na wykonanie parkingu przy ul Kazimierza Wielkiego. Tutaj mamy do czynienia z podobną sytuacją, jak z drogą Bożanów- Kalno. Dopóki gmina nie będzie właścicielem tego
terenu, to nie przewidujemy tam wykonania
nawierzchni np. z kostki betonowej. Teren
będzie tylko utwardzony.

– Na koniec nie sposób wspomnieć o temacie obwodnicy. Wiem, że to nie problem gminy, tylko powiatu, ale słyszałem
wiele wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa szczególnie na skrzyżowaniu
pod Piotrowicami i na rondzie w Łażanach. Czy gmina nie może wpłynąć na
zmiany poprawiające bezpieczeństwo na
tej drodze?

– G. O. – Może tego nie widać na co dzień,
ale Gmina cały czas dba o to, aby w trakcie
budowy tej drogi, wszystkie prace oraz niezbędne z późniejszym funkcjonowaniem tej
drogi elementy były dobrze wykonane. To na
wniosek Gminy projektant musiał uwzględnić
w projekcie przejście dla pieszych przez obwodnicę w kierunku Łażan i postawić tam
znaki drogowe. Również samo rondo przy ul.
Przemysłowej, było tematem ostatniego spotkania na terenie obwodnicy. Stało się tak dlatego, gdyż w projekcie były niezgodności co
do ilości pasów ruchu: jeden czy dwa.
Zgłaszaliśmy również wątpliwości co do
bezpieczeństwa na budowanym skrzyżowaniu
na zjeździe do Piotrowic i Żarowa. Kierowcy
przejeżdżający to skrzyżowanie będą musieli
bardzo szybko pokonać 4-jezdniową drogę, co
przypomina mi typowe rozwiązanie, jakie w
latach 70-tych zastosowano na tzw „ gierkówce”. Uzyskaliśmy wyjaśnienie, że będzie tam
ograniczenie prędkości do 60km/h, ale obawiam się, czy nie zafundowano nam kolejnego
feralnego skrzyżowania – takiego jak obok
Mielęcina. Stąd też informacje, jakie przekazują KrzysztofSołtys i Marek Zywer, że skrzyżowanie to będzie bezpieczne budzą moje wątpliwości. Zapewne wiele pracy na tym skrzyżowaniu będą mieli policjanci.

– Myślę, że policjanci już się wprawiają
do obserwowania tego skrzyżowania, bo
odkąd zamknięto drogę Żarów – Piotrowice bardzo często można ich tam spotkać. Jak na razie upodobali sobie tych
kierowców, którzy pomimo zakazu przejeżdżają budowane skrzyżowanie. Oby
później tak chętnie pilnowali tam bezpieczeństwa na drodze. Ale to już nie problem gminy tylko powiatu. Dziękuję za
rozmowę.

Rozmawiał Obserwator
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Sołtysi obradują

Kolejne spotkanie robocze sołtysów z
Burmistrzem Leszkiem Michalakiem miało
miejsce1 6 czerwca 201 1 roku na sali narad w
Urzędzie Miejskim w Żarowie.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele
Banku Zachodniego w Żarowie – Alicja Stanisz, Dorota Hanc oraz doradca leasingowy –
Mariusz Podolak, którzy zapoznali sołtysów
z aktualną ofertą Banku Zachodniego skierowaną specjalnie dla rolników.
Pracownicy rozdali wszystkim obecnym
foldery informacyjne oraz zobowiązali się,
że chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania,
nie tylko w placówce przy ulicy Sikorskiego
w Żarowie, ale również podczas spotkań zorganizowanych z mieszkańcami na wioskach.
Następnie głos zabrał przedstawiciel Zakładu Usług Komunalnych w Żarowie - Tomasz Kuska, który poinformował sołtysów,
że ZUK w Żarowie pragnie wyjść na przeciw

Sesja Rady Miejskiej w Żarowie

30 czerwca 201 1 roku, o godz 1 1 :00 w sali
narad Urzędu Miejskiego w Żarowie odbędzie
się Sesja Rady Miejskiej w Żarowie.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2010 rok.
IV. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Żarowa sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu gminy Żarów
za 2010 rok.
V. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia
gminy Żarów.
VI. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego
Gminy Żarów za 2010 rok.
VII. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2010
rok.
VIII. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów.
IX. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Żarów za 2010 rok.
X. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2010 rok,
2) udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2010 rok,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Żarów,
4) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok,
5) określenia szczegółowych zasad i trybu
udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnopraw-

potrzebom rolników w naszej gminie organizując dwa razy w roku ogólną zbiórkę odpadów rolniczych, takich jak: pojemniki na
środki ochrony roślin, folie oraz worki.
Wszystkie pojemniki 250l przeznaczone na
zbiórkę selektywną zostaną wymienione w
trakcie roku na pojemniki o pojemności
1100l. Większe pojemniki zaspokoją potrzeby mieszkańców, którzy sortują śmieci – ta-

ny, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Żarów i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego,
6) powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję
2012-2015.
7) zmiany Uchwały nr XXI/105/2008 Rady
Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lutego
2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za
usługi świadczone w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej funkcjonującej przy Bajkowym Przedszkolu w Żarowie,
8) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów,
9) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów,
10) miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów,
11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębie wsi Kalno,
gm. Żarów,
12) miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kruków, gm. Żarów,

ka postawa godna jest pochwały i wsparcia.
W dalszej części spotkania sołtysi wraz z
Burmistrzem rozmawiali o bieżących sprawach, takich jak: fundusz sołecki, stan dróg,
znaków drogowych oraz placów zabaw.
Na wszystkich czekał smaczny poczęstunek ufundowany przez Bank Zachodni.
Adam Rakoczy

13) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębie wsi Mielęcin, gm. Żarów,
14) miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mikoszowa, gm. Żarów,
15) miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gm. Żarów,
16) miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów,
17) miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego w obrębie wsi
Wierzbna, gm. Żarów,
18) uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zastruże,
gmina Żarów.

XI. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta
Żarów.
XII. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
radnych.
XIII. Przyjęcie protokołu Nr IX/2011 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu
27 maja 2011 roku.
XIV. Przyjęcie protokołu Nr X/2011 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 31 maja
2011 roku.
XV. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w
Żarowie.
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Koniec Roku w Akademii Malucha

W środę 1 5 czerwca w Bibliotece Publicznej w Żarowie odbyło się uroczyste zakończenie
roku akademickiego dla żarowskich maluszków.

W roku 2010/2011
dzieci w wieku od 12 miesięcy do lat 4 i ich opiekunowie uczęszczali na te
szczególne zajęcia. W ciągu
niespełna 9 miesięcy odbyło
się 25 spotkań, na których
maluszki, pod opieką swoich mam, tatusiów, cioć,
babć lub niań, wesoło się
bawiły w przyjaznym otoczeniu, pośród zabawek
i książeczek dostosowanych
do ich wieku. To właśnie
w tym miejscu stawiają
pierwsze kroczki na niwie
plastyki, słuchają bajeczek,
bawią się w kółeczku, uczą
się wierszyków oraz zachowań społecznych w rówieśniczej grupie.
Podczas uroczystości
wszystkie dzieci otrzymały

Do zobaczenia we wrześniu w Akademii
Malucha!

ek

Sprzedam

Noc Świętojańska z Szantami

Noc Świętojańska, obchodzona z 23 na 24 czerwca, zwana wcześniej Nocą Kupały to święto nie tylko sięgające głęboko w obyczaje słowiańskie, ale zawierające też pierwiastki celtyckie, germańskie i indoeuropejskie.

Obchodzone w okresie letniego przesilenia, było świętem jedności, połączenia ognia
i wody, słońca i księżyca, mężczyzny i kobiety, urodzaju
i płodności, miłości i radości,
pełnym magii i wróżb.
W dniu 25 czerwca nad
Stawem Miejskim w Żarowie,
pomimo niesprzyjającej aury,
o godz. 14.00 rozpoczęła się
Noc Świętojańska z Szantami.
Początkowo wiatr i od czasu do
czasu padający deszcz nie sprzyjały piknikowej zabawie i dlatego nie wiele osób obejrzało
zawody pływających po stawie modeli żaglówek (brały udział kluby modelarskie ze Świdnicy, Bystrzycy Górnej, Wałbrzycha i Dzierżoniowa), które zmagając się z wiatrem dążyły
do wyznaczonej mety pyszniąc się kolorowymi żaglami.

dyplomy, książeczki i słodycze. Trójce najbardziej wytrwałych Żaczków: Zuzia Tomalak (24 spotkania), Kubuś Litwin (22 spotkania), Emilka Przyłęcka (22 spotkania), dodatkowo wręczone zostały nagrody (pluszowe
pacynki) za frekwencję.
Pożegnane zostały dzieci, które w 2010 r.
ukończyły 4 lata (Julcia Orłowska i Władziu
Ścigajło). Dla nich organizatorzy również
przygotowali dodatkowo upominki w postaci
zestawów stempli.
Kiedy wszystkie dzieci zostały obdarowane, pomysłodawczyni AM i prowadząca
zajęcie Elżbieta Kulas podziękowała Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Stanisławie
Biernackiej za współpracę przy realizacji
spotkań, a dzieciom i opiekunom za wspólną
zabawę podczas zajęć. Na koniec spotkania
jeszcze jedna wspólna zabawa w kółeczku
i wzajemne życzenia słonecznych, wesołych
i bezpiecznych wakacji.

Z biegiem czasu pogoda poprawiała się,
a na niebie zagościło słoneczko. Szantowa muzyka, którą było słychać w całym mieście „przyciągnęła” mieszkańców nad staw, gdzie czekało
ich wiele atrakcji i dobra zabawa. Dzieci skwapliwie skorzystały z zabawy na dmuchańcach
oraz konkurencji rekreacyjno-sportowych przygotowanych przez TKKF w Żarowie. Dorośli
również nie mieli powodów do narzekań, bowiem dla nich też nie zabrakło atrakcji. Organizator: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zadbał o to, by każdy dobrze się bawił,
dlatego program imprezy był urozmaicony. Dla
amatorów mocnych dźwięków zagrała Żarowska Orkiestra Dęta pod batutą Bartosza Warkoczyńskiego. Koncert dla „wodniaków” i nie tylko dał zespół szantowy Drake. Wystąpił również, przy akompaniamencie Stanisław
Wójciuka, zespół śpiewaczy Żarowianie z ZE-

działki
budowlane

Żarów
Osiedle Piastowskie.

tel. 049-1 7-99-665-599 (Niemcy);
698-1 92-304; 696-074-421 .

RiI w Żarowie. Podczas tegorocznej Nocy
Świętojańskiej kolejny koncert dał nowo powstały chór Senyor-Rici Żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy GCKiS pod kierownictwem Ryszarda Fidlera, porywając zebranych do wspólnego śpiewania znanych
i lubianych przez wszystkich piosenek. Do tańca przed sceną zaprosił uczestników pikniku
zespół Walterband. Zabawa taneczna okraszona była konkurencjami rekreacyjnymi dla dorosłych, gdzie każdy uczestnik konkursu opuszczał „arenę walki” z nagrodą. Organizatorem
konkursów był TKKF Chemik w Żarowie.
Tradycyjnie, jak to bywa podczas tej magicznej nocy, było poszukiwanie kwiatu paproci, który w tym roku przybrał formę
kwiecistego wianka. Zdobywczyni czarownej
paproci otrzymała „sowitą” nagrodę.
W czasie imprezy można było nabyć
wianki wykonane przez uczestniczki pracowni rękodzieła działającej przy GCKiS w Żarowie w ramach Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. O północy wszystkie wianki zostały
puszczone na wodę wraz z platformą z zamontowanymi świecami dymnymi, które na
kilka chwil rozświetliły nocne ciemności ferią barw.
Organizację imprezy wsparł finansowo
żarowski oddział SKOK Wspólnota.
GCKiS
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Pożegnanie
pięciolatków

„Już czas, już czas – odchodzimy, bo
szkoła wzywa nas...” – takimi wzruszającymi
słowami w dniu 1 7 czerwca 201 1 roku w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie odbyło się
uroczyste pożegnanie dzieci pięcioletnich
przed ich odejściem do szkoły.

Szczególne wyróżnienia

Choć wyróżnienia w szkołach zostały już przyznane, to Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie z wielką radością chciałby przyznać specjalne wyróżnienia osobom, które swoją postawą, wrażliwością oraz pracą w ramach klubu wolontariusza przy Ośroku Pomocy Społecznej
w Żarowie zasłużyły na owacje na stojąco.

Kiedy zaczynaliśmy organizować wolontariat przy OPS
wszystko było dla nas „pierwsze”. Pierwsza diagnoza potrzeb w tym zakresie, spotkaCzas biegnie nieubłaganie i te dzieci,
tematyczne, plakat, pierwktóre jeszcze niedawno przekraczały po raz nia
sze
szkolenia, wspólne
pierwszy progi przedszkola, dziś już szykują warsztaty,
pierwszy
się do rozpoczęcia kolejnego ważnego etapu upragnionywreszcie
kontakt
z
osobami
w ich życiu.
wyczekującymi
wolontariusza.
Po krótkim powitaniu przez dyrektor
Pamiętam pierwsze spoElżbietę Wierzyk wszystkich zgromadzotkanie
z naszymi kandydatami
nych gości, a wśród nich: Burmistrza Miasta na wolontariuszy.
Przyszły
Żarów Leszka Michalaka, Sekretarza Gminy wówczas dziewczyny,
młode,
Żarów Sylwię Pawlik, Przewodniczącego
zdeterminowane
,
z
tym
swoim błyskiem
Rady Miejskiej Tadeusza Pudlika, a także
w
oku
i
dobrą,
optymistyczną
postawą, chcąkadry pedagogicznej Bajkowego Przedszkola ce pomagać innym.
oraz rodziców przedszkolaków, rozpoczęła
Dlaczego? Ponieważ lubią pomagać, posię część artystyczna, którą każda z grup
nieważ
w przyszłości chcą zawodowo pomaprzygotowała osobno pod kierunkiem swoich gać innym,
ponieważ to „dobry sposób dania
pań. W hali sportowej Gminnego Centrum
czegoś
od
siebie
dla dobra innych”, ponieważ
Kultury i Sportu wszystkie dzieci po raz
należy
pomagać.
ostatni recytowały wierszyki, śpiewały pioObie z Panią Bernadettą Lesiak wiedziałysenki, a także zaprezentowały inscenizację
śmy,
że trafiły nam się „perły”.
„Śnieżki” – naturalnie pod kierownictwem
Kując
żelazo, póki gorące wysoko ustawiniezawodnej Marioli Król. Uroczystość załam
poprzeczkę.
Najpierw intensywne szkolekończono dostojnym polonezem, wykonania: z zakresu wolontariatu, udzielania pomonym z niezwykłą powagą i gracją.
cy przedmedycznej, bezpieczeństwa i higieny
W sposób bardzo wzruszający przedpracy, potem warsztatowy maraton zorganizoszkolaki podziękowały swoim wychowawwany przez Dolnośląski Ośrodek Polityki
com oraz wszystkim pracownikom przedW międzyczasie formalności, poszkola za ogromny trud włożony w ich edu- Społecznej.
rozumienie,
ubezpieczenie i praca wolontarykację, pani dyrektor zaś złożyła słowa
styczna
u
podopiecznych.
podziękowania oraz wręczyła dyplomy dla
wolontariuszki wysokiej poprzeczrodziców, którzy angażowali się w życie co- ki sięNasze
nie
przestraszyły,
przeciwnie modzienne przedszkola, pomagali w organizacji bilizacja sięgnęła zenitu,wręcz
a
radość
jaką wnoróżnych uroczystości i zawsze chętnie służyli szą do swojej pracy dostrzegają zadowoleni
pomocą i radą. Dzieci z młodszych grup
podopieczni wychwalając nasze dziewczyny
również tego dnia pożegnały swoich starw codziennych rozmowach.
szych kolegów i życzyły im samych sukceI to najlepszy dowód na to, że są to własów w dalszej drodze edukacyjnej.
Na zakończenie części oficjalnej, głos
zabrał Burmistrz Leszek Michalak kierując
swoje słowa do dzieci, ich rodziców i wychowawców. W swoim krótkim wystąpieniu
Burmistrz wyraził swoje uznanie dla umiejętności zdobytych przez dzieci oraz złożył
W piątkowy wieczór odbyła się kolejna konwszystkim najlepsze życzenia i słowa gratu- wencja Żarowskiej Wspólnoty Samorządowej.
lacji dla najmłodszych absolwentów Bajko- Tym razem odbyła się w nastroju lekko wakacyjwego Przedszkola.
nym, bo przy grillu, ale poświęcona była podsuNie zabrakło chwil wzruszenia, smutek
mowaniu dotychczasowej działalności i przygopożegnania rozproszyła jednak radość, którą towaniu planów na dalszą działalność.
niesie zbliżający się czas wypoczynku i dłupierwszy konwent przygotowany
go wyczekiwanych wakacji. Pożegnania za- przezTonowy
trzyosobowy Zarząd, w skład któwsze są trudne, ale to pożegnanie zawiera
rego
wchodzi
Lilla Gruntkowska, Leszek Miw sobie obietnice przygody, jaką naturalnie chalak i Grzegorz
Osiecki.
jest dorastanie. Dlatego z uśmiechem na
Żarowska
Wspólnota
któustach, życzymy Wam – drodzy absolwenci ra jest kołem Świdnickiej Samorządowa,
Wspólnoty
Samo– samych sukcesów i powodzenia w szkolrządowej planuje w najbliższym czasie przenych murach.
prowadzenie trzech akcji. Ta najbliższa odbęMagdalena Pawlik dzie się już 11 i 12 lipca w Warszawie .

Nowe otwarcie
Wspólnoty

ściwe osoby. Przecież wysokie poprzeczki,
przekraczanie nieustannie granic swoich
możliwości jest gwarancją naszego rozwoju,
naszych nowych doświadczeń, doznań. Nasze dziewczyny na pewno nie stoją w miejscu, ciągle się rozwijają i zdobywają cenne
doświadczenie.
Dziękujemy za to wszystko i prosimy
o jeszcze:
Sonii Kovači – uczennicy II LO w Świdnicy,
Agnieszce Gawron – uczennicy III LO
w Świdnicy,
Anicie Gadzina – uczennicy Technikum Informatycznego ZSB-E w Świdnicy,
Dominice Harmaty – uczennicy III LO
w Świdnicy.
Z całego serca gratulujemy rodzicom,
wychowawcom i wszystkim dorosłym, którzy w wyjątkowy sposób wpłynęli i wpływają na biografię naszych wyróżnionych.
Gratuluję wszystkim kołom wolontarystycznym funkcjonującym przy szkołach inicjatywy
i dobrego działania na rzecz innych. Niech
szczęście dane drugiemu człowiekowi zawsze
wielokrotnie powraca do obdarowujących.
Anita Denes-Ziemkiewicz

– Panie Burmistrzu – z tym pytaniem
zwracam się do Leszka Michalaka co
„Wspólnota” szykuje na początku lipca?

– Ta najbliższa akcja to „ Wakacje uśmiechu”, które realizujemy wspólnie z Markiem
Michalakiem Rzecznikiem Praw Dziecka i
Młodzieżową Radą Miejską. Dzieci wyjadą na
dwudniową wycieczkę do Warszawy, gdzie będą nie tylko zwiedzać stolicę, ale również odwiedzą Sejm, a może nawet zagoszczą w Pałacu Prezydenckim. Co ważne żadne z dzieci za
wyjazd nie zapłaci ani złotówki.

– Skąd Środki na wyjazd?

– Wyjazd sponsoruje Wspólnota, a pieniądze pochodzą od sponsorów. Liczę na to, że
takich działań niebawem będzie więcej. Chcemy przypomnieć, że nie zajmujemy się biadoleniem i politykowaniem, tylko zwyczajną pracą na rzecz naszych mieszkańców.

| Gazeta Żarowska Nr 1 4/201 1 — strona 6 — 28 czerwca 201 1 |
baty na temat działalności i znaczenia firmy
Electrolux w ich miastach. Reprezentanci debaty zgodnie potwierdzili, że uruchomienie
fabryk Electroluxu w ich miastach pozytywkowania dyrektorów
nie wpłynęło na ożywienie gospodarcze tych
Electroluxu skierowamiejscowości.
ne do pracowników faOprócz serdecznych słów, garści podziębryki – tych wszystkowań miłym akcentem uroczystości był
kich, którzy brali i niespektakl pokazujący cztery żywioły: wodę,
ustannie biorą aktywny
ziemię, powietrze i ogień, którym zgromaudział w tworzeniu,
dzeni goście byli oczarowani i zachwyceni.
sprawnym działaniu
Po części oficjalnej, wszystkich przemówiei rozwoju firmy.
niach oraz występach goście raczyli się torPoniedziałkowy jutem, wymieniając się swoimi spostrzeżeniabileusz był też doskomi oraz refleksjami o przedstawionym widonałą okazją do podsuwisku. Nasza redakcja składa serdeczne
mowania dotychczasogratulacje zarządowi Firmy Electrolux w Żawych osiągnięć,
rowie – na czele z dyrektorem fabryki panem
doświadczeń oraz
Krzysztofem Spiehsem oraz zarządowi faprzedstawienia aktualbryk Electrolux na Dolnym Śląsku i jej pranej sytuacji firmy i jej zamierzeń. Wszystkie miast: Burmistrza Miasta Żarów Leszka Mi- cownikom, życząc dalszego rozwoju firmy
te elementy pojawiły się podczas jubileuszo- chalaka, Zastępcę Prezydenta Świdnicy Wal- i wielu sukcesów w podejmowanych w przywej gali, a całą imprezę poprowadził znany
demara Skórskiego, Zastępcę Burmistrza Oła- szłości wyzwaniach.
prezenter telewizyjny Tomasz Kammel, który wy Witolda Niemirowskiego oraz Burmistrza
Magdalena Pawlik
na zakończenie jubileuszu zaprosił włodarzy Siewierza Zdzisława Banasia do wspólnej dedokończenie ze strony 1.

Obchody pięciolecia Electroluxu

Piknik Rodzinny w Krukowie

1 2 czerwca 201 1 r. na boisku sportowym w Krukowie odbył się Piknik Rodzinny, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Nasz Kruków” wraz z sołectwem i mieszkańcami wsi.

Zorganizowanie
Pikniku Rodzinnego
wspomogli: Gmina Żarów, radne Maria Tomaszewska i Kamila
Madej, Stowarzyszenie
„Nasze Dzieci –
Wspólna Szkoła”
w Zastrużu oraz firma
reklamowa MAD
z Brzegu.
ura dopisała
w niedzielne popołudnie, dzięki czemu
zabawa na świeżym
powietrzu była strzałem w dziesiątkę. Dla przybyłych gości
TKKF Chemik prowadził konkursy i zabawy
dla dzieci, zawody rodzinne oraz zapewnił
oprawę muzyczną. Ogromnym powodzeniem
cieszył się turniej rodzinny. Dla zwycięzców
turnieju TKKF Chemik oraz Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Zastrużu ufundowali puchary.
Najwięcej radości
dla dzieci sprawiły
dmuchane zamki do
zjeżdżania i skakania.
W imprezie wzięli
udział także Strażacy
z OSP Żarów, którzy
zaprezentowali pokaz
swoich umiejętności.
Dużym zainteresowaniem wśród dzieci
cieszył się sprzęt stra-

A

towanymi przez mieszkańców wsi. Zachwycał ogrom ilości przygotowanych ciast i ich
żacki.
Można było także zasmakować tradyUczniowie Szkoły Podstawowej w Zastru- smak.
cyjnego
ogórka na domowym chlebie ze
żu przygotowali loterię fantową, w której
smalcem.
Ci, którzy są sympatykami grillomożna było wylosować ciekawe przedmioty. wania mogli
Jak na piknik przystało można było delek- ską z rusztu. zadowolić się smaczną kiełbatować się wspaniałymi smakołykami przygoW Pikniku Rodzinnym wzięli udział
mieszkańcy Krukowa oraz innych miejscowości. Wszyscy dobrze się bawili, co wzbudziło zadowolenie organizatorów imprezy.

Stowarzyszenie „ Nasz Kruków”
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SP Mrowiny

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie
Uczniowie ze średnią co najmniej 4.75 i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem

Kl. IVA

1. Zaremba Wiktor
2. Słowik Aniela
3. Sztablewska Natalia
4. Wawrzyniak Wiktoria
5. Ziemkiewicz Wiktoria
Kl. IV B

1. Chrapek Wiktoria
2. Domańska Katarzyna
3. Korbut Wiktoria
4. Korólczyk Maciej
5. Leśniak Mateusz
6. Stawiak Klaudia
Kl. IV C

1. Zajko-Ignatowicz Paulina
2. Kubasiewicz Aleksandra
3. Kipczak Wiktoria
4. Mazur Kinga
5. Król Marcel
6. Głąb Klaudia
7. Nowak Hanna
8. Galicka Alicja
9. Buchowska Aleksandra
Kl. IVD

1. Dzikowska Joanna

2. Łodej Michał
Kl. V A

1. Dydyńska Jagoda
2. Grzeszczak Magdalena
3. Kulig Patryk
4. Marzec Sara
5. Pszonka Katarzyna
6. Sawicka Natalia
7. Skrzypek Klara
Kl. V B

1. Bielecka Iwona
2. Holecka Izabela
3. Kalandyk Lidia
4. Zywer Paulina
Kl. V C

1. Rychel Patryk
2. Karpińska Karolina
3. Dynia Michalina
4. Wilk Kacper
5. Głodo Monika
6. Osiecki Patryk
7. Konieczna Patrycja
Kl. V D

1. Dołharz Michał
Kl. VI A

Wręczenie Orłów 201 1

Klasa IV

Dominika Kochanowska
Oliwia Skorek
Kacper Kowalczyk

1. Chmiel Wiktoria
2. Darosz Zuzanna
3. Kurzeja Marta
4. Serwicki Michał
5. Spirydowicz Justyna

Kl. V

Damian Kozieł
Daria Gołąb
Wojciech Pudłowski
Mateusz Komar

Kl. VI B

1. Jagła Klaudia
2. Kurczewska Wiktoria
3. Szmigiel Celina

Kl.VI

Wioletta Bąkowska
Anna Kosiarska
Agnieszka Ślęzak
Dawid Miłkowski
Agata Mazur

Kl. VI C

1. Ziobro Zuzanna
2. Skowronek Natalia
3. Dziubak Oskar
4. Sawicka Klaudia
5. Sypułowicz Jagoda

Szkoła Podstawowa w Imbramowicach

Kl. VI D

1. Hołota Ewa
2. Jastrzębska Kaja
3. Kania Marzena
4. Każmierczak Oliwia
5. Kosińska Natalia
6. Pasternak Tomasz
7. Potoczna Anna
8. Stencel Sławosz
9. Walus Paulina

Rok szkolny 201 0/1 1 wielu uczniów Szkoły Podstawowej w Imbramowicach kończy
z wysokimi wynikami w nauce i zachowaniu.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 201 0/201 1 w Szkole Podstawowej w Zastrużu poprzedziła Msza Święta w Kościele w Zastrużu. Akademia zaś rozpoczęła się tradycyjnym polonezem w wykonaniu uczniów z klas III – VI.

Uroczystość uświetniła obecność wielu
znamienitych gości, m.in. Katarzyny Janik
przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Żarowie, Urszuli Ganczarek Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej, Anny Szywały Prezesa
Firmy Szkoleniowo-Doradczej w Świdnicy,
Tadeusza i Heleny Smagieł byłych pracowników naszej szkoły.
Podczas apelu wiele się działo. Pożegnaliśmy między innymi uczniów klasy VI, zaprzysiężona została również nowa Rada Samorządu Uczniowskiego.
W wyborach największą liczbę głosów
uzyskali: Kinga Dukiewicz, Klaudia Banasik,
Mikołaj Pokój i tym samym właśnie ci uczniowie od września będą reprezentacją Samorządu Uczniowskiego.
Najprzyjemniejszym momentem akademii było rozdanie świadectw z czerwonym paskiem, nagród książkowych. Uczniowie wyróżnieni za wysokie wyniki w nauce oraz
wzorowe zachowanie to: Wiktor Petryszyn
i Aleksandra Madej z klasy IV oraz Kinga Dukiewicz z klasy V.

Prestiżowe
Nagrody Orła otrzymali:

sportowe,
- Marek Wojak za szczególne osiągnięcia
sportowe,
- Mateusz Michalski za rozwijanie zainteresowań muzycznych,
- Patryk Sołtysiak za rozwijanie zainteresowań muzycznych,
- Klaudia Cidyło za pielęgnowanie pasji artystycznych i osiągnięcia plastyczne,
- Patryk Kilanowski za eksperymentowanie
i wybitną inteligencję,
- Aleksandra Madej za pracę nad sobą i pracę na rzecz szkoły i środowiska,
- Kinga Dukiewicz za pracę wolontaryjną na
rzecz szkoły, środowiska lokalnego.
Wszyscy uczestnicy uroczystości wysłuchali listu pana Marka Michalaka Rzecznika
Praw Dziecka, kierowanego do uczniów, rodziców i nauczycieli. Dodatkowo, uczniowie
naszej szkoły odebrali słodki prezent od pana
Rzecznika. Pani Krystyna Wardach dyrektor
szkoły podziękowała nauczycielom, rodzicom i przyjaciołom szkoły za serce, wkład
i rzetelną pracę w mijającym roku szkolnym.
Wszystkim życzyła kolorowych i bezpiecznych wakacji.

- Joanna Górska za szczególne osiągnięcia
W następnym numerze relacja z wizyty komisji w Łażanach

/spz/

Średnią powyżej 5.0 uzyskało 12
uczniów klas IV – VI:
Sandra Ciastoń (5,45),
Magdalena Węglarz (5,4),
Jakub Pęcherski (5,36),
Julia Hruszowiec (5,3),
Karolina Fita (5,3),
Weronika Biłas ( 5,3),
Konrad Skora (5,22),
Klaudia Kot (5,2),
Piotr Markiewicz (5,11),
Jakub Stec (5,11),
Oliwia Chlewicka (5,11),
Aleksandra Trafas (5,11).

Stanowią oni 21 ,43% uczniów klas IV – VI.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz tytuł „Wzorowego Ucznia”.
Mając na uwadze osiągnięte wyniki
w nauce i zachowaniu wyróżniono16
uczniów klas I –III:
Karolinę Ciastoń,
Malinę Habzdę,
Wiktorię Stec,
Roksanę Nowak,
Wiktorię Kobel,
Oliwię Kościelniak,
Igora Kubanka – z kl. I,
Alicję Całkę,
Krzysztofa Dobrowolskiego,
Aleksandrę Biłas,
Marylę Kłyszejko,
Martynę Ścierko,
Sarę Żelazko – z kl. II,
Laurę Bias,
Mateusza Stańczyka ,
Bartosza Ciastonia – z kl. III.
Wszystkim wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów.

Krystyna Waliszak
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Gmina Żarów startuje po
place zabaw

Z okazji 1 00 urodzin NIVEA spełnia marzenia i buduje 1 00 placów zabaw.

Place zostaną wybudowane w lokalizacjach, które otrzymają największą liczbę
głosów na www.NIVEA.pl . Głosować
można codziennie od 6 czerwca do 31 października 2011.
Gmina Żarów zgłosiła do konkursu 4
lokalizacje w których powinny powstać
place zabaw:
Imbramowice
Mrowiny
ul. Zamkowa w Żarowie
ul. Ogrodowa w Żarowie

Wejdź na www.NIVEA.pl i oddaj głos na
gminę Żarów!
Adam Rakoczy

Apel do krwiodawców!

Zarząd Miejskiego Klubu HDK-PCK zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich ludzi
dobrego serca o oddanie krwi na akcji w dniu
1 4.07.201 1 r.

Akcja organizowana jest w okresie wakacyjnym i dlatego nasi krwiodawcy, którzy
oddali krew 3 czerwca 2011r. (brak okresu 8
tygodni od ostatniego oddania) nie będą mogli w niej uczestniczyć.
Apelujemy do tych, którzy czują się na
siłach i mogą jednorazowo wesprzeć nasze
działania o liczne przybycie do holu Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 10
w Żarowie w godz.10:00 - 14:00. Szczególnie zależy nam na tych, którzy mają krew
z czynnikiem Rh ujemnym, co nie wyklucza
innych z akcji.

Zarząd klubu

Droga do Piotrowic
będzie zamknięta

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 4.07.201 1 r. tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Żarów – Piotrowice Świdnickie (zamknięte skrzyżowanie), w oparciu o zatwierdzony projekt
organizacji ruchu.

Przedłużenie terminu zamknięcia skrzyżowania podyktowane jest koniecznością zakończenia przez Wykonawcę etapu robót,
który umożliwi bezpieczne wznowienie ruchu samochodowego po skrzyżowaniu.

Ryszard Potoczny
Pełnomocnik
Firma Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.

W następnym numerze relacja
z festynów parafialnych

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie
Uczniowie wyróżnieni za naukę w roku szkolnym 201 0/1 1

1A

1. Bortnik Karolina
2. Zięba Justyna
3. Kreisich Damian
1B

1. Wujek Eliza
100% frekwencja :
Król Angelika

1. Borowski Przemysław
2. Daniel Damian
3. Wygodzka Kamila
4. Nowak Bartosz
5. Wąsowska Klaudia
2C

1. Urbaniak Agata
2F

1C

1. Gorzycka Paulina

1D

1. Fafuła Damian
2. Łuczak Dawid
3. Kowalewska
4. Serwicki Filip

1. Myślińska Aurelia
2. Płosiński Filip
1. Bartosińska Patrycja
2. Maćkała Agata
3. Ogryzek Aleksandra
4. Woźniak Kinga
5. Ziaja Aleksandra
100% frekwencja:
Bartosińska Patrycja,
Dominik Paulina
2A

3A

3B

1. Maćkała Arleta
2. Brańka Łukasz
3. Kozieł Dawid
3C

1. Maćkała Magda
2. Kuźma Weronika

3. Serafin Karol
4. Struszewska Katarzyna
5. Cebula Jakub
3D

1. Galicka Aleksandra
2. Pawlik Paulina
3. Podolak Kinga
4. Myrta Joanna
5. Zawisza Klaudia
6. Przerwa Piotr
3E

1. Zaleński Wiktor
2. Jagła Jakub
3. Wachowiak Marek
3F

1. Lasak Anna – 5,62 – wzorowe – najwyższa średnia
w szkole
2. Stawska Inez
3. Pawłowska Urszula

Antoni Pytel patronem boiska

Z okazji obchodów 60-lecia Klubu LKS Zieloni Mrowiny Komitet Organizacyjny oraz Zarząd
Klubu LKS „Zieloni” Mrowiny 26 czerwca 201 1 roku zaprosili wielu gości: działaczy, piłkarzy
i sympatyków Zielonych Mrowiny, którzy przez lata wspomagali klub piłkarski.

Urząd Miejski reprezentował Burmistrz
Leszek Michalak oraz jego zastępca Grzegorz
Osiecki. Obchody rozpoczęła Msza święta
w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Mrowinach. Następnie goście przeszli na
stadion sportowy, gdzie nastąpiło odsłonięcie
tablicy pamiątkowej symbolizującej dzień
nadania boisku patronatu Antoniego Pytela
(*1933.09.07 – †2006.08.31).
Antoni Pytel został wybrany patronem,
ponieważ całe swoje życie poświęcał służbie
na rzecz gminy, zaangażowany był w wiele
projektów oraz organizował turnieje, dożynki
i festyny. Zaangażowany w ówczesne czyny
społeczne – przygotował i odnowił wspólnie
z Kołem Gospodyń Wiejskich – skwer „Pod
Dębami” włączał się w akcje „Czysto przed
moim domem”.
Pod jego kierunkiem Mrowiny trzykrotnie z rzędu uzyskały I miejsce w konkursie
na ofertę wypoczynku dla dzieci.
Bardzo aktywny gospodarz stadionu „Zieloni Mrowiny” przez lata – wraz z wieloma
współpracownikami – dbał o ten teren, nadzorował prace przy budowie szatni, która została oddana do użytku na trzydziestolecie klubu
sportowego. Dbał o życie kulturalne wsi organizując wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich spotkania dla mieszkańców wsi z wybitnymi ludźmi. Na jego zaproszenie do Mrowin
przybyli: Jerzy Kamas, Stanisław Mikulski,
Państwo Gucwińscy z Wrocławia, Marek Perepeczko, zespoły ludowe i wiele innych. Radny, odznaczony „Złotym Dębem” – dziś na
cześć wszystkich jego zasług obejmujący patronat nad miejscem, które kochał.
W imieniu dziadka wypowiadał się Bartłomiej Wawrzyńczak, a żona pana Antoniego dziękowała za uznanie, jakim obdarzony

został jej mąż (na zdjęciu powyżej).
Po przemówieniach przybyłych gości
przyszedł czas na rozgrywki sportowe.
Pierwsi do boju ruszyli oldboje z drużyn Zieloni Mrowiny i Zjednoczeni Żarów. Ich mecz
dostarczył wielu emocji choćby z samego
faktu, że grać w tym meczu mogły osoby
w wieku 40+. Ponieważ cały mecz zakończył
się wynikiem 3:3 niezbędne były rzuty karne,
które ku rozpaczy mieszkańców Mrowin lepiej wykonali piłkarze z Żarowa.
W kolejnej odsłonie piłkarskiej zagrały
drużyny kobiet z: Mrowin i Wierzbnej. Lepsze okazały się kobiety z Wierzbnej wygrywając mecz 2:0.
Na zakończenie rozegrano turniej piłkarski mężczyzn pomiędzy zespołami z: Mrowin, Wierzbnej, Kalna oraz Łażan. Po rozgrywkach grupowych do finału awansowały
drużyny z Mrowin i Łażan. Drużyna z Mrowin wygrała 2:0 zajmując pierwsze miejsce,
a mecz o trzecie miejsce rozegrały pomiędzy
sobą drużyny Wierzbnej i Kalna. Lepsza okazała się drużyna z Wierzbnej.
Dla wszystkich chętnych TKKF przygotował gry i zabawy, a dla łasuchów były oraz
domowe ciasta, jedzenie i inne łakocie. Uroczystość zakończyła zabawa taneczna.
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II edycja Saller Cup zakończona!

Półtora miesiąca piłkarskiego święta zafundowali nam uczestnicy II edycji Powiatowej Ligi
Oldboys Saller Cup. Rozgrywki rozgrywane były dwa razy w tygodniu na boisku Orlik w Żarowie.

Przed ostatnią kolejką było wiadomo, iż
tytuł mistrzowski zdobędzie Nocny Team,
piąte miejsce zajmą piłkarze Nefretete, a na
szóstej pozycji rozgrywki zakończą zawodnicy Pebek. Losy pozostałych miejsc na podium rozstrzygnęła ostatnia X kolejka.
Nefretete wygrało zdecydowanie 7:2
z drużyną Mam Talent. Tym samym zeszłoroczny zwycięzca ligi pozbawiony został
szans na zajęcie drugiego miejsca. Trzy celne
trafienia Norberta Gałązki przybliżyły go do
wygrania klasyfikacji najlepszego strzelca.
Pojedynek Geospace-Pleucom z Jaga Team
trzymał w napięciu do ostatnich minut.
W końcówce spotkania przy stanie 4:4 zwycięską bramkę oraz tytuł wicemistrzowski piłkarzom Jaga Team zapewnił Janusz Dychus.
Zwycięstwem 8:3 Nocnego Teamu nad
Pebek zakończyliśmy zmagania II edycji Powiatowej Ligi Oldboys Saller Cup.

Końcowa klasyfikacja:
1. Nocny Team
2. Jaga Team

3. Geospace-Pleucom
4. Mam Talent
5. Nefretete
6. Pebek
W jedynej indywidualnej klasyfikacji
zwyciężył z dorobkiem 16 bramek Norbert
Gałązka reprezentujący barwy Nefretete.
Nagrody uczestnikom rozgrywek wręczał
niezawodny sponsor główny p. Tomasz Mojsa. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątko-

we dyplomy. Dodatkowo, trzem drużynom,
które stanęły na podium wręczono medale,
puchary. Zwycięzcy Powiatowej Ligi Oldboys Saller Cup, zawodnicy Nocny Team
oraz najlepszy strzelec ligi otrzymali nagrody
rzeczowe ufundowane przez sponsora głównego – firmy Saller w Świdnicy.
Patronatem medialnym rozgrywki objęli:
Serwis informacyjny ziemi świdnickiej
dziennik.swidnica.pl oraz Gazeta Żarowska.
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie jako organizator chce serdecznie podziękować panom Tomaszowi Mojsie, Wojciechowi Basiukowi właścicielom firmy Saller w Świdnicy za objęcie honorowym
patronatem rozgrywek. Słowa podziękowania kierujemy w stronę arbitra głównego rozgrywek p. Jana Bieńko za sprawne i obiektywne sędziowanie całej ligi. Największe podziękowania należą się wszystkim drużynom
biorącym udział w II edycji Powiatowej Ligi
Oldboys Saller Cup.
Skład zwycięzców – Nocny Team: Zenon
Bodurka, Edward Razik, Maciej Wojewodzic, Grzegorz Razik, Michał Barabasz, Bartosz Wasilweski, Adam Ciupiński, Sławomir
Lis, Sebastian Doliński, Tomasz Mojsa, Zbigniew Wasik, Patryk Hryciuk.
media

Działka w centralnej strefie miasta Żarów.
Powierzchnia 294 m2.
Teren ogrodzony, kostka betonowa.
Budynek jednokondygnacyjny 67 m2.
Prąd, woda. W planie zagospodarowania teren
obiektów magazynowych i powierzchni usługowo –
handlowych. Tel. 694 41 4 530

Gradobicie

Wyniki konkursu Nasz Dom

Zjawisko atmosferyczne spowodowało straty w uprawach buraków, kukurydzy, rzepaku, ziemniaków i innych
warzyw we wsiach: Wierzbna, Kalno i Gołaszyce oraz w Bożanowie i Siedlimowicach. W Bożanowie oraz Siedlimowicach jednak nie zgłoszono żadnych strat.
Wychodząc na przeciw potrzebom rolników, komisja rolna pod przewodnictwem Przewodniczącego komisji rolnictwa
Radnego Mieczysława Myrty 22 czerwca 2011 roku przeprowadziła oględziny i szacowanie strat na polach rolników, którzy zgłosili szkodę. Komisja nie złożyła prośby do Burmistrza
o wystąpienie do Wojewody, ponieważ straty z terenu całej
gminy nie wyniosły 30%, wahały się one w przedziale od 3050 % na niektórych polach. Jeśli rolnik zakontraktował swoje
płody w negocjacjach z firmami skupowymi może wykazać
on, że nie mógł wywiązać się z kontraktu – dokumenty potwierdzające wnioski komisji można uzyskać w Referacie
Oświaty Promocji i Funduszy Zewnętrznych.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 54/2011 Burmistrza
Miasta Żarów wyłoniła następujących zwycięzców:
I miejsce 25 000,00 zł- wspólnota mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 24,
Żarów, zarządzana przez Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o., Żarów,
ul. Słowiańska 8
II miejsce 15 000,00 zł- wspólnota mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 49,
Żarów, zarządzana przez Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o., Żarów,
ul. Słowiańska 8
III miejsce 5 000,00 zł- wspólnota mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 15,
Żarów, zarządzana przez Administrację Wspólnot Mieszkaniowych, Świdnica, ul. Budowlana 3.

W dniu 1 9 czerwca 201 1 roku na terenie gminy Żarów wystąpiły opadu deszczu połączone z silnym gradobiciem.

Adam Rakoczy

1 6 czerwca w Urzędzie Miejskim w Żarowie miało miejsce oficjalne wręczenie czeków na łączną kwotę 45 000,00 zł dla przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, które wygrały w konkursie „Nasz Dom”.
– Cieszę się, że mieszkańcy naszej gminy coraz bardziej dbają o wygląd
swoich domów, a co za tym idzie wpływają na ogólny pozytywny wizerunek
miasta. Całym sercem popieramy takie inicjatywy. W tym roku zgłosiło się
16 wspólnot, mam nadzieję, że w roku przyszłym rywalizacja będzie równie
zaciekła. – powiedział Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak.

/x/
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Będą nowe ceny
biletów MPK

dokończenie ze strony 1.

Rusza budowa nowej fabryki

wszelkich starań, aby
ten potencjał był jak
najlepiej wykorzystany. Wyrażam nadzieję,
że nowa fabryka
i wszystkie inne, jakie
działają lub będą działać na terenie podstrefy
Żarów, będą mogły
ocenić nasze miasto jako ośrodek nowoczesny i rozwijający się na
wielu poziomach”.
W uroczystości
wziął również udział
Wojciech Morel – Wiceprezes zarządu
WSSE, który nie krył radości z faktu, że jest
to kolejny ważny moment dla gminy Żarów,
przy okazji gratulując i wręczając na ręce japońskiego prezesa symboliczną pamiątkę, która przypominać będzie o tym istotnym wydarzeniu. Swoje podziękowania i gratulacje złożyli także Andrzej Lukas – dyrektor oddziału
Energia Pro Grupa Tauron w Wałbrzychu
oraz przedstawiciele Firmy Takanaka – generalnego wykonawcy projektu.
Uroczystość poświęcenia nowego gruntu
miała bardzo oryginalny przebieg. Nie było
tradycyjnego święcenia przez księdza, a wszyscy zgromadzeni klaszcząc i kłaniając się złożyli swoją przychylność nowemu przedsięwzięciu. Japończycy są narodem żyjącym
zgodnie ze swoimi tradycjami, których nie zabrakło także podczas oficjalnej ceremonii.

Zmiany w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego w Żarowie
Informujemy, że Urząd Miejski w Żarowie z dniem 1 czerwca 201 1 roku
zmienia godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek godz. 7:30 – 1 5:30
Wtorek 8:00 – 1 6:00

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

Od 1 lipca zacznie obowiązywać uchwała
Rady Miejskiej w Świdnicy zmieniająca taryfę
opłat za usługi przewozowe w komunikacji
miejskiej.

Zmiany dotyczą m. in.:
- nowych cen biletów jednorazowych – ceny
biletów okresowych pozostają bez zmian
(tabela opłat w załączniku),
- wprowadzony zostaje nowy bilet czasowy
120-minutowy (w miejsce biletu 180-minutowego),
- obniżenia opłaty za przewóz bagażu (większego niż 60 cm x 40 cm x 20 cm) do wysokości ceny biletu jednorazowego ulgowego gminnego obowiązującego dla danej
strefy przewozu (do tej pory obowiązywała
cena biletu jednorazowego normalnego),
Plac budowy, aby zapewnić bezpieczeństwo, - zasad sprzedaży biletów przez kierowców
szczęście i powodzenie nowej inwestycji po– do nabycia wyłącznie bilety jednorazosypano ryżem i solą oraz wylano na piasek sawe, których nie trzeba kasować – wydruk
ke. Potem odbyło się zbiorowe, z udziałem zaz kasy fiskalnej,
proszonych gości, trzykrotne wbijanie łopat
- zwiększenia opłat dodatkowych za przew ziemię z okrzykiem: „ej, ej, ej”.
wóz osób lub bagażu bez ważnego biletu
Trzymamy kciuki za szybki postęp nowe(informacja w załączniku).
go projektu inwestycyjnego i mamy nadzieję,
Jednocześnie informujemy, że bilety czaże już niedługo będziemy gościć na uroczysowe 120-minutowe oraz 24-godzinne dostym otwarciu fabryki, dzięki której przy za- stępne będą wyłącznie w biletomatach usytustosowaniu najnowszych rozwiązań technolo- owanych przy wiatach przystankowych (ul.
gicznych (produkcja folii EVA znajdzie zasto- Henryka Pobożnego, Mikołaja Kopernika, pl.
sowanie głównie w procesie wytwarzania
Wolności, pl. Grunwaldzki, Muzealna, pl.
paneli fotowoltaicznych) polska część Bridge- św. Małgorzaty, Waleriana Łukasińskiego,
stona ma szansę stać się czołowym dostawcą Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater.) oraz pofolii solarnych na rynek europejski.
przez system moBILET za pomocą telefonu
Magdalena Pawlik komórkowego (www.mobilet.pl). Jeśli bilet
120-minutowy spotka się z dużym zainteresowaniem pasażerów, rozważymy możliwość wprowadzenia biletów w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz dystrybucję w stacjonarnych punktach sprzedaży.

Więcej
biletomatów
w Świdnicy

W lipcu pasażerowie MPK będą mogli
skorzystać z pięciu nowych biletomatów.

Pierwsze automaty do sprzedaży biletów
pojawiły się w Świdnicy ponad 2 lata temu
i zostały dobrze przyjęte przez podróżnych,
stąd decyzja o rozbudowie tej sieci sprzedaży.
Od 1 lipca pasażerowie komunikacji
miejskiej będą mogli korzystać z biletomatów usytuowanych przy wiatach przystankowych:
- pl. Wolności / Równa,
- pl. Grunwaldzki,
- ul. Waleriana Łukasińskiego,
- ul. Ludwika Zamenhofa,
- ul. Emilii Plater.
Nowe biletomaty kosztowały blisko
66 tys. zł i zakupione zostały z budżetu miasta Świdnica.

/x/

Promocyjny bilet
wakacyjny
W czasie wypoczynku letniego dzieci
i młodzież mogą skorzystać z biletu wakacyjnego. W zależności od liczby stref jego cena
wynosi 1 6 zł, 1 8 zł lub 21 zł za miesiąc.

W roku szkolnym taki bilet kosztuje ponad dwa razy więcej.
Zachęcając do zakupu, informujemy, że
bilety wakacyjne oprócz ważności na trasie
przejazdu obowiązują na wszystkich liniach
komunikacyjnych na obszarze miasta. Ilość
przejazdów nie jest ograniczona.
Dodatkowo bilet wakacyjny upoważnia
do 50-procentowej zniżki przy zakupie biletu
na basen otwarty Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Bilety można kupić w kasie biletowej
MPK na pl. Grunwaldzkim. Ważne są w lipcu
i sierpniu.
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Sukcesy szachistów Beniaminek na podium!
Najmłodszy reprezentant klubu szachowego Goniec Żarów Jakub Dołharz będzie reprezentantem województwa dolnośląskiego na
Mistrzostwach Niemiec w szachach do lat 8.

Wyjazd do Sebnitz umożliwiło szachiście zajęcie trzeciego miejsca w XXVI Międzynarodowym Turnieju Szachowym Juniorów – Memoriał Mistrza Czesława Błaszczaka w Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu.
Trzynaste miejsce w kat. do lat 11 zajął
Wiktor Zaremba zdobywając normę na trzecią kategorię szachową.
W turnieju otwartym dla juniorów brązowy medal zdobył Damian Daniel.

Jubileuszowy

media

1 1 czerwca 201 1 r. w Hali Sportowej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie rozegrano jubileuszowy V memoriał im.
Edwarda Sypniewskiego w Piłce Siatkowej
Mężczyzn.

Do turnieju zaproszono cztery drużyny:
Wieruszów Kubusie, Boroki Katowice,
Strzelec Wołów oraz TKKF Chemik Żarów.
Decydującym spotkaniem o zwycięstwo
był mecz Strzelce Wołów – TKKF Chemik
Żarów. W pierwszym secie zdecydowane
zwycięstwo siatkarzy z Wołowa, którzy dali
ugrać żarowskim siatkarzom tylko 14 punktów. W drugiej partii Chemik zrobił rewanż
zwyciężając do 16 punktów. O wszystkim
decydował trzeci set. Walka punkt za punkt i
niesamowite emocje. W przewadze zwyciężył Wołów pokonując Żarów 31:29.

Końcowa klasyfikacja:

I miejsce – Wołów Strzelec
II miejsce – TKKF Chemik Żarów
III miejsce – Wieruszów Kubusie
IV miejsce – Katowice Boroki
Najlepsi zawodnicy:
Wieruszów – Wilecki
Katowice – Kulig
Wołów – Łapszyński
Żarów – Gałka
Statuetki, puchary, dyplomy wręczał
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie
Tadeusz Pudlik oraz Prezes TKKF Chemik
Żarów Kazimierz Bordulak.
Organizatorzy dziękują Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Żarowie Tadeuszowi
Pudlikowi oraz Dariuszowi Skwierczyńskiemu za wsparcie oraz pomoc organizacji turnieju.

Podziękowanie
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Kierujemy szczególne podziękowania do
pana Kazimierza Kozłowskiego za okazane
wsparcie w organizacji wymiany młodzieży
polsko-niemieckiej.
Nauczyciele i uczniowie
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie

1 9.06 na Stadionie Miejskim w Żarowie w ostatnim meczu sezonu seniorzy Zjednoczonych
Żarów podejmowali lidera, zespół AKS Strzegom.

Biało-niebiescy zrehabilitowali się za
porażkę z rundy jesiennej wygrywając 2:0.
W przekroju całego spotkania Zjednoczeni
byli drużyną zdecydowanie lepszą. Wynik
otwiera w 26 minucie Grzegorz Chłopek,
który wykorzystuje dośrodkowanie z rzutu
wolnego. Kolejne celne trafienie ujrzeliśmy w 65 minucie. Strzelcem ostatniej
bramki w sezonie dla Zjednoczonych został Tomasz Rudnik. W całym spotkaniu
stworzyliśmy sobie mnóstwo sytuacji
bramkowych i ten wynik jest najmniejszym wymiarem kary.
Dzięki temu zwycięstwu oraz porażce
Stali Świdnica kończymy sezon na trzecim
miejscu!
Zjednoczeni Żarów jako beniaminek
miniony sezon mogą uznać za bardzo udany.
Do 26 kolejki zespół prowadził Artur Sara. Zastąpił go dotychczasowy trener juniorów starszych Sebastian Błaszczyk, który pozostanie trenerem pierwszej drużyny na kolejny sezon.
Zespół zgromadził 26 punktów notując
17 zwycięstw, 4 porażki oraz 9 remisów. Do
Gromu Witków, który zajął drugie miejsce
tracimy tylko jeden punkt. Mistrzem został
AKS Strzegom. W meczach u siebie straciliśmy najmniejszą ilość bramek w całej lidze –
7. Najwięcej bramek dla Zjednoczonych strzelił Michał Korbecki – 16.
Sprawa mistrzowskiego tytułu jest dalej
otwarta, ponieważ nie znamy jeszcze decyzji
w sprawie występów nieuprawnionych zawodników AKS Strzegom, Stali Świdnica
i Gromu Witków, którzy w minionym sezonie grali w ligach zagranicznych oraz w lidze
okręgowej. Jeżeli polecą walkowery to ligowa tabela ulegnie zmianie.
Na sukces przyczyniła się z pewnością
wyrównana, szeroka kadra zawodników, która mogła liczyć na uzupełnianie składu zawodnikami występującymi w Lidze Dolnośląskiej Juniora oraz
Klasie B. Dodatkowo
smaku dodaje fakt, iż
wiek juniora starszego
kończy kilku bardzo
uzdolnionych chłopców, co pozwala z optymizmem patrzeć na
kolejny sezon. Jesteśmy przekonani, że będzie on jeszcze lepszy
od poprzedniego.
Zwieńczeniem minionego sezonu był
turniej wewnątrz klubowy, który rozegrany
został 23 czerwca.
W turnieju brały udział

drużyny złożone z zawodników występujących w LDJ-M, LDJ-S, Kl. B, Kl. O oraz trenerów i kibiców.
Zjednoczonych Żarów w minionym sezonie reprezentowali:
Bramkarze: Marcin Hruszowiec, Paweł Pojasek, Tomasz Pater.
Obrońcy: Przemysław Drąg, Sławomir
Okarma, Piotr Kozibroda, Grzegorz Chłopek, Grzegorz Pietruszka, Adam Ciupiński, Mariusz Baziak, Sebastian Bryła,
Krzysztof Gesing, Michał Kołodziejczyk,
Michał Skrypak.
Pomocnicy: Marcel Owczarzak, Mariusz
Pietruszka, Piotr Koluśniewski, Daniel
Dąbrowski, Marcin Krawczyk, Michał
Klimaszewski, Dawid Sara, Eliasz Skrzyniarz, Krystian Dopieralski.
Napastnicy: Michał Korbecki, Tomasz Rudnik, Łukasz Jernutowski, Piotr Kaśków,
Damian Uszczyk, Rafał Byś.
Trener: Artur Sara/Sebastian Błaszczyk
Kierownik: Grzegorz Stankowski
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Awans rezerw!

Drugi zespół Zjednoczonych Żarów występujący w Klasie B na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu uzyskał awans do wałbrzyskiej A Klasy.

W ostatniej kolejce
byliśmy świadkami derbów. Zjednoczeni II Żarów na własnym boisku
ulegli Zrywowi Łażany
1:2. Zryw pomimo braku zawodników rezerwowych jako jedyna
drużyna w lidze potrafiła dwukrotnie pokonać
mistrza ligi. Pierwsze
trafienie dla Zjednoczonych zdobył Sebastian
Bryła. Kolejne bramki padły łupem zawodniGrzegorz Pietruszka, Michał Barabasz,
ków z Łażan. Wyrównanie zdobył Marcin KąŁukasz Pająk, Sebastian Bryła, Łukasz
dziołka, a zwycięską bramkę strzałem z trzyCebula, Jarosław Kutiuk, Adrian Jóda,
dziestu metrów zdobył Jan Sołtysiak.
Sławomir Okarma, Grzegorz Chłopek,
Zjednoczeni II Żarów w całym sezonie
Łukasz Dąbrowski.
przegrali tylko trzy spotkania oraz zaliczyli je- Pomocnicy: Krzysztof Hanc, Bartosz Duden remis. Zryw Łażany uplasował się na wy- szyński, Eliasz Skrzyniarz, Michał Kołosokiej piątej pozycji. Błyskawica Kalno sezon dziejczyk, Mariusz Baziak, Mariusz Piezakończyła na dziesiątej pozycji, natomiast
truszka, Łukasz Klimaszewski, Michał
o jedną lokatę niżej sklasyfikowano WodoKlimaszewski, Mirosław Pasternak.
spad Zastruże.
Napastnicy: Jarosław Jagła, Kamil Zdunik,
Mistrzowski zespół do czwartej kolejki
Piotr Kaśków, Marcin Styczeń, Sylwester
prowadził Jan Nowak. W dalszej części sezoKłysiński, Grzegorz Gwóźdż, Łukasz Jernu obowiązki trenera prowadził Mirosław
nutowski, Grzegorz Więckowiak.
Bielakow.
Trener: Jan Nowak/Mirosław Bielakow
Kadra Zjednoczonych II Żarów:
Kierownik: Krzysztof Statkiewicz/Marek
Bramkarze: Tomasz Pater, Paweł Pojasek,
Przybylski.
Marcin Przewoźny.
media
Obrońcy: Piotr Kozibroda, Krzysztof Gesing,
Zapraszamy rodziców do odwiedzenia
Bezpieczne wakacje
naszej strony www.centrum.zarow.pl i zapoz kulturą i sportem
znania się ze szczegółowym programem zajęć proponowanych przez GCKiS podczas
Po raz kolejny Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie otwiera dla dzieci szeroko tegorocznych wakacji.
Wszelkich informacji udzielamy
drzwi do lata i zaprasza do skorzystania
w biurze GCKiS w Żarowie,
z atrakcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży.
tel. 74 85 80 753
GCKiS to bezpieczne miejsce, w którym
poprzez zajęcia edukacyjne pomagamy w poznawaniu świata, uczymy mądrego wykorzyOgłoszenia drobne
stywania czasu wolnego, rozwijamy zaintereSprzedam mieszkanie w Piotrowicach
sowania dzieci i młodzieży na różnych płasz50m2,
kuchnia, łazienka, 3 pokoje, wszystczyznach.
kie media,C.O. węglowe, ogródek, podwórzapraszamy was
ko, piwnica. Tel. 509 389 078
od 1 lipca do 27 sierpnia 201 1 r.
Proponujemy m.in.:

- Zajęcia plastyczne w GCKiS,
- Wakacje z Żarowską Izbą Historyczną,
- Warsztaty Gitarowe,
- Warsztaty multimedialne,
- Wakacje z Teatrem Bezdomnym w Parku
Miejskim,
- Turnieje, zawody sportowe i zabawy rekreacyjne,
- dwie Noce piżamowe (3 i 4)

Gazeta Żarowska
ISSN 1 243-4552

Sprzedam mieszkanie w centrum Żarowa na I p., 66,1 6 m2. Cena do negocjacji.
Tel. 882 41 6 263
Sprzedam przyczepę campingową 2osobową, z pełnym wyposażeniem. Tel.
791 320 764
Sprzedam mieszkanie na osiedlu w Żarowie 44 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój. Tel. 691 1 1 6 868

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

Piłka ręczna

1 7 czerwca rozegrano w Jaworzynie Śląskiej towarzyski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt.

W zawodach uczestniczyły po dwa zespoły z SP Jaworzyna Śląska i żarowskiej
„Głębokiej Purpury”. Zawody rozgrywano na
niedawno oddanym do użytku boisku.
Elastyczna, tartanowa nawierzchnia bardzo sprzyjała emocjonującej, zaciętej i dość
szybkiej grze. Rywalizowano systemem
„każdy z każdym” 2 x 7.5 min. Bramek obu
rywali „strzegli” chłopcy. W grze obronnej
„Jaworzyna” preferowała system „każdy swego”; „Purpura” „6:0 z wyjściem do 9 m”.
Uzyskane przez „GP” rezultaty to dwa remisy oraz po jednym zwycięstwie i porażce.
Sędziował Karol Zając arbiter z Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej.
„Głęboka Purpura” wystąpiła w składzie:
Andżelika Felter, Ewa Hołota (kapitan „GP –
I”), Oliwia Kaźmierczak (kapitan „GP – II”),
Aleksandra Leśniewska, Michał Makuch
(pole, bramka), Katarzyna Pszonka, Natalia
Sawicka, Ala Skwierczyńska, Arkadiusz Staszak (bramka) i Paulina Zywer. Bramki dla
drużyn z Żarowa zdobyli: Katarzyna Pszonka
- 4, Ewa Hołota i Michał Makuch – 3 oraz po
jednej: Andżelika Felter, Natalia Sawicka
i Paulina Zywer.
W pierwszym meczu Turnieju zagrała
Ala Skwierczyńska. Jest 200 –tną zawodniczką, która debiutowała w barwach „GP”.
Przed Alą zadebiutowała Paulina Zywer, która „uświetniła” swój występ zdobytą bramką.
Ekipę z Żarowa prowadzili Piotr Jaskólski i Adrian Holecki. Transport m. in. zapewnił Marian Podolak.
Współorganizator zawodów dziękuje
wszystkim zaangażowanym za udział w zawodach i pomoc w przygotowaniu Turnieju.

Spadek
i wycofanie

Piotr Jaskólski

Niestety nie zobaczymy w następnym sezonie dwóch drużyn reprezentujących Gminę
Żarów w wałbrzyskiej klasie A.

Zieloni Mrowiny zajęli przedostatnie 15
miejsce spadając do kl. B, natomiast Wierzbianka Wierzbna pomimo utrzymania się
w lidze (12 miejsce) nie zgłosi się w nowym
sezonie do rozgrywek A-klasy.
Piłkarze z Wierzbnej występować będą
na boiskach klasy B. Tytuł mistrzowski
i awans do klasy okręgowej wywalczyli piłkarze LKS Bystrzycy Górnej.
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e-mail: biblioteka@ um.zarow.pl
Druk: Urząd Miejski w Żarowie.

Produkcja: JL Buchowski

