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Na scenie prezentowały się kolejno zespoły: Zespół Folklorystyczny 
„Olszaniacy” (gmina Strzegom), Zespół „Alebabki” (gmina Świdnica), 
Zespół Folklorystyczny „Dobromierzanie” (gmina Dobromierz), Kapela 
Ludowa „Kostomłocianie” (gmina Kostomłoty), Zespół śpiewaczy „Ką-
dziołeczka” (gmina Świdnica), Zespół śpiewaczy „Stokrotki” (gmina Świd-
nica), Zespół śpiewaczy „Odnowa” (gmina Jaworzyna Śląska), Zespół Folk-
lorystyczny „Kostrzanie” (gmina Strzegom), Zespół Ludowy „Cicha Woda” 
(gmina Udanin) oraz Zespół śpiewaczy „Żarowianie” (gmina Żarów).

I Przegląd Zespołów  
Ludowych w Żarowie

30 lipca 2011 roku w Żarowie przy Stawie Miejskim – ul. 
Wyspiańskiego odbył się I Przegląd Zespołów Ludowych 
z terenu partnerstwa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia-
łania „Szlakiem Granitu” w skład którego wchodzą Gminy: 
Żarów, Udanin, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, 
Świdnica oraz Dobromierz. 

dokończenie na stronie 6.

Kolejna narada z sołtysami
27 lipca 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Żarowie odby-

ło się kolejne spotkanie Burmistrza Leszka Michalaka z soł-
tysami z Gminy Żarów. 

Koniec remontu świetlicy
Z końcem lipca 2011 r. zakończył się, tak długo ocze-

kiwany przez mieszkańców Imbramowic, remont wiejskiej 
świetlicy. Obiekt z powodu złego stanu technicznego od kil-
ku lat nie mógł być użytkowany. 

dokończenie na stronie 8.

dokończenie na stronie 2.

dokończenie na stronie 9

Poślizg na obwodnicy
Budowa obwodnicy to największa inwestycja drogowa 

na terenie Powiatu Świdnickiego. 

Nowy wóz dla OSP
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Wszelkie sprawy związane z przyj-
mowaniem reklam i ogłoszeń prowadzi 
Wydawca Gazety Żarowskiej.

Wszelkie prawa zastrzeżone (łącznie 
z tłumaczeniem na języki obce). Żaden 
fragment nie może być: wykorzystany 
w jakiejkolwiek formie: fotokopii, mikro-
filmu czy innych reprodukcji ani przekła-
dany na język mechaniczny lub pisemny, 
bez zgody wydawcy.

Redakcja zastrzega sobie prawo do 
robienia skrótów i nie publikowania 
w całości tekstów i materiałów nie zama-
wianych.

Panorama Gminy: Mrowiny
Pierwsze wzmianki źródłowe dotyczące Mrowin pojawiają się w dokumen-

tach z końca XIII w. - miejscowość była wówczas posiadłością rycerską. 
Przynajmniej do końca lat 60 XIV w. wieś 

była podzielona na dwa kompleksy majątko-
we. Po zjednoczeniu dominium mrowińskie 
wielokrotnie zmieniało właścicieli, ostatnimi 
była rodzina von Kulmitz, która władała ma-
jątkiem od 1868 r. do 1945 r. Dzięki odkrytym 
w II poł. XIX w. złożom kaolinu i gliny wieś 
znacznie rozwinęła się gospodarczo. Pod ko-
niec XIX w. we wsi powstała fabryka materia-
łów ogniotrwałych, funkcjonowały 2 młyny, 
dwie karczmy ( z pełnymi koncesjami na wy-
rób i sprzedaż alkoholu), kilka sklepów, w tym 
jeden z tzw. towarami kolonialnymi.

Od XVIII w. funkcjonowała we wsi para-
fia ewangelicka, w 1743 r. została ukończona 
budowa Kościoła, z którego obecnie pozostała 
jedynie wieża (zniszczony budynek rozebrano 
w latach 60 XX). 

Ludność polska przybyła do Mrowin po 
II wojnie światowej, pochodzi głównie z te-
renów Małopolski, sporą grupę stanowią też 
repatrianci z Kresów Wschodnich.

Obecnie Mrowiny są największą miejsco-
wością na terenie gminy Żarów i liczą blisko 
1000 mieszkańców. Decyzją biskupa świdnic-
kiego Ignacego Deca w grudniu 2007 r. zosta-
ła erygowana parafia z siedzibą w Mrowinach, 
w skład której wchodzą ponadto Łażany, Kru-
ków i Zastruże. We wsi aktywnie działa Koło 
Gospodyń Wiejskich oraz Ludowy Klub Spor-
towy „Zieloni Mrowiny,” który w czerwcu 
2011 r. obchodził uroczyście 60-lecie swojego 
istnienia. Podczas uroczystości stadion spor-
towy w Mrowianch otrzymał imię Antoniego 
Pytla – wieloletniego mieszkańca i działacza 
Mrowin. Odwiedzając miejscowość warto 
zwrócić uwagę na pałac – pierwotnie rezy-
dencję szlachecką, który obecną formę za-
wdzięcza XIX – wiecznej przebudowie oraz na 
dawne mauzoleum rodziny von Kulmitz, któ-
re obecnie pełni funkcję kaplicy modlitewnej.

Sołtys wsi Mrowiny 
Krystyna Popek

dokończenie ze strony 1.

Kolejna narada z sołtysami
Fundusz Sołecki 2012

W roku 2012 podobnie jak i w obecnym 
każda wieś będzie mogła wydatkować 
swój Fundusz Sołecki. Sołtysi otrzymali 
informacje o wysokości funduszu przy-
padającym na kolejny rok. Już w pierw-
szym tygodniu września w każdej wsi 
odbędzie się spotkanie jej mieszkańców, 
podczas którego uchwalone zostaną 
cele i wysokości kwot na poszczególne 
zadania do wykonania. Dzięki fundu-
szowi w tym roku wiele naszych gmin-
nych miejscowości mogło wykonać 
prace remontowe na swoich świetlicach 
tj. wymian okien i drzwi oraz zakupić 
sprzęt np. traktorki do koszenia traw na 
boiskach. 

Straty na polach
Wakacyjną porą zwłaszcza na terenie wsi 

występują straty spowodowane podtopienia-
mi, suszą i gradobiciem. Radny Mieczysław 
Myrta, Przewodniczący Komisji ds. Rolnic-
twa, przedstawił procedurę składania wnio-
sków do gminnej komisji klęskowej, która 
przeprowadza inspekcję na polach w przypad-
ku wystąpienia szkód. Dokumenty stwierdza-
jące straty są bardzo przydatne przy negocja-
cjach kontraktowych z firmami skupującymi 
plony oraz przy ubieganiu się o umorzenie 
podatku rolnego. 

Dożynki Gminne
Tradycją naszej gminy jest przekazywanie 

organizacji dożynek kolejnym miejscowo-
ściom. Zeszłoroczne Dożynki zorganizowane 

w Żarowie cieszyły się ogromną frekwencją, 
mamy nadzieję, że podobna ilość uczestników 
pojawi się również w tym roku w Imbramo-

wicach. Dożynki odbędą się 11 września 2011 
roku. Szczegółowy plan obchodów zostanie 
podany w późniejszym terminie. 

Studium Zagospodarowa-
nia Przestrzennego 

Burmistrz Leszek Michalak przypomniał 
sołtysom, że od 30 czerwca 2011 roku obo-
wiązuje uchwała podjęta przez Radę Miejską 
w Żarowie na temat Studium zagospodarowa-
nia przestrzennego. Poinformował, iż przyjęto 
już wiele wniosków, które zostały rozpatrzone 
pozytywnie. Urzędnicy nadal oczekują na ko-
lejne. Korzystając z okazji Burmistrz Michalak 
wyjaśnił również, że najkorzystniejszą for-
mą jest złożenie jednego wniosku przez kilku 
właścicieli posesji, ponieważ koszty związane 
z wprowadzeniem takich zmian rozkładają się 
na kilka osób.

Ach te nasze drogi
Sołtysi omawiali problemy swo-

ich miejscowości, a zwłaszcza tragicz-
ny stan niektórych dróg powstały na 
skutek gwałtownych opadów deszczu 
w dniach 19-22 lipca 2011. Wszystkie 
zgłoszenia zostały przyjęte przez Bur-
mistrza, który w tej sprawie zapowie-
dział przekazanie informacji dotyczą-
cych powstałych szkód zaistniałych na 
drogach, jak i w budynkach użyteczno-
ści publicznej do Wojewody Dolnoślą-
skiego. Podobne działania w poprzed-
nich latach pozwoliły na pozyskanie 
środków na wyremontowanie drogi 

np. w Bukowie. 

Nowy komendant
Na spotkaniu sołtysom przedstawiony 

został nowy Komendant Gminny Ochotni-
czej Straży Pożarnej Ireneusz Zadylak, który 
zaprezentował listę osób, z którymi należy 
się kontaktować w przypadku wystąpienia 
np. podtopienia, pożaru lub jakiegokolwiek 
zagrożenia życia lub zdrowia. Straż Pożarna 
działająca na terenie naszej gminy jest go-
towa w każdej chwili reagować w trudnych 
sytuacjach, jeśli tylko otrzyma odpowiednie 
zgłoszenie, dlatego tak ważne jest, aby nie ba-
gatelizować zagrożeń i zgłaszać je na bieżąco.

Na koniec spotkania każdy sołtys otrzy-
mał Regulamin Placu Zabaw, który zostanie 
umieszczony na placu zabaw danej wsi. 

Adam Rakoczy
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Ogłoszenie drobne
Sprzedam drewno opałowe: brzoza, 

akacja, jesion. Tel. 794 786 250

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki rolnej położonej 

w Wierzbnej
Nr 
działki

Pow.  
w m2

Nr KW Forma oddania 
nieruchomości

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

63/2 8.800 sw1s/00019295/6 Sprzedaż na własność 15.000 zł 1.500 zł 9:00
1. Przetarg odbędzie się 12 września 2011r. 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłacenie wadium w pieniądzu 
w  wysokości 10 % ceny wywoławczej 
podanej w tabeli na konto: Bank Za-
chodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 
2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej 
do  dnia 08 września 2011r. włącznie.  
Za datę wniesienia wadium uważa się datę 
wpływu środków pieniężnych na rachu-
nek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, któ-
ry wygra przetarg, zaliczone zostanie na 
poczet ceny nabycia, pozostałym uczest-
nikom wadium zwraca się w terminie do 
3 dni od dnia zakończenia przetargu.

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

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w dro-
dze przetargu podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W ra-
zie uchylania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, 
wpłacone wadium ulega przepadkowi na 
rzecz organizatora przetargu.

6. Zbywana nieruchomość zwolniona jest 
z podatku VAT.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowią-

zany będzie do poniesienia kosztów sza-
cunkowych i geodezyjnych związanych 
z przygotowaniem działki do sprzedaży 
w kwocie łącznej 1.473 zł oraz kosztów 
notarialnych.

8. Działka w mpzp wsi Wierzbna posiada 
funkcję 2R – teren użytkowany rolniczo.

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

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

11. Uczestnik zobowiązany jest do przed-
łożenia komisji przetargowej dowodu 
wpłaty wadium oraz dokumentu toż-
samości przed otwarciem przetargu.  
W przypadku, gdy uczestnikiem przetar-
gu jest osoba prawna, osoba upoważniona 
do reprezentowania uczestnika, powin-
na przedłożyć do wglądu aktualny wypis 
z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany przez peł-
nomocnika, konieczne jest przedłożenie 
oryginału pełnomocnictwa upoważniają-
cego do działania na każdym etapie postę-
powania przetargowego.

12. Wpłata wadium przez uczestnika przetar-
gu jest równoznaczna z  potwierdzeniem 
przez niego faktu zapoznania się z warun-
kami przetargu i ich akceptacją.

Kontrole informacji podatkowych
Od kwietnia bieżącego roku Gmina Żarów prowadzi wzmożone czynności 

kontrolne polegające na porównaniu danych zawartych w złożonych przez po-
datników informacjach podatkowych z danymi z ewidencji gruntów (Powiatowe-
go Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy), odbywają się również wizje lokalne 
i oględziny poszczególnych obiektów (między innymi budynków mieszkalnych, 
budynków gospodarczych, garaży itp.). 

Do obowiązków Gminy należy między 
innymi kontrola prawidłowości złożonych in-
formacji podatkowych ze stanem faktycznym. 

Przypominamy!
Każdy właściciel nieruchomości ma obo-

wiązek zgłosić, w terminie 14 dni od daty ich 
nabycia lub zbycia, wszelkiego rodzaju zmiany 
w użytkowaniu, gdyż ma to wpływ na wyso-
kość naliczonego podatku od nieruchomości. 

Ponadto informujemy, iż w przypadku 
nowo wybudowanego budynku obowiązek 
podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku 
następującego po roku zakończenia budowy 
lub po roku od którego podatnik rozpoczął 
użytkowanie obiektu. 

Błędne jest stwierdzenie niektórych po-
datników, że za datę zakończenia budowy na-

leży uznać datę odbioru budynku. 
W przypadku nie zgłoszenia przez podat-

nika zaistniałych zmian w użytkowaniu nie-
ruchomości Gmina ma obowiązek naliczenia 
podatku za okres 5 lat wstecz;

W razie uchylania się od złożenia informa-
cji podatkowej – Gmina zobowiązana jest za-
wiadomić Urząd Skarbowy o popełnieniu wy-
kroczenia skarbowego z wnioskiem o wszczę-
cie postępowania w sprawie karno-skarbowej.

Apelujemy, aby uchronić podatników 
przed ewentualnymi karami za nie wypełnia-
nie swoich obowiązków podatkowych, o zgła-
szanie się do Referatu Finansowo - Budżeto-
wego Urzędu Miejskiego w Żarowie (pokój 
nr 2, parter) w celu złożenia lub dokonania 
korekty swoich informacji podatkowych. 

Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

Sprawny uczeń
W roku szkolnym 2011/2012 po raz 

pierwszy przyznane zostaną stypen-
dia marszałka województwa w ramach 
Dolnośląskiego Programu Pomocy 
Uczniom Niepełnosprawnym „Spraw-
ny uczeń”.

Stypendium w wysokości 1.000 zł mogą 
otrzymać niepełnosprawni uczniowie ze szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych z małych miasteczek i wsi Dolnego 
Śląska. Stypendia będą ufundowane z budżetu 
województwa.

Jednorazowe stypendia przysługują 
uczniom spełniającym łącznie następujące 
warunki: 
I. posiadającym ważne orzeczenie o nie-

pełnosprawności lub ważne orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności,

II. pobierającym naukę w szkole podstawo-
wej, gimnazjum lub szkole ponadgimna-
zjalnej, w tym ośrodki szkolno-wycho-
wawcze na terenie Dolnego Śląska,

III. zamieszkującym na obszarze wojewódz-
twa dolnośląskiego na terenie gminy 
wiejskiej lub na obszarze wiejskim gminy, 
miejsko-wiejskiej oraz miast w tych gmi-
nach do 10 tys. mieszkańców,

IV. pochodzącym z rodziny, w której dochód 
w przeliczeniu na jednego członka rodzi-
ny nie przekracza kwoty 351 zł.
Szczegółowy regulamin przyznawania 

stypendium znajduje się poniżej w dokumen-
tach do pobrania.

Wnioski należy składać do 9 września br. 
osobiście lub za pośrednictwem poczty na ad-
res: Departament Spraw Społecznych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego (pok. nr 208, I piętro) ul. Ostrowskiego 
7 53-238 Wrocław

W przypadku przesłania pocztą, kopertę 
należy opatrzyć opisem: nazwa i adres osoby 
składającej z dopiskiem „Wniosek o przyzna-
nie stypendium dla ucznia – Sprawny uczeń”.

Decyduje data wpływu do urzędu na 
wskazany powyżej adres.

Sprawy związane z przyznawaniem i roz-
liczaniem stypendiów prowadzi Wydział ds. 
Osób Niepełnosprawnych w Departamencie 
Spraw Społecznych UMWD. Więcej informa-
cji: tel. 71-770-41-51, 71-770-41-46, 71-770-
41-48.

Dokumenty do pobrania ze strony: 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/niepelno-
sprawni/aktualnosci/artykul/rusza-i-edycja-
programu-stypendialnego-sprawny-uczen-1/

Dokumenty można również uzyskać 
w pokoju nr 8 - Referat Oświaty, Funduszy 
Zewnętrznych i Promocji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

UMWD
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Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o świad-
czeniach rodzinnych, gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz 
z dokumentami do dnia 30 września 2011r., 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopa-
da 2011 roku.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o świad-
czeniach rodzinnych, gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz 
z dokumentami w okresie od dnia 1 paździer-
nika 2011 r. do dnia 30 listopada 2011r., usta-
lenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń za miesiąc listopad nastę-
puje do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Pełną informację na temat zasad 
przyznawania i wypłacania świad-

czeń rodzinnych, a także druki wnio-
sków o ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych można uzyskać w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Żarowie 
przy ul. Armii Krajowej 54, w poko-
ju nr 1 w godzinach: poniedziałek, 
środa, czwartek, piątek: od 7:30 do 
15:30, wtorek: od 8:00 do 16:00.

Informacje można uzyskać także drogą 
telefoniczną pod numerem telefonu 74 85 80 
745, numer wewnętrzny 364.

W okresie świadczeniowym 2011/2012 
wnioski o ustalenie prawa do świadczeń ro-
dzinnych można składać w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Żarowie lub przesłać drogą 
pocztową na adres Ośrodka.

Anita Denes-Ziemkiewicz

Realizacja tych zadań ma na celu wyrów-
nanie szans edukacyjnych uczniów, wycho-
wanków i słuchaczy, poprawę dostępności 
kształcenia na wyższych poziomach edukacji 
dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

Stypendium szkolne może być przyzna-
ne uczniom, którzy:

•	 zamieszkują na terenie gminy Żarów, 
•	 są uczniami szkół od klasy I do czasu 

ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 24 roku życia, 

•	 pochodzą z rodzin o najniższych docho-
dach, w których miesięczna wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie nie może 
przekroczyć 351 zł (netto). 

Stypendium szkolne może być przezna-
czone na:

•	 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, wykraczających poza 
zajęcia realizowane w szkołach w ramach 
planu nauczania, a także udziału w zaję-
ciach edukacyjnych realizowanych poza 
szkołą, 

•	 pomoc rzeczową o charakterze eduka-
cyjnym, w tym w szczególności zakup 
podręczników, lektur, encyklopedii, słow-
ników i innych wydawnictw przeznaczo-
nych w realizacji procesu dydaktycznego, 
przyborów szkolnych, stroju sportowego 
(dres, koszulki, obuwie), stroju szkolnego, 

jeżeli jest to przez szkołę wymagane,
•	 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 

związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kole-
giów wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 
ustawy, w szczególności koszt: zakwatero-
wania (w tym w bursie, internacie lub na 
stancji), dojazdu do i ze szkoły środkami 
komunikacji zbiorowej, posiłków na sto-
łówce. 

•	 świadczenie pieniężne, w przypadkach 
określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy.
Składanie wniosków: od 1 września do 15 

września 2011 roku.

Wykaz dokumentów wymaganych jako 
załączniki do wniosku:

•	 zaświadczenie ze szkoły o realizacji obo-
wiązku szkolnego/nauki, 

•	 zaświadczenia o dochodach netto uzyski-
wanych przez członków rodziny w mie-
siącu poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku (za sierpień 2011 r.) bez względu 
na tytuł i źródło ich uzyskania, 

•	 w przypadku gdy rodzina korzysta ze 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecz-
nej, przekłada się zaświadczenie z Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, 

•	 osoby posiadające gospodarstwo rolne 
zaświadczenie o wielkości posiadanego 
gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha 
przeliczeniowych obecnie przyjmuje się, 

że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się 
dochód miesięczny w wysokości 207 zł, 

•	 w przypadku pobierania renty, renty ro-
dzinnej, emerytury – decyzję ZUS i od-
cinek z miesiąca poprzedzającego miesiąc 
złożenia wniosku, 

•	 postanowienie sądu w przypadku pobie-
rania zasądzonych świadczeń alimenta-
cyjnych oraz gdy opieka rodzicielska zo-
stała ustanowiona sądownie, 

•	 osoby posiadające świadczenia bądź sta-
tus osoby bezrobotnej w Urzędzie Pracy, 
zaświadczenie o wysokości otrzymanego 
zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwier-
dzające status osoby bezrobotnej, 

•	 oświadczenie o pozostawaniu bez pracy 
i nie osiąganiu dochodu w miesiącu po-
przedzającym złożenie wniosku osób nie 
zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, 

•	 w przypadku osób prowadzących działal-
ność gospodarczą – zaświadczenie wyda-
ne przez naczelnika właściwego urzędu 
skarbowego. 
Jednocześnie informuję, że można się 

również ubiegać o zasiłek szkolny. Podstawą 
otrzymania wyżej wymienionego świadczenia 
jest zdarzenie losowe (nagła choroba w rodzi-
nie, klęska żywiołowa, utrata zatrudnienia, 
śmierć rodzica, opiekuna prawnego ucznia). 
O zasiłek szkolny można ubiegać się w ter-
minie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty 
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przy-
znanie zasiłku.

Szczegółowe informacje udzielane są 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, 
ul. Armii Krajowej 54, pok. Nr 1 (Świadczenia 
rodzinne) lub pod numer telefonu 74 85 80 
745, wew. 364

Anita Denes-Ziemkiewicz

Pomoc materialna dla uczniów
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje o możliwości ubiegania 

się o stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczących się dzieci i mło-
dzieży. 

Świadczenia rodzinne
1 listopada 2011 roku rozpoczyna się okres zasiłkowy 2011/2012. W myśl art. 

26 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2006 Nr 139, poz. 922 z późniejszymi zmianami) wnioski o ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych można składać począwszy od 1 września 2011 r.

Oddajemy krew 
dla Żarowianki

Zarząd miejskiego klubu HDK – 
PCK organizuje 17.08.2011 r. akcję od-
dawania krwi pod hasłem „Zbieramy 
krew dla osób oczekujących na opera-
cję serca”. 

Nasza akcja ma na celu pomoc w powro-
cie do zdrowia i do normalnego życia. Osoby 
potrzebujące czekają na twoją krew. Jeśli jesteś 
pełnoletni i czujesz się zdrowy przyjdź, czeka-
my na Ciebie w Gimnazjum im. Jana Pawła II 
przy ulicy Piastowskiej 10 w Żarowie, w go-
dzinach 10:00 – 14:00.

Krew grupy Rh- (ujemny) przekazana 
będzie mieszkance Żarowa, która obecnie 
przebywa w szpitalu w Warszawie oczekując 
na ważną dla jej życia i zdrowia operację. 

Zapraszamy
Zarząd klubu
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Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
Zaprasza dzieci, młodzież z terenu miasta, gminy Żarów do bezpłatnej szkółki tenisa ziem-

nego w dniach od 1 do 12 sierpnia 2011r. od pon. do pt. w godz. 10:30 – 12:00
korty GCKiS w Żarowie, ul. Górnicza 

Przyjdź – zaszczep pozytywne emocje!
szkółka tenisa ziemnego prowadzona w ramach programu wakacje 2011 w GCKiS 
W miarę możliwości prosimy przychodzić z własnymi rakietami. 

Aktywizacja zawodowa „WIP-ów” 
25 lipca 2011 r. rozpoczęły się warsztaty grupowe uczestników projektu syste-

mowego „WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową” z trenerem doradztwa zawodo-
wego, których celem będzie poznanie oczekiwań pracownika wobec jego przyszłej 
sytuacji zawodowej oraz zidentyfikowanie jego predyspozycji i możliwości zawo-
dowych, a także wzbudzenie motywacji do pełnego uczestnictwa w projekcie. 

Ponadto program zajęć obejmuje przy-
gotowanie uczestników do aktywnego po-
szukiwania zatrudnienia poprzez zdobycie 
umiejętności sporządzania dokumentów apli-
kacyjnych, kształtowanie postaw asertywnych 
oraz opanowanie sztuki i techniki autoprezen-
tacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz 
kontaktów z pracodawcą, a zakres tematyczny 
40-godzinnych warsztatów obejmować bę-
dzie:
I. Moje predyspozycje: 
1.  analiza i ocena swoich umiejętności
2.  określenie stopnia motywacji do zmian
3.  diagnoza predyspozycji formalnych i oso-

bowościowych
4.  przygotowanie do roli dobrego pracow-

nika
II. Informacja zawodowa 
1. wymagania kwalifikacyjne na rynku pracy
2. zrozumienie konieczności ustawicznego 

kształcenia się, doskonalenia, uaktualnia-

nia bądź zmieniania kwalifikacji
3. poszerzenie informacji dotyczących ryn-

ku pracy
4. sytuacja na lokalnym i regionalnym rynku 

pracy
III. Dokumenty aplikacyjne

zdobycie umiejętności sporządzania do-
kumentów aplikacyjnych (CV i list motywa-
cyjny)
1. nabycie umiejętności autoprezentacji 

i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
2. aktywne poszukiwanie zatrudnienia
3. źródła informacji o zatrudnieniu
4. wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu 

pracy, techniki poszukiwania pracy.
Marta Plizga

Koordynator projektu 

Projekt współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego

Świadczenia 
z funduszu  
alimentacyjnego

1 października 2011 roku rozpoczy-
na się okres świadczeniowy 2011/2012. 
W myśl art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 7 
września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
z 2009 Nr 1, poz. 7 z późniejszymi 
zmianami) wnioski o ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego można składać począwszy od 1 
sierpnia 2011 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym, gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 
31 sierpnia 2011 r., ustalenie prawa do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypła-
ta świadczeń przysługujących za miesiąc paź-
dziernik następuje do dnia 31 października 
2011 roku.

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym, gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie  
od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 paź-
dziernika 2011 r., ustalenie prawa do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego oraz wy-
płata świadczeń przysługujących za miesiąc 
październik następuje do dnia 30 listopada 
2011 roku.

Pełną informację na temat zasad 
przyznawania i wypłacania świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, a także 
druki wniosków o ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego można uzyskać w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Żarowie przy 
ul. Armii Krajowej 54, w pokoju nr 1 
w godzinach: poniedziałek, środa, 
czwartek, piątek: od 7:30 do 15:30, 
wtorek: od 8:00 do 16:00

Informacje można uzyskać także drogą 
telefoniczną pod numerem telefonu 74 85 80 
745, numer wewnętrzny 364.

W okresie świadczeniowym 2011/2012 
wnioski o ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego można składać 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie lub 
przesłać drogą pocztową na adres Ośrodka.

Anita Denes-Ziemkiewicz

Wyjazd do Lichenia
Żarowski ruch samopomocowy AA „Maria” 30 lipca 2011 roku wziął udział 

w XIX Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych w Licheniu. 
Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem 

„Od izolacji do relacji.” Spotkanie rozpoczęło 
się już w piątek 29 lipca wieczornym mityn-
giem Anonimowych Alkoholików. 

Zasadnicza część spotkania odbyła się so-
botę 30 lipca 2011 r. - przed południem uczest-
nicy wzięli udział w Drodze Krzyżowej oraz 
w specjalnej katechezie. O godzinie 14:30 zo-
stała odprawiona Msza Św. w intencji zmarłych 
ze środowisk trzeźwościowych. Od godziny 
17:00 rozpoczął się mityng, podczas którego 
żarowska grupa wspierała się modlitwą oraz – 
jak stanowi Premabuła AA – „dzieliła się na-
wzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, 
aby rozwiązać swój problem i pomagać innym 
w wyzdrowieniu z alkoholizmu.” 

Ponadto podczas trwania spotkania każdy 
mógł indywidualne porozmawiać z psycho-
logami, terapeutami uzależnień, wolontariu-
szami oraz doradcami rodzinnymi. Wszyscy 

powrócili z przekonaniem, iż wyjazd integru-
jący ludzi w abstynencji dał ogromną siłę do 
trwania w zdrowiu. 

Za rok tam wrócą mając nadzieję zasta-
nia w Licheniu swoich przyjaciół. Wrócą, aby 
dla innych być przykładem dobrych czynów 
– być przykładem dobrej inwestycji we wła-
sne zdrowie.

Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu fi-
nansowemu z budżetu gminy Żarów – ze 
środków przeznaczonych na realizację gmin-
nego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych.

Cotygodniowe mityngi żarow-
skiej Grupy AA „Maria” odbywają się 
w każdą niedzielę na plebanii Parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Żarowie przy ul. Mickiewicza 8, 
o godz. 18:00 – wszystkich zaintere-
sowanych serdecznie zapraszamy.

Anita Denes-ZiemkiewiczGminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie 

zaprasza na dwa korty tenisowe 
o nawierzchni ziemnej miejsce: 

osiedle Piastów (obok ul. Górni-
czej) godziny otwarcia: codziennie 

od 8:00 do zmroku. Cena biletu: 
10 zł/godz. bez względu na wiek, 

rezerwacja: 795-933-721.
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Miłośnicy sportów wodnych mogli sko-
rzystać z atrakcji przygotowanych specjalnie 
dla nich. Największym powodzeniem cieszyły 
się zorganizowane przez Żarowską Wspólnotę 
Samorządową rejsy łódkami i pontonami po 
stawie, które poprowadzili dwaj burmistrzo-
wie Leszek Michalak i Grzegorz Osiecki przy 
wsparciu Wojciecha miękkiego i Dariusza 
Skwierczyńskiego. Rejsy łódkami przygoto-
wano dla dzieci, ale i dorośli bardzo chętnie 
pływali i żeglowali po stawie. Zewsząd słychać 
było dopytywanie, kiedy znów pojawi się oka-

zja do takiego odpoczynku. 
Oprócz możliwości pływania TKKF Che-

mik przygotował tradycyjne konkurencje 
sportowo-rekreacyjne. Po wzięciu udziału 
we wszystkich przygotowanych rozrywkach 
każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwier-
dzający udział w zawodach żeglarsko-rekre-
acyjnych.

W namiocie przygotowanym przez na-
szych młodych radnych można było poma-
lować sobie twarz specjalnymi farbami oraz 
wykonać „krótkotrwały” tatuaż.

Kolejną atrakcją przygotowaną dla 
wszystkich chętnych były bezpłatne warsztaty 
z garncarstwa pod czujnym okiem instruk-
tora. Każdy kto „ulepił” swój własny garnek 

mógł go później zabrać ze sobą do domu.
Oprócz tradycyjnych stoisk z gastronomią 

można było skorzystać ze stoiska przygoto-
wanego przez Stowarzyszenie Miłośników 
Łażan „Przyjazna Wieś”, na którym królowało 
„swojskie jedzenie”.

Po występach zespołów zaprezentował się 
jako gwiazda wieczoru Zespół Pieśni i Tańca 
„Jubilat”, a następnie zagrał zespół coverowy 
„Formacja GO”. Niestety pogoda tego dnia nie 
pozwoliła na pełną zabawę dla zgromadzo-
nych osób, pomimo tego humory dopisywały 
wszystkim uczestnikom. 

Przegląd zespołów został sfinan-
sowany przez Lokalną Grupę Dzia-
łania „Szlakiem Granitu”, a imprezy 
sportowo-rekreacyjne sfinansowała 
Żarowska Wspólnota Samorządowa 
oraz przedsiębiorstwo „Bio-Wat” na-
leżące do Marka Baryłki.

Organizatorami festynu byli: LGD „Szla-
kiem Granitu”, Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie, Młodzieżowa Rada Miej-
ska w Żarowie, Żarowska Wspólnota Samo-
rządowa, TKKF Chemik Żarów oraz firma 
„Bio-Wat” Sp. z o.o.

obserwator

Czas wakacji kojarzy się z wypoczynkiem, 
kolonijnymi wyjazdami, biwakami, słonecz-
nym „leniuchowaniem”. Wyczekiwany przez 
wszystkich, upragniony okres beztroskiego 
odpoczynku zamieniony został przez na-
sze Wolontariuszki z Ich własnej inicjatywy 
na pracę wolontarystyczną świadczoną przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie.

Nasze dziewczyny: Sonia Kovači, Agniesz-
ka Gawron, Dominika Harmaty w sierpniu 
wracają po krótkiej, zaledwie miesięcznej 
przerwie do swoich podopiecznych. Będą 

wsparciem dla dzieci i rodziców, dotrzymają 
towarzystwa osobom chorym, samotnym.

– To co cieszy najbardziej to ogromne za-
angażowanie, entuzjazm naszych wolontariu-
szek i nieustający nawet w wakacje zapał do 
działania i pracy – mówi Beata Wilk koordy-
nator Klubu Wolontariusza w OPS w Żarowie.

Taka postawa godna jest naśladowania i 
pochwały. Jesteśmy bardzo dumne z wolon-
tariuszek oraz z tego, że są częścią naszego 
Zespołu.

Anita Denes-Ziemkiewicz

dokończenie ze strony 1.

I Przegląd Zespołów Ludowych w Żarowie

Wakacje z Wolontariatem
Nasze wolontariuszki przy OPS w Żarowie zamieniły wakacje na dobrowolną, 

bezpłatną pracę świadczoną na rzecz mieszkańców gminy Żarów.
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W czwartkowe popołu-
dnie, przed GCKiS zaczęli 
gromadzić się uczestnicy 
„nocnych wojaży”. Dzieci 
z plecakami, śpiworami, 
obowiązkowymi latarka-
mi i in. niezbędnym (tylko 
dzieciom) ekwipunkiem – 
były gotowe na wszystko co 
im ta noc przyniesie. Z en-
tuzjazmem i zaangażowa-
niem podejmowały się za-

dań przygotowanych przez opie-
kunów: Elżbietę Kulas, Bernadettę 
Lesiak, Bogdana Muchę, których 
wspierali: Stanisława Biernacka, 
Natalia Wolska , Artur Adamek 
oraz przedstawiciele Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej: Joanna Sip 
i Mateusz Michalak.

Zanim koło piżamowej nocy 
zostało wprawione w ruch, dzie-
ci pożegnały się z rodzicami 
i już były gotowe do działania. Po 
spisaniu Kontraktu, który dzie-

ci same ustaliły i podpisaniu go 
własnoręcznie przyszedł czas na 
naukę „Hymnu nocy piżamowej”. 
Słowa tej piosenki ułożyła Berna-
detta Lesiak do melodii słynnej 
kolonijnej piosenki. Dzieci w lot 
podchwyciły melodię, a za sprawą 
wydrukowanego tekstu – zaśpie-
wały:

„Piżamowiec, kto to taki?
Przekonajcie się dzieciaki!
Zabierz kapcie i śpiworek,

zabierz dobry też humorek.
Jak dokuczać będziesz komuś,

bierz zabawki i do domu!
Szkoda kłótni i hałasu

bo wyprawa jest do lasu...
No a w lesie ciemno wszędzie,

nie wiadomo co tam będzie
Na kolację jest ognisko

dzisiaj zjemy chyba wszystko.
Nocka długa coś zbroimy
jakiś żarcik wymyślimy.

O północy straszą duchy,
wszystkie dzieci pod poduchy.

No a rano nasze Panie
zrobią pyszne nam śniadanie.

Skończy się noc piżamowa
i do domu marsz na nogach!

W sierpniu znowu się spotkamy
bo piżamy przecież mamy!”

Po radosnym śpiewaniu przyszła kolej na 
integracyjne zajęcia plastyczne. Tematem prac 
były „Wakacje w domu, w lesie, w górach i nad 
morzem”. Dzieci podzielone zostały na grupy. 
W każdej grupie wybrany został „szef grupy”, 
który wziął udział w losowaniu tematu. Kiedy 
zadania zostały przydzielone „piżamowce” za-
brali się do pracy. Na kartkach szarego papie-
ru powstały wspaniałe dzieła sztuki, których 
nie powstydziłby się słynny Francisco Goya.

Kolejnym zadaniem, wprowadzającym 
w tematykę nocy piżamowej – czyli „Piraci 
z Żarowa” był tor przeszkód zorganizowany 
na hali sportowej. Powstało 6 drużyn miesza-
nych (również wiekowo), które rywalizowało 
w konkurencjach sportowych na czas. I miej-
sce zdobyła drużyna Klaudii Lulek pokonując 
tor przeszkód w czasie (4,45 min.), II miejsce 
ex aequo drużyna Filipa Kusztelaka i Arka 
Staszaka w czasie 5,19 min., III miejsce – gru-
pa Patryka Zielinskiego w czasie 5,23 min., na 
IV miejscu uplasowała się drużyna Michała 
Wróbla pokonując tor przeszkód w 5, 27 min. 
Poziom konkurencji sportowych był wyrów-
nany dlatego też wszyscy zostali nagrodzeni.

Elżbieta Kulas

Trzecia Noc Piżamowa
W dniach 28-29 lipca odbyła się „Noc Piżamowa III – Wakacje 2011”, której or-

ganizatorem było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie przy współpracy 
Świetlicy wsparcia dziennego Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja”.

Jubileusz SSIG
Sudeckie Stowarzyszenie Inicja-

tyw Gospodarczych założone zostało 
przez Powiat Świdnicki i Gminy Powia-
tu – 10 lat temu. Utworzono je by prze-
ciwdziałać bezrobociu, wspierać roz-
wój przedsiębiorczości oraz pobudzać 
aktywność społeczno-gospodarczą. 

W tym celu, od września 2001 r. roz-
poczęło ono nieodpłatną działalność 
doradczo-szkoleniową dla mieszkańców 
powiatu, w zakresie zakładania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Do 
dzisiaj, z nieodpłatnego doradztwa sko-
rzystało 2226 osób, a przeszkolonych zo-
stało 600. 

Udzielanie poręczeń powstającym 
i rozwijającym się, głównie mikro i ma-
łym przedsiębiorstwom, w szczególności 
tym zakładanym przez osoby bezrobotne 

lub przyjmujące do pracy osoby bez za-
trudnienia, było jednym z głównych ce-
lów powołania Sudeckiego Stowarzysze-
nia Inicjatyw Gospodarczych. W czasie 
swego istnienia, udzieliło ono 104 porę-
czeń na kwotę 3 mln zł., umożliwiając za-
ciągnięcie 5 mln kredytów rozwojowych, 
przez mały biznes.

Ważnym filarem wsparcia przedsię-
biorczości, niemalże od początku po-
wstania Stowarzyszenia, było udzielanie 
preferencyjnych pożyczek ze środków 
pozyskanych od Rządu Kanady, na two-
rzenie prywatnej małej przedsiębiorczo-
ści na ziemi świdnickiej. Z tego źródła 
sfinansowane zostało powstanie 34 firm 
za 1,1 mln zł. 

Najnowszy program, wspierający 
rozwój przedsiębiorczości finansowany 
jest z 1 mln 660 tys. zł. środków pocho-
dzących z Unii Europejskiej, w ramach 
tzw. Inicjatywy Jeremie. Preferencyjne 

pożyczki oparte na stopie referencyjnej 
Unii Europejskiej, udzielane są na szero-
ką gamę celów gospodarczych. Łącznie 
od powstania, wydatną preferencyjną 
pomocą Stowarzyszenia, objętych zostało 
148 firm, z których znakomita większość 
rozwija się i działa z powodzeniem do 
dzisiaj, na rynku powiatu świdnickiego. 
W wyniku dotychczasowej działalności 
poręczeniowej i pożyczkowej, przedsię-
biorcy uzyskali wsparcie na kwotę 6,6 
mln zł.

„Najmłodszym dzieckiem” SSIG jest 
Program Wsparcia Wspólnot Mieszka-
niowych realizowany od połowy 2010 
roku. Program finansowany jest ze środ-
ków własnych stowarzyszenia i ma na 
celu wspieranie wspólnot mieszkanio-
wych w odnowie i rewitalizacji substancji 
mieszkalnej. 

Więcej informacji w następnym numerze
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Konkurs ma na 
celu identyfikację 
oraz promocję orygi-
nalnych produktów 
regionalnych, niejed-
nokrotnie wytwarza-
nych tradycyjnymi 
metodami. 

Chcemy zapre-
zentować szerokie-
mu gronu odbiorców 
bogactwa różno-
rodności lokalnych 
tradycji, wzbudzi to 
z pewnością więk-
sze zainteresowanie 
wśród potencjalnych 
konsumentów oraz turystów odwiedzających 
teren partnerstwa. Prezentacja produktów 
lokalnych pozwoli także na utożsamianie ich 
z obszarem partnerstwa, nie będą one anoni-

mowe, a przede wszystkim staną się wizytów-
ką naszego partnerstwa.

Produkt lokalny to wyrób lub usługa, 
związane z konkretnym obszarem geogra-

ficznym (kulturowo, historycznie lub poprzez 
miejsce wytwarzania), z którym utożsamiają 
się mieszkańcy regionu. Produkt taki musi 
charakteryzować się tym, że wytwarzany jest 
w sposób nie masowy, przyjazny dla środowi-
ska, z surowców lokalnie dostępnych.

Produktem lokalnym mogą być produkty 
spożywcze oraz inne wytwory, takie jak np. 
rękodzieło artystyczne, imprezy organizowa-
ne cyklicznie, usługi agroturystyczne i inne.

W ostatnich latach coraz więcej osób 
postrzega produkty lokalne/regionalne jako 
atrakcję i uświadamia sobie, że wyjątkowe 
wyroby związane z kulturą i tradycją poszcze-
gólnych regionów Polski, trzeba chronić. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest przesłanie na adres Organizatora popraw-
nie wypełnionych Kart Zgłoszenia Wystawcy 
wraz z Oświadczeniem do dnia 15 sierpnia 
2011 r. Więcej informacji można znaleźć na: 
www.lgd-szlakiemgranitu.pl

Zapraszamy do pobrania regulaminu oraz 
karty zgłoszeniowej ze strony internetowej 
Lokalnej Grupy Działania: www.lgd-szla-
kiemgranitu.pl

Adam Rakoczy 

Remont prze-
biegał w dwóch za-
sadniczych etapach. 
Pierwszy – sfinanso-
wany z Budżetu Gmi-
ny – zakończył się na 
początku lipca 2011 
roku. Wymieniono 
wówczas więźbę da-
chową oraz poszycie 
dachowe. 

Dzięki działa-
niom pracowników 
Urzędu Miejskiego 
uzyskano dofinanso-
wanie do drugiego 
etapu remontu w wy-
sokości 75% kosztów. 
Środki pozyskano 
w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 
„Odnowa i rozwój 
wsi”, w ramach które-
go m. in.: dofinanso-
wywane są inwestycje 
w zakresie budowy, 
przebudowy, remon-
tu lub wyposażenia 
obiektów pełniących 
funkcje publiczne, 
społeczno-kulturalne, 
rekreacyjne i sportowe oraz służących promo-
cji obszarów wiejskich. 

Podczas drugiego etapu prac zostały wsta-
wione nowe okna, drzwi oraz rynny, wymie-
niono oświetlenie, odmalowano pomieszcze-

nia świetlicy oraz wycyklinowano parkiet. Je-
steśmy pewni, że nowo wyremontowana świe-
tlica posłuży mieszkańcom Imbramowic przez 
szereg lat i będzie dla nich doskonałym miej-
scem integracji, wspólnych zabaw i spotkań. 

Gabriela Nastałek

dokończenie ze strony 1.

Koniec remontu świetlicy
Przygoda  
nad morzem

Dzięki współpracy Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Żarowie z Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu dwanaścioro 
dzieci w wieku od 7 do 15 lat z Gminy 
Żarów wyjedzie na nieodpłatną kolonię 
do Pobierowa. 

Dzięki środkom pozyskanym z Minister-
stwa Edukacji Narodowej z wyjazdu nieod-
płatnego skorzystają dzieci z rodzin, które 
spełniają następujące kryteria: zamieszkują 
teren wiejski, posiadają niskie dochody, za-
mieszkują teren wiejski i miejski i posiadają 
niskie dochody, a ponadto jest to rodzina wie-
lodzietna, niepełna, dysfunkcyjna, znajdująca 
się w sytuacji kryzysowej spowodowanej zda-
rzeniem losowym, w której występuje prze-
wlekła choroba, niepełnosprawność. 

W okresie od 15 do 28 sierpnia 2011 roku 
dzieci, które zakwalifikowane zostały do wy-
jazdu będą oddychać morską bryzą i korzystać 
ze słonecznej pogody. 

Organizatorem wypoczynku dla dzieci 
jest Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego 
w Żórawinie. Koszt, jaki poniesie Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Żarowie, to cena przejaz-
du dzieci z Żarowa do Wrocławia i z powro-
tem oraz ich ubezpieczenie. 

Zespół Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie życzy wszystkim wypoczywającym 
niezapomnianych wrażeń oraz wielu dobrych 
i bezpiecznych przygód. Życzymy takich 
wspomnień, jakimi pochwaliłoby się każde 
dziecko w szkole oraz każdy dorosły w pracy. 
A jeśli zabraknie słonecznej pogody, wówczas 
życzymy mnóstwa słońca w sercach.

Anita Denes-Ziemkiewicz

Konkurs na produkt lokalny
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” ogłasza kon-

kurs na produkt lokalny. 
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Letnia Szkoła Odkrywców w Zastrużu
W piątek, 5 sierpnia, dobiegła końca dwutygodniowa półkolonia w Zastru-

żu organizowana przez stowarzyszenie „Edukacja” oraz stowarzyszenie „Nasze 
dzieci- wspólna szkoła”. 

Harmonogram półkolonii był dla dzieci 
bardzo atrakcyjny i uwzględniał różnorodne 
formy aktywności, od intelektualnej, poprzez 
artystyczną i sportową. W tym roku półko-
lonia w Zastrużu była szczególnym wydarze-
niem jeszcze z jednego powodu. W trakcie let-
niego wypoczynku realizowane były projekty 
edukacyjne w ramach Letniej Szkoły Odkryw-
ców. Zajęcia przyrodniczo-matematyczne, 
w tym roku związane z czterema żywiołami, 
prowadziła Dorota Sys, studentka Wyższej 
Szkoły Przymierza Rodzin z Warszawy. Dzieci 
badały wodę, glebę, poznawały bliżej właści-
wości ognia i powietrza. Największe wrażenie 
zrobiły na kolonistach liczne doświadczenia, 
na przykład erupcja wulkanu. 

Poza działaniami naukowymi dzieci 

uczestniczyły w wielu wyjazdach. Wycieczki 
do Adrenalina Park, do Jedliny Zdroju, na 
basen w Świebodzicach i Strzegomiu, do wał-
brzyskiego kina, nad Zalew Mietkowski były 
długo wyczekiwane przez wszystkich koloni-
stów. 

Podczas wypoczynku w ramach półkolo-
nii rozegrane zostały również turnieje: warca-
bowy oraz tenisa stołowego. Zajęcia warcabo-
we i szachowe poprowadził Michał Bieszczad. 

Pożegnanie uczestników półkolonii było 
bardzo długie, trwało bowiem od czwartku do 
piątku. Ten czas spędziliśmy razem podczas 
„Indiańskiej nocy – wśród gwiazdozbiorów 
i przestrzeni kosmicznej”. Teren wokół szko-
ły zamienił się w pole namiotowe. Przez całą 
noc płonęło ognisko, rozbrzmiewały dźwięki 
gitary, dzieci zaś mogły obserwować gwiazdy 
za pomocą profesjonalnej lunety. 

SPZ

W ramach tego przedsięwzięcia powsta-
nie 14 kilometrów drogi oraz pięć obiektów 
inżynieryjnych: wiadukty, most i estakada 
na terenie czterech gmin: Żarów, Jaworzyna 
Śląska, miejska gmina Świdnica oraz wiejska 
gmina Świdnica. Czternastokilometrowy od-
cinek dwupasmowej drogi połączy dwie strefy 
ekonomiczne: podstrefę Żarów oraz podstrefę 
Świdnica i poprzez drogę krajową Nr 5 i wę-
zeł Kostomłoty będzie prowadził do autostra-
dy. Ponadto, dzięki niej mieszkańcy Żarowa, 
Świdnicy oraz Jaworzyny Śląskiej będą mogli 
szybciej i bezpieczniej dojechać do autostrady 
A4. Co więcej, nowa trasa ułatwi też funkcjo-
nowanie zakładów ulokowanych w podstre-
fach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. 

Przetarg na realizację tej inwestycji wy-
grało konsorcjum Heilit + Woerner i Strabag, 
które zgodnie z podpisaną umową w kwietniu 
2010 roku rozpoczęło realizację projektu. 

O tym, czy wszystko idzie zgodnie z pla-
nem, czy prace nadzorowane są przez zespół 
ekspertów, którzy powinni pilnować, aby 
budowa przebiegała zgodnie z technicznymi 
i technologicznymi wymogami rozmawia-
liśmy z panem Ryszardem Potocznym – Za-
stępcą  Dyrektora budowy firmy Strabag, któ-
ry zapewniał o ich prawidłowościach.  

Przypomnijmy, że całość inwe-
stycji pod nazwą: „Budowa drogi 
powiatowej nr 3396D na odcinku po-
między drogą krajową nr 5 a drogą 
wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyń-
skiego w Świdnicy” pochłonie około 
110 milionów złotych. Przy czym po-
łowa tej kwoty to unijna dotacja, a do 
inwestycji dokładają się także: Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolno-
śląskiego, Powiat Świdnicki, miasto 
Świdnica, gmina Żarów, gmina wiej-
ska Świdnica oraz Jaworzyna Śląska. 

Planowane zakończenie budowy przewi-
dziano na sierpień tego roku, tymczasem Sta-
rostwo Powiatowe poinformowało o kolejnym 
przesunięciu tego terminu – na 30 września 
2011 roku. Istnieją więc obawy, co do tego, czy 
aby na pewno inwestycja ta „nabierze” real-
nych kształtów. 

Tymczasem na bieżąco śledzić 
będziemy doniesienia z powiatu 
świdnickiego, z nadzieją, że nie usły-
szymy już o następnym przesunięciu 
terminu oddania w użytkowanie ob-
wodnicy. Oby tak było...

Magdalena Pawlik

dokończenie ze strony 1.

Poślizg  
na obwodnicy

Uwaga producenci rolni
Zbliża się termin składania przez rolników wniosków o zwrot podatku akcy-

zowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej za okres od 1 marca do dnia 31 sierpnia 2011 r.

Aby odzyskać część pieniędzy wydanych 
na olej napędowy używany do produkcji rol-
nej producent rolny powinien:
•	 w terminie od 1 września do 30 września 

2011 r. złożyć wniosek (dostępny w Biurze 
Obsługi Klienta lub w pokoju nr 2 Urzędu 
Miejskiego w Żarowie),

•	 do wniosku dołączyć faktury VAT za 
zakupiony olej napędowy, które zostały 
wystawione w okresie od 1 marca do 31 
sierpnia 2011 roku.

Rocznie zwrot podatku akcyzo-
wego  do 1 litra oleju napędowego 
wynosi 0,85 zł. Limit zwrotu podatku 
akcyzowego na 1 hektar użytków rol-
nych wynosi 86 litrów.

Zapraszamy 
Teresa Drąg

inspektor ds. wymiaru podatków
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Zmiany do budżetu
Obrady rozpoczęły się od głosowania nad 

zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Żarów. Podobnie jak na poprzednich 
sesjach za głosowało 11 Radnych, przeciw 
było 3, a 1 wstrzymał się od głosu. Ale za 
wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy 
Żarów na rok 2011 wszyscy radni głosowali 
za. Co spowodowało taką zgodność? Wyod-
rębnienie środków na samochód dla straży 
pożarnej, wpływy od sponsorów na wycieczkę 
dzieci ze świetlic do Warszawy, przeznaczenie 
dodatkowych pieniędzy na wykonanie nie-
zbędnych remontów w szkołach, nie mogły 
spowodować sprzeciwu opozycyjnych rad-
nych. 

Ulgi w spłatach
Podobnie sytuacja wyglądała 
z głosowaniem nad określeniem 
szczegółowych zasad i trybu 
udzielania ulg w spłacaniu 
należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, do 
których nie stosuje się przepisów 
ustawy „ordynacja podatkowa” 
przypadających Gminie Żarów 
i jej jednostkom podległym 
oraz wskazaniu organu do tego 
uprawnionego. Wprowadzenie 
tego punktu było konieczne ze 
względu na zmieniające się przepisy. Dzięki 
tej uchwale, burmistrz będzie miał możliwość 
udzielania ulg oraz rozkładania płatności 
cywilnoprawnych na raty. W tym przypad-
ku wszyscy radni głosowali za przyjęciem 
uchwały.

Kolejne plany  
zagospodarowania

Dwa wnioski o przystąpieniu do planu 
zagospodarowania przestrzennego znalazły 
swoje miejsce w porządku obrad po tym, jak 
na wniosek Burmistrza Leszka Michalaka zo-
stały wprowadzone do porządku sesji przez 
przewodniczącego Tadeusza Pudlika. Obie 
zmiany wprowadzano na wniosek mieszkań-
ca oraz firmy PCO. Przy okazji omawiania 
tych uchał – przyjętych przez radnych jed-
nomyślnie – Burmistrz podkreślił, że gmina 
jest otwarta na propozycje zmian i zachęcił do 
zgłaszania kolejnych, gdyż są zawsze szansą na 
rozwój gminy.

Sprawozdanie z pracy 
Burmistrza

W trakcie każdej sesji przedostatnim 
punktem obrad jest dyskusja nad Sprawoz-
daniem z pracy Burmistrza, które jest podsu-
mowaniem najistotniejszych działań podej-
mowanych przez Urząd pomiędzy sesjami. 

Z takiego sprawozdania radni dowiadują się 
nie tylko o ilości podjętych decyzji admini-
stracyjnych, ale również o rodzajach działań 
podejmowanych przez wszystkie referaty 
Urzędu Miejskiego w Żarowie

Z ostatniego sprawozdania radni mogli 
dowiedzieć się między innymi o tym, że pod-
pisane zostało porozumienie ze Starostą Świd-
nickim w sprawie przekazania przez Powiat 
Świdnicki pieniędzy na zakup materiałów po-
trzebnych do wykonania chodnika prowadzą-
cego z Żarowa w kierunku Łażan. Podobnie 
jak w zeszłym roku, Gmina Żarów oddeleguje 
pracowników interwencyjnych, którzy wyko-
nają ten chodnik sposobem gospodarczym. 
Dzięki temu uda się zaoszczędzić znaczną 

ilość środków, co przełoży się bezpośrednio 
na ilość wykonanych prac. 

W sprawozdaniu Burmistrz poinformo-
wał, że złożone zostały wnioski o dofinan-
sowanie wykonania placów zabaw w Goła-
szycach, Mikoszowej i Przyłęgowie. Trwają 
również prace przy remoncie świetlicy w Im-
bramowicach, który powinien zakończyć się 
w sierpniu.

Wystąpienie – zażalenie
Ostatnie dwadzieścia minut zajęło rad-

nym wysłuchanie wystąpienia Katarzyny Po-
tocznej – Prezesa Fundacji „Nasze dzieci”, któ-
ra opisała rzekomą złą współpracę czy wręcz 
utrudnianie jej pracy przez pracowników 
Urzędu i redakcję Gazety Żarowskiej, a nawet 
działanie na szkodę Fundacji.

Sprawa dotyczyć ma rzekomej odmowy 
umieszczenia informacji o stypendiach po-
mostowych, które Fundacja udziela i współ-
finansuje. 

Sprawa jest o tyle kuriozalna, że infor-
macja o naborze, kryteriach przydzielania 
i zasadach aplikowania została opublikowana, 
zarówno na gminnej stronie internetowej, jak 
i na łamach Gazety Żarowskiej. Podano tam 
również link do strony Fundacji. Informacje 
o stypendiach pomostowych przedstawiono 
rzetelnie i to na podstawie informacji zaczerp-
niętych ze strony internetowej http://www.

stypendia-pomostowe.pl – jedynego oficjal-
nego źródła na temat wszystkich stypendiów 
pomostowych. 

Cóż więc tak wzburzyło panią Prezes? To, 
że nie opublikowano stwierdzenia, że Funda-
cja „Nasze Dzieci” współfinansuje stypendia. 

Jak sprawdziliśmy u źródeł, Fundacja nie 
współfinansuje stypendiów z własnych środ-
ków, a jedynie zajmuje się udzielaniem reko-
mendacji. Takie stwierdzenie znalazło się rów-
nież w jednym z e-maili nadesłanych z Funda-
cji do pracownika Urzędu. Stąd też taki zapis 
znalazł się na stronie www i w gazecie.

Tworząc gminną stronę internetową przy-
jęto zasadę, że każda informacja przyjęta do 
opublikowania jest weryfikowana i publi-
kowana wtedy, kiedy nie budzi wątpliwości 
i nie wprowadza w błąd czytelników. Tak było 
i w tym przypadku. Jest to zresztą praktyka 
stosowana przez każdą szanującą się redakcję.

Ustaliliśmy, że Fundacja nie przeznacza 
swoich pieniędzy na stypendia, a to 
oznacza, że ich nie współfinansuje. 
Dlatego takiego zapisu nie mogli-
śmy opublikować.

W świetle faktów trudno zro-
zumieć na czym polega działanie 
na szkodę Fundacji, skoro w żad-
nym z gminnych publikatorów ni-
gdy nie ukazała się jakakolwiek 
negatywna informacja o jej dzia-
łalności. Trudno też zrozumieć 
dlaczego pani Prezes mówiła 
o utrudnianiu działalności skoro 
w przeciągu ostatnich lat nie wzię-
ła ani razu udziału w jakimkolwiek 
konkursie na organizację zadań 

z zakresu organizacji zajęć dla dzieci, na które 
gmina przeznacza corocznie niemałe pienią-
dze. O wszystkich konkursach Fundacja była 
informowana na bieżąco, gdyż – jak sama 
przyznała – brała udział w konsultacjach nad 
kształtem uchwały regulującej zasady współ-
pracy Gminy Żarów z organizacjami pozarzą-
dowymi. Nie omieszkała jednak pani Prezes, 
w trakcie swojego wystąpienia, pokusić się 
o krytykę burmistrza, radnych, jak i konku-
rencyjnej Fundacji z Zastruża, którzy takich 
działań na rzecz gminnej społeczności i dzieci 
organizują bardzo dużo. 

I na koniec konkluzja.
Na łamach Gazety Żarowskiej i na gmin-

nych stronach internetowych zawsze jest 
miejsce na relacje z działalności różnorod-
nych instytucji, w tym pożytku publicznego, 
jeżeli taka działalność przynosi wymierne 
korzyści mieszkańcom naszej gminy. Jesteśmy 
otwarci na każde konstruktywne działanie 
i z radością publikujemy informacje o efek-
tach jakie przynosi, pod warunkiem, że be-
neficjentami takich działań są lub mogą być 
mieszkańcy Gminy Żarów. To oznacza, że 
z chęcią opublikujemy informacje o efektach 
pracy Fundacji „Nasze dzieci” zawsze wtedy, 
kiedy jakikolwiek mieszkaniec gminy Żarów 
z nich skorzysta lub gdy przyniosą wymierną 
korzyść dla Gminy. 

Obserwator

Rekordowa sesja
70 minut potrzebowali radni 28 lipca 2011 roku, aby wyczerpać cały porządek 

obrad sesji Rady Miejskiej w Żarowie. 
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Zakup wozu stra-
żackiego jest ogrom-
nym wydatkiem, dla-
tego też nie kupuje 
się ich często. Ostatni 
wóz strażacki w gmi-
nie Żarów kupiony był 
kilkanaście lat temu. 
Koszt nowo zakupio-
nego pojazdu wynosi 
57 800 zł. Nowy naby-
tek wpłynie znacząco 
na poprawę skutecz-
ności ratownictwa 
i zapewnienie pełnej 
gotowości bojowej 
w jednostce. Wóz bo-
jowy marki Steyr wy-
posażony jest w autopompę ze sterowaniem 
elektronicznym z tyłu pojazdu, zbiornik z au-
tomatyczną instalacją piany, rozłączany napęd 
4x4 oraz koguty i lampy stroboskopowe.

Kluczyki do nowego wozu z rąk Burmi-
strza Leszka Michalaka przyjął Mariusz Ku-
lesza Wicenaczelnik Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Żarowie oraz Komendant Gminny 
Ireneusz Zadylak, a dokumenty wozu z rąk 
zastępcy Burmistrza Grzegorza Osieckiego 
otrzymał Stanisław Pilarczyk Prezes Zarządu 
Gminnego OSP RP w Żarowie.

Zakup wozu strażackiego, to nie jedyny 
wydatek z budżetu gminy. W lipcu zakoń-
czyły się kursy medyczne w jednostkach OSP. 

Certyfikat uzyskało dwóch strażaków z Żaro-
wa, czterech z OSP Pożarzysko i pięciu z OSP 
Imbramowice. Przeprowadzono konserwację 
i legalizację 6 sztuk aparatów powietrznych, 
które znajdują się na wyposażeniu OSP w Po-
żarzysku oraz OSP w Żarowie.

Od dwóch lat władze miasta przeznaczają 
w budżecie gminy środki finansowe na dopo-
sażenie wszystkich jednostek OSP. Wszelkie 
podejmowane działania mają na celu ochronę 
życia i zdrowia mieszkańców Gminy Żarów 
oraz gmin ościennych. Zakup sprzętu dla jed-
nostek OSP podnosi również komfort i wa-
runki pracy strażaków.

obserwator

Nowy wóz strażacki
3 sierpnia 2011 r. został zakupiony w Nowej Rudzie wóz strażacki. Uroczyste-

go odbioru pojazdu zastępca Burmistrza Grzegorz Osiecki dokonał wraz z Ko-
mendantem Gminnym Ireneuszem Zadylakiem, Michałem Domańskim pracow-
nikiem Urzędu Miejskiego oraz kierowcą. Pojazd będzie służył w jednostce OSP 
w Żarowie.

W rocznicę  
Powstania 
Warszawskiego

1 sierpnia to dzień szczególny nie 
tylko dla samej Warszawy, ale również 
całej Polski. Tego dnia bowiem minęła 
67 rocznica wybuchu Powstania War-
szawskiego. Godzina „W”, a potem 63 
dni „krwi i chwały” oraz dramatu po-
wstańców i ludności cywilnej. 

Tę prawdę o 1 sierpnia – na placu przed 
Nefrytem w Żarowie – przypominali aktorzy 
Teatru Bezdomnego, zapraszając wszystkich 
naszych mieszkańców na krótki happening 
z okazji rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego. W trakcie happeningu upamięt-
niającego to wydarzenie, aktorzy zaprezen-
towali inscenizację pod 
tytułem „Warszawa przed 
powstaniem”. Była to peł-
na ekspresji teatralna wi-
zja, w której – co prawda 
– udział wzięli najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy 
przybliżająca chaos i nie-
pewność, które panowały 
ówcześnie w Warszawie. 

Podczas historycznej 
inscenizacji, za sprawą ak-
torów Teatru Bezdomnego 
i pod czujnym okiem jego 
założyciela Ryszarda Dyk-
cika 1 sierpnia przenieśli-
śmy się – choć na chwilę 
– do sierpniowej Warszawy 1944 roku pod-
czas inscenizacji „Wybuch Powstania War-
szawskiego”. W powstańców przeobraziły się 
dzieci, wcielając się w role sanitariuszów przy 
specjalnym akompaniamencie muzycznym. 

Punktualnie o godzinie 17:00 w godzi-
nę „W” zawyły w naszym mieście syreny, 
a wszystko po to, aby oddać hołd bohaterom 
sprzed 67 lat, w godzinie, w której rozpoczę-
ło się Powstanie Warszawskie. Po zakończe-
niu inscenizacji głos zabrał Burmistrz Miasta 
Żarów Leszek Michalak, stwierdzając, że wy-
darzenie, które dziś upamiętniamy to bardzo 
istotny punkt w naszej historii: „Po raz kolejny 
w naszych sercach wybuchło Powstanie War-
szawskie, które dla większości stało się symbo-
lem męstwa i determinacji w walce o niepod-
ległość. Dziś spotykamy się z okazji 67 roczni-
cy wybuchu tego zrywu niepodległościowego 
i dziś chylimy czoła przed wszystkimi, którzy 
tego dnia poświęcili swoje życie. W takich 
momentach czujemy wyraźnie, że patriotyzm 
to nie puste, nic nieznaczące słowo, ale pa-
mięć, zaduma i refleksja”. 

Występ zespołu „Żarowianie” z repertu-
arem patriotycznych pieśni zakończył hap-
pening, upamiętniający wybuch Powstania 
Warszawskiego.

Magdalena Pawlik 

Skrzyżowania przejezdne
Po kilkutygodniowym zamknięciu wykonawca firma Heilit+Woerner Budow-

lana Sp. z o.o. otworzyła skrzyżowanie Żarów-Piotrowice dla ruchu pojazdów. 
Skrzyżowanie było przebudowywane 

w związku z pracami przy budowie drogi po-
wiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy dro-
gą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 
i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy. Dotychczas 
obowiązywał objazd przez: Łażany – Przyłę-
gów – Pastuchów.

Podobnie wyglądają prace przy rondzie 
znajdującym się na trasie Żarów – Łażany. 

3 sierpnia rozpoczęło się nakładanie ko-
lejnej, a zarazem ostatniej warstwy asfaltu, 
pomimo ruchu wahadłowego widać poprawę 
w jej przejezdności, zniknęły przede wszyst-
kim nierówności spowodowane nakładanymi 
kolejno warstwami asfaltu oraz poprawiono 
posadowienie krawężników.

Bardzo intensywnie prowadzone są prace 
przy budowie chodnika prowadzącego z Ża-
rowa do Łażan wykonywane przez pracowni-

ków interwencyjnych. 
4 sierpnia 2011 roku na przygotowaną 

wcześniej ziemię przywieziono kostkę bruko-
wą. W ramach porozumienia z Służbą Dro-
gową Powiatu Świdnickiego która przekazała 
25 000,00 zł został zakupiony materiał. Dzięki 
pracownikom i wykorzystaniu metody budo-
wy gospodarczej chodnik będzie dłuższy niż 
początkowo zakładano. 

Każda budowa przynosi ze sobą utrud-
nienia, lecz w konsekwencji jest ona poprawą 
dla wszystkich kierujących. Ta inwestycja ma 
zostać zakończona w październiku. 

Zwracamy się do wszystkich kierow-
ców z prośbą o zachowanie ostrożności na 
w/w skrzyżowaniach ze względu na prowa-
dzone prace. 

Adam Rakoczy
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Wśród przedsięwzięć współorganizowa-
nych przez MRM przy wsparciu Żarowskiej 
Wspólnoty Samorządowej i OPS-u przewi-
dzianych na sierpień 2011 r. wymienić trze-
ba przede wszystkim wyjazd do Warszawy 
dla podopiecznych świetlic środowiskowych 
z terenu gminy Żarów, który odbędzie się 
w dniach 29-30 sierpnia 2011 roku. Jest to 
już druga taka wycieczka zorganizowana na 
zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka Marka 
Michalaka (pierwsza odbyła się w dniach 11-
12 lipca 2011 r.). W drugim wyjeździe udział 
weźmie 50 dzieci. Oba wyjazdy stanowią for-
mę nagrody za całoroczną pracę dzieci i są 
organizowane w ramach „Wakacji uśmiechu 
2011.” Jest to projekt skierowany do dzieci 
i młodzieży, mający na celu urozmaicenie 
letniego wypoczynku najmłodszym miesz-
kańcom Gminy Żarów. 

Ponadto kolejną atrakcją dla najmłodszych, 
współorganizowaną przez MRM wespół z Ża-
rowską Wspólnotą Samorządową i OPS-em, bę-
dzie wakacyjne żeglowanie na Jeziorze Miet-
kowskim, które odbędzie się 24 sierpnia 2011 r. 

Z kolei dzięki pomocy Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu odbędzie czwarta już 
edycja cieszącej się bardzo dużą popularno-
ścią „Nocy Piżamowej,” podczas której dzieci 
mają niezwykłą okazję do zabaw „wieczorową 
porą” oraz noclegu w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu. Ostatnia już w tym roku 
edycja imprezy odbędzie się w dniach 18-19 
sierpnia 2011r. 

Nie zabraknie również rozrywek dla star-
szych osób. MRM przy pomocy Żarowskiej 
Wspólnoty Samorządowej aktywnie włączy-
ła się w przygotowania do „Pikniku Przed-
siębiorców,” który odbędzie się pod koniec 
sierpnia. W programie przewidziane są także 
liczne atrakcje dla dzieci: m.in. rajdy rowero-

we z nagrodami.
MRM ogłosiła także kolejny ciekawy kon-

kurs. Kto ma smykałkę do fotografii może 
przesyłać zdjęcia do konkursu „Żarów – moje 
miejsce na ziemi.” Fotografie przyjmowane są 
w dwóch kategoriach: zdjęcia gminy Żarów oraz 
zdjęcia reportażowe miasta Żarów, w terminie 
od 1 sierpnia do 30 września 2011 r. Szczegółowy 
regulamin konkursu dostępny jest na stronie in-
ternetowej: www.mrm.gmina.zarow.pl. Liczy-
my na duże zainteresowanie. 

W poprzednim konkursie na nazwę 
dwóch rond i mostu w Żarowie wpłynęło wie-
le, niekiedy bardzo oryginalnych propozycji 
(m.in. Most Tęczowy, Rondo Carla Friedricha 
von Kulmitza, Rondo Orderu Uśmiechu). 

Możemy być dumni z działalności tych 
młodych ludzi, którzy chętnie – a co najważ-
niejsze – bezinteresownie poświęcają swój 
wolny czas aby umilić wypoczynek innym oraz 
przyczynić się do promocji miasta i gminy. 

Gabriela Nastałek

Judo w gminie Żarów
Wśród wielu klubów sportowych działających na terenie gminy Żarów swój 

pierwszy sezon zakończyła sekcja judo, klubu UKS Judoka Imbramowice działa-
jąca przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. 

Klub z Imbramowic działa zaledwie od 
półtora roku, jednak na swoim koncie posia-
da już duże sukcesy. W siedmiu zawodach, 
w których brał udział w minionym sezonie 
zgromadził aż 36 medali! 

Do jednych z ważniejszych osiągnięć 
należy tytuł dla najlepszej zawodniczki przy-
znany Sandrze Ciastoń w silnie obsadzonym 
międzynarodowym XIV Turnieju judo: „Biała 
zima” w Opolu (wszystkie wygrane przez Ip-
pon!). Nie mniejszymi osiągnięciami może 
pochwalić się Wiktoria Stec, która z każdych 
zawodów wraca ze złotym medalem (tylko 
jedno drugie miejsce), Roksana Nowak, Ka-
rolina Ciastoń, Błażej Czykieta to zawodni-
cy, którzy regularnie stają na podium. Bar-
dzo duży potencjał wszystkich zawodników 
i wewnętrzna sportowa rywalizacja sprawia, 
iż sukcesy pozostałych uczestników sekcji to 
kwestia czasu.

Poniżej przedstawiamy medalowe pozycje 
zawodników klubu UKS Judoka Imbramowi-
ce w minionym sezonie:
•	 Judo „KUMA” Cup (Sobótka): 3. Woj-

ciech Krawczyszyn (46kg), 3. Piotr Droź-
dżowski (39kg).

•	 II Otwarte Mistrzostwa Świdnicy w Judo: 
1. Wiktoria Stec (22kg), 1. Kacper Kosty-
sko (24kg), 3. Karolina Ciastoń (22kg), 3. 
Bartłomiej Ciastoń (34kg).

•	 I Otwarte Mistrzostwa Żarowa w Judo 
„Turniej Mikołajkowy”: 1. Wiktoria Stec 
(22kg), 1. Sandra Ciastoń (46kg),  2. Alek-
sandra Biłas (42kg), 2. Maciej Trzepla 
(56kg), 3. Karolina Ciastoń (22kg), 3. Da-
wid Czykieta (33kg), 3. Karolina Żelazko 
(36kg), 3 Błażej Czykieta (39kg), 3. Da-
mian Kozieł (46kg).

•	 XIV Turnieju judo „Biała zima” w Opo-
lu: 1. Sandra Ciastoń (-50kg), 1. Wiktoria 

Stec (22kg), 2. Roksana Nowak (22kg), 
2. Hubert Pajor (20kg), 3. Norbert Pajor 
(26kg), 3. Błażej Czykieta (39kg), 3. Ma-
ciej Michnowicz (58kg). 

•	 Międzynarodowe Mistrzostwa Zie-
mi Krakowskiej Dzieci i Młodzików 
w Judo (Kraków): 1. Wiktoria Stec (-23kg),  
2. Hubert Pajor (20kg) PK, 3. Karolina Cia-
stoń (-23kg), 3. Roksana Nowak (-25kg),  
3. Sandra Ciastoń (-48kg). 

•	 XIII Turniej Judo Dzieci i Młodzików 
w Mietkowie: 1. Maciej Trzepla (60kg),  
2. Wiktoria Stec (24kg), 2. Krzysztof 
Dobrowolski (29kg), 2. Dawid Czykieta 
(33kg), 2. Sandra Ciastoń (45kg), Roksana 
Nowak (24kg), 3. Kamila Żelazko (33kg).

•	 XIII Memoriale Judo im. Edwarda Brze-
gowego w Strzegomiu: 2. Karolina Ciastoń 
(23kg) 2. Błażej Czykieta (41kg), 3. Rok-
sana Nowak (23kg) 3. Adrian Oleksiuk 
(41kg).
Turnieje judo poza aspektem sportowym 

są ciekawe też pod innymi względami. Mło-
dzi judocy zaprzyjaźniają się z zawodnikami 
z kraju i zagranicy. Możliwe jest to dzięki 
wsparciu rodziców, którzy finansują wyjazdy 
swoim dzieciom. 

Wszyscy uczestnicy treningów judo reali-
zują cel główny sekcji: rozwój fizyczny i samo-
doskonalenie poprzez udział w formach zaba-
wowych wprowadzających w specjalistyczny 
trening judoka. 

Trenerem sekcji jest Miłosz Haber. Preze-
sem klubu jest Artur Adamek.

Na co dzień dzieci trenują w sali sporto-
wej w Imbramowicach. Przedział wiekowy 
wynosi od 5 do 14 lat. Nabór trwa przez cały 
rok. Zapraszamy do wstępowania w szeregi 
sekcji judo!

media

Sierpień młodych radnych
Marazm sennych letnich popołudni? Beztroskie leniuchowanie? To nie dla 

nich. Radni z Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie udowadniają, że wakacje 
to dla nich czas niezwykle aktywnego działania. 

Poznają historię
W ramach projektu „Wakacje 2011 

– Bezpieczne wakacje z kulturą i spor-
tem” w środę 27 lipca 2011 r. w Żarow-
skiej Izbie Historycznej gościła grupa 
dzieci ze świetlicy „Cztery Pory Roku”. 

Najmłodsi mieszkańcy Żarowa mieli oka-
zję obejrzeć prezentowane na wystawie zbiory 
oraz wysłuchać opowieści o tym, jak wygląda-
ło życie na terenie gminy Żarów w dawnych 
wiekach. 

Wizyta w Żarowskiej Izbie Historycznej 
była dla dzieci nie tylko atrakcyjną formą spę-
dzenia wakacyjnego czasu, lecz także lekcją 
historii, podczas której każdy z uczestników 
miał bezpośredni kontakt z prezentowanymi 
eksponatami. Dzieci mogły więc przekonać 
się ile waży żeliwna kula armatnia z okresu 
wojen napoleońskich lub fragment stalowego 
pancerza niemieckiego czołgu „Tygrys”. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się również 
stare monety i banknoty.

Swobodna atmosfera panująca w Żarow-
skiej Izbie Historycznej dała dzieciom możli-
wość bezpośredniego kontaktu z przeszłością, 
bez szkolnych ławek i trudnych do zapamię-
tania dat historycznych. Historia ukazana zo-
stała nie jako nauka, która jest szkolnym przy-
musem, lecz jako ciekawa pasja, którą warto 
podjąć i rozwijać. 

Najmłodsi mieszkańcy Żarowa wykazali 
ogromne zainteresowanie o czym świadczyła 
ilość różnorodnych pytań dotyczących ekspo-
natów oraz historii gminy Żarów.

Bogdan Mucha


