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Czwarta noc piżamowa
Czwarta i niestety ostatnia już w tym roku „Noc Piżamo-

wa”  odbyła się w dniach 18-19 sierpnia w Gminnym Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie, który był jej organizatorem 
przy współpracy Świetlicy wsparcia dziennego Żarowskie-
go Stowarzyszenia „Edukacja.”

W czwartkowe popołudnie, przed GCKiS, zaczęli gromadzić się 
uczestnicy „nocnych wojaży”. Dzieci z plecakami, śpiworami, obowiąz-
kowymi latarkami i in. niezbędnym (tylko dzieciom) ekwipunkiem. 
Z entuzjazmem i zaangażowaniem podejmowały się zadań przygoto-
wanych przez opiekunów.

dokończenie na stronie 6

Festyn wakacyjny 2011 r. 
Zapraszamy na Festyn Wakacyjny, który odbędzie się 27 

sierpnia 2011 r. w Parku Miejskim w Żarowie. Impreza roz-
pocznie się o godz. 16:00. 

dokończenie na stronie 7

Nowe nazwy rond i mostu
11 sierpnia 2011 r., o godz. 12.00 w sali narad Urzędu 

Miejskiego odbyło się zebranie Komisji ds. oświaty, kultu-
ry i sportu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie. Celem 
zebrania było rozstrzygnięcie kwietniowego konkursu na 
nazwy nowo powstałych dwóch rond i mostu w Żarowie. 

dokończenie na stronie 7

Turniej zespołów LZS
15 sierpnia 2011 r. rozegrano już VII Turniej Piłkarski Ze-

społów LZS Gminy Żarów. Po raz pierwszy areną sportową 
tych rozgrywek był Orlik w Żarowie. Do rywalizacji przystą-
piło pięć zespołów: Zryw Łażany, Wodospad Zastruże, Bły-
skawica Kalno, Wierzbianka Wierzbna oraz Oldboys LZS.

dokończenie na stronie 11
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Przyłęgów
Pierwsza wzmianka o Przyłęgowie 

pojawia się  ok. 1300 r. w „Liber fun-
dationis” biskupstwa wrocławskiego, 
gdzie wymieniono wieś „Priolsdorf,” 
której obszar wynosił 28 łanów, a dzie-
sięcinę płacono z 24 łanów. Podział 
gruntów świadczy, że do końca XIII w. 
Przyłęgów został lokowany lub reloko-
wany na prawie niemieckim. Niemiecką 
nazwę wsi próbuje się wyprowadzać od 
jej założyciela - zasadźcy, którym miała 
być osoba nosząca imię - przezwisko 
Breiling (Preiling - Preiland). 

W Przyłęgowie istniała niegdyś szkoła 
ewangelicka powstała tutaj prawdopodob-
nie pomiędzy  1758, 1760 lub 1773 r. Nato-
miast na cmentarzu ewangelickim założonym 
w 1784 r. zachowanych jest jeszcze kilka płyt 
nagrobnych, najstarsza pochodzi z 1920 r. Po 
wojnie większość domów ocalała, świadczą 
o tym liczne zdjęcia z tego okresu. 

Przyłęgów liczy 294 mieszkańców. W wio-
sce funkcjonuje jeden Zakład Kamieniarski 
oraz filia Skarbowego Gospodarstwa Rolnego. 
Mieszkańcy pracują najczęściej w Żarowskiej 
Podstrefie bądź prowadzą małe firmy, spora 
część wyjeżdża do pracy za granicę.

W miejscowości organizowane są zabawy 
taneczne, pikniki dla dzieci oraz cykliczne 
imprezy takie jak: Turniej Rodzinny, Dożyn-
ki, Święto Pieczonego Ziemniaka, Turniej 
Piłki Siatkowej, Turniej Tenisa Stołowego. 
Młodzież ma możliwość skorzystania z mini 
siłowni oraz boiska sportowego. Największym 
potencjałem Przyłęgowa są dzieci, które bar-
dzo aktywnie uczestniczą w życiu wioski. 

Sołtys wsi 
Agnieszka Proniewicz

Poszanowanie środowiska
Rosnące ceny nośników energii oraz coraz większa dbałość o nasze środo-

wisko naturalne motywuje coraz większą liczbę mieszkańców naszej gminy do 
inwestowania w rozwiązania proekologiczne.

Powstają – na terenie wiejskim – przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków, bo mieszkańcy 
nie mogą doczekać się wybudowania kanali-
zacji przez gminę. Montowane są, szczególnie 
na terenie wsi, również solary, małe wiatraki – 
to efekt poszukiwania oszczędności ze wzglę-
du na rosnące koszty energii.

Ilość działań mogłaby być znacznie więk-
sza, gdyby nie olbrzymie koszty takich inwe-
stycji, które zwracają się dopiero po kilku, 
kilkunastu latach. 

Na szczęście – dla chcących oszczędzać – 
istnieją programy wspierające działania pro-
ekologiczne. Realizują je Fundusze Ochrony 
Środowiska, ale większość z nich skierowa-
nych jest do instytucji takich jak samorządy 
i ich jednostki organizacyjne i związki samo-
rządów. Rola mieszkańców sprowadza się do 
współudziału w projekcie.

Przydomowe  
oczyszczalnie

Gminny program budowy kanalizacji roz-
łożony jest na kilka lat i w pierwszej kolejno-
ści obejmie miejscowości położone najbliżej 
oczyszczalni ścieków, dlatego budowa małej 

przydomowej oczyszczalni jest idealnym roz-
wiązaniem dla mieszkańców wsi najdalej po-
łożonych. Stąd też propozycja współdziałania 
Gminy Żarów z Bankiem Ochrony Środowi-
ska – jaką zaproponował Burmistrz Leszek 
Michalak – w zakresie budowy oczyszczalni 
przydomowych. 

Gmina będzie pilotowała projekt, ale wa-
runkiem jest zebranie grupy co najmniej pięć-
dziesięciu chętnych. Już w najbliższym czasie 
zainicjowane zostanie spotkanie, na którym 
przedstawione zostaną szczegóły.

Słońce na usługach
Zupełnie inaczej jest w przypadku 

zakupu i montażu urządzeń solarnych. 
W tym przypadku każdy mieszkaniec, któ-
ry chce wykorzystywać słońce do ogrzewa-
nia wody i pomieszczeń może skorzystać 
ze „Słonecznego EkoKredytu”, który jest 
przeznaczony na zakup i montaż kolekto-
rów słonecznych do podgrzewania wody. 
Korzystając z tego kredytu można otrzymać 
zwrot nawet 45 % kosztów inwestycji z dotacji 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Leszek Buchowski

Szkiełkiem i okiem
Przed nami ostatni tydzień wakacji. Wakacji w czasie których dzieci pozosta-

jące w domach mogły skorzystać z wielu atrakcyjnych form wypoczynku.

W piżamach i nie tylko
Hitem tego lata były dwie noce piżamo-

we przygotowane przez Gminne Centrum 
Kultury i Sportu. W poprzednim numerze 
relacjonowaliśmy Trzecią, a w tym czwartą jej 
edycję. Tych, których tam nie było zaprasza-
my, w imieniu organizatorów za rok oraz do 
obejrzenia fotorelacji (w internetowej Foto-
galerii na stronie www.gmina.zarow.pl) oraz 
filmów w Kronice Filmowej Gminy Żarów 
(www.kronika.um.zarow.pl). Ale zapraszamy 
również na dwie ostatnie imprezy tegorocz-
nych wakacji – szczegóły w środku numeru.

Sportowe emocje
Minione dwa tygodnie przyniosły ko-

lejny sukces Pawła Fajdka, który tym razem 
zdobył tytuł mistrzowski na Uniwersjadzie 
w Shenzen (Chiny). Powoli zaczynamy przy-
zwyczajać się do jego sukcesów. Ale to nie 
jedyne sukcesy sportowe, jakie odnieśli nasi 
zawodnicy. Może nie na taką skalę jak Pawła, 
ale jednak sukces to sukces. Wystarczy zajrzeć 
na trzy ostatnie strony gazety. Szczególnie po-

lecam informacje o szkółce tenisowej – może 
wśród tych dzieci, które pod okiem Adama 
Serafina uczyły się grać, w przyszłości wyro-
śnie mistrz na skalę Fibaka?

Poza tym zauważyłem, że coraz trudniej 
zmieścić wiadomości sportowe na dwóch 
stronach, a jeszcze dwa lata temu wystarczyła 
tylko jedna dla opisania wydarzeń sporto-
wych. To dobry znak, bo skoro dzieci, mło-
dzież i dorośli wyzwalają swoje energie się na 
boiskach i bieżniach, to mniej będzie chuli-
gańskich wybryków i ekscesów.

Szkoły gotowe
Wakacje dla dzieci to laba, a dla szkół wy-

tężony czas pracy – usuwania zniszczeń i nie-
zliczonych modernizacji. W tym numerze, 
w telegraficznym skrócie, prezentujemy za-
kres prac wykonanych przez żarowskie Gim-
nazjum im. Jana Pawła II oraz Szkołę Podsta-
wową w Żarowie im. Jana Brzechwy. Za dwa 
tygodnie zapewne przeczytamy o sukcesach 
pozostałych szkolnych placówek, a będzie 
o czym pisać, bo zarówno w przedszkolu, jak 
i pozostałych szkołach nikt nie próżnował.

Tkanie budżetu 2012
Zbliżający się nieuchronnie wrzesień 

uczniom przyniesie początek kolejnego etapu 
nauki, a dla urzędników i osób związanych 
z instytucjami samorządowymi przyniesie 
początek prac nad przyszłorocznym budże-
tem. W nietypowy sposób prace nad budże-
tem zaczęli mieszkańcy wsi – od szkolenia na 
temat funduszu sołeckiego. Pomimo tego, że 
są to pieniądze przeznaczone dla każdej ze 
wsi, to jednak nie każdy zakup można z nich 
sfinansować, a przecież te pieniądze pocho-
dzą z budżetu gminy, więc ich wydatkowanie 
musi być zgodne z przepisami. Ale szkolenie 
to nie koniec przygotowań. Od spotkania 
w przyszłą środę w Krukowie rozpoczyna 
się cykl spotkań wiejskich, w trakcie których 
mieszkańcy będą mogli wskazać to, na co ich 
zdaniem powinny pójść pieniądze w Fundu-
szu przeznaczone dla danej wsi. W następ-
nym numerze zdamy relację z tych spotkań.

Leszek Buchowski
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza 
I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki rolnej położonej 

w Imbramowicach

Nr 
działki

Pow.
w m2

Nr KW Forma oddania 
nieruchomości

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozp.

115/3 1.100 sw1s/00019499/6 Sprzedaż na własność 2.100 zł 210 zł 900

1. Przetarg odbędzie się 26 września 2011r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłacenie wadium w pieniądzu 
w wysokości 10 % ceny wywoławczej po-
danej w tabeli na konto: Bank Zachodni 
WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 
0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 22 
września 2011r. włącznie.  
Za datę wniesienia wadium uważa się 
datę wpływu środków pieniężnych na 
rachunek 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 drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia aktu nota-
rialnego. W razie uchylania się uczest-
nika, 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 1.177,80 zł oraz kosztów 
notarialnych.

8. Działka w mpzp wsi Imbramowice po-
siada funkcję B.2R – teren użytkowany 
rolniczo.

9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest 
na stronie internetowej Urzędu: http://
bip.zarow.dolnyslask.pl/

10. Dodatkowych informacji udziela Referat 
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzen-
nej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 
do dnia przetargu.

11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłoże-
nia komisji przetargowej dowodu wpłaty 
wadium oraz dokumentu tożsamości 
przed otwarciem przetargu.  
W przypadku, gdy uczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna, osoba upoważ-
niona do reprezentowania uczestnika, 
powinna przedłożyć do wglądu aktualny 
wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. 
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez 
pełnomocnika, konieczne jest przedłoże-
nie oryginału pełnomocnictwa upoważ-
niającego do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowego.

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

Zmiany  
w becikowym

Od 1 stycznia 2012 r. wchodzą w ży-
cie zmiany dotyczące zasad ustalania 
prawa do świadczeń rodzinnych zwią-
zanych z urodzeniem dziecka.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2012 
roku prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej za-
pomogi z tytułu urodzenia dziecka ponownie 
uzależnione będzie od przedstawienia przez 
osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka 
dziecka pozostawała pod opieką medyczną 
nie później niż od 10 tygodnia ciąży do poro-
du (przepisy ustawy z dnia 25 marca o ograni-
czeniu barier administracyjnych dla obywateli 
i przedsiębiorców nie przewidują możliwości 
zastąpienia wyżej wymienionego zaświadcze-
nia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia okre-
ślony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 
2012 roku rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 14 września 2010 roku w sprawie formy 
opieki medycznej nad kobietą w ciąży, upraw-
niającej do dodatku z tytułu urodzenia dziec-
ka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzające-
go pozostawanie pod opieką (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 183, poz. 1234). 

Szczegółowych informacji w powyższej 
sprawie udzielają pracownicy działu Świad-
czeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Żarowie, pok. Nr 1, lub pod nr telefonu 
74-858-07-45, wew. 364

Anita Denes-Ziemkiewicz

Wyprawka szkolna
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w spra-

wie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników (Dz.U. z 2011 r. Nr 111, poz. 652) uczniowie rozpoczynający naukę 
w klasach I - III szkół podstawowych oraz w klasach III gimnazjów, którzy znajdu-
ją się  w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku 
szkolnym 2011/2012 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Pomocą mogą zostać objęci również, 
bez względu na sytuację materialną i życio-
wą, uczniowie słabo widzący, niesłyszący, 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, o któ-
rym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty, pobiera-
jący naukę w szkołach dla dzieci i młodzie-
ży (w tym w szkołach ponadgimnazjalnych, 
z wyłączeniem szkół policealnych).

Wnioski o dofinansowanie zakupu pod-
ręczników w 2011 r. należy składać w szkołach 
podstawowych i gimnazjach, a w przypadku 
uprawnionych uczniów niepełnosprawnych 
także w szkołach ponadgimnazjalnych, w ter-
minie do dnia 5 września 2011 r.

Wniosek do pobrania ze strony www.
um.zarow.pl

Katarzyna Janik

Gmina Żarów  
w liczbach

Ogółem mieszkańców 12.700. w tym: 
kobiety – 6.528,
mężczyźni – 6.182.
Miasto Żarów – 7.013 
W okresie od 11.06.2011 r. do 18.08.2011 r.
Urodziło się 26 dzieci.
33 pary zawarły związek małżeński.
Zmarło 16 osób:
1. Zemla Jan lat 52
2. Śliwa Franciszka lat 83
3. Maruszak Mariola lat 56
4. Stankiewicz Józefa lat 96
5. Jastrowicz Stanisław lat 79
6. Śmiałowska Jadwiga lat 50
7. Buchowski Marek lat 57
8. Juzyszyn Helena lat 91
9. Babkiewicz Regina lat 78
10. Świderski Czesław lat 83
11. Kuźma Jan lat 61
12. Witek Anna lat 87
13. Zadworny Jan lat 98
14. Sidor Czesława lat 84
15. Kołpak Edward lat 89
16. Mann Henryk lat 59
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Rocznica żarowskich inicjatyw
16 sierpnia 2011 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie odbyła się 

pierwsza rocznica funkcjonowania „Żarowskich inicjatyw”.

Gimnazjum  
przygotowane

W okresie wakacji przeprowadzono 
w gimnazjum następujące konserwa-
cje i remonty na rok szkolny 2011/2012:

•	 prace murarsko-remontowe w 25 salach 
lekcyjnych wraz z zapleczami oraz na ho-
lach wszystkich kondygnacji (uzupełnia-
nie tynków, szpachlowanie na ścianach 
w klasach, zapleczach i na holach)

•	 pomalowanie ścian w 25 salach lekcyj-
nych oraz na holach na wszystkich pię-
trach i parterze

•	 pomalowanie ścian w auli szkolnej
•	 uzupełnienie i wymiana zniszczonych ka-

setonów na sufitach w całej szkole
•	 konserwacja i naprawa uszkodzonych sza-

fek ubraniowych uczniów (prostowanie 
powyginanych drzwi, naprawa zepsutych 
zamków)

•	 remont lamp awaryjnych i oświetlenia 
ewakuacyjnego

•	 generalny remont gabinetu pielęgniarki
•	 pomalowanie poręczy w ciągach komuni-

kacyjnych szkoły
•	 założenie kapturków wentylacyjnych na 

kominach na dachu szkoły
•	 pomalowanie ławek w patio 
•	 wykonanie wylewki na części podłogi 

w pokoju nauczycielskim oraz uzupełnie-
nie wykładziny PCV

•	 uzupełnienie brakującego sylikonu mię-
dzy kafelkami na holach 
Wyżej wymienione prace wykonali pra-

cownicy obsługi szkoły.
Ponadto, na zlecenie szkoły, prywatny wy-

konawca z uprawnieniami na wykonywanie 
prac na wysokości pomalował część elewacji 
budynku, naprawił i pomalował uszkodzone 
litery nazwy szkoły.

Szkoła czeka na uczniów. 
Helena Słowik, dyrektor gimnazjum

Tradycyjnie już – przy okazji takich uro-
czystości – był moment wspomnień, życzeń 
i gratulacji. W imieniu partnerstwa życze-
nia wraz z upominkiem na ręce Anny Borek 
z Regionalnego Centrum Wspierania Ini-
cjatyw Pozarządowych z Wałbrzycha złożył 
Burmistrz Miasta Żarów – Leszek Michalak. 
W imieniu RCWIP z Wałbrzycha każdemu 
z partnerów animatorka naszych spotkań 
wręczyła gratulacje. 

Spotkanie było dobrą okazją do wyróżnie-
nia wolontariuszek z Klubu Wolontariusza przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie. Upo-
minki będące wyrazem wdzięczności dla Sonii 
Kovači, Dominiki Harmaty, Agnieszki Gawron 
i Anity Gadziny wręczył Leszek Michalak.

Porozumienie o współpracy w ramach 
partnerstwa „Żarowskie Inicjatywy” zawarte 
zostało 27 lipca 2010 r. pomiędzy Urzędem 
Miejskim w Żarowie, Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Żarowie, Biblioteką Publiczną 
Miasta i Gminy Żarów, Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie, Stowarzyszeniem 
„Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastru-
żu i Żarowskim Stowarzyszeniem „Edukacja”. 
Celem partnerstwa jest zwiększenie integracji 
i aktywności mieszkańców Miasta i Gminy 
Żarów. 

W minionym roku partnerzy podejmo-
wali rozliczne inicjatywy wspierające reali-
zację celu, m.in.: projekt „Jesteśmy Częścią 
Całości”, „Noc Piżamowa”, półkolonie letnie, 
„Żarowskie Święto Profilaktyki”, „Turniej 
Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie”, 
„Dzień Godności”, spotkania autorskie w bi-
bliotece, spotkania z bajką, „Festiwal Piosenki 
Turystycznej i Żeglarskiej”, „Dzień Otwartego 
Serca”. 

Anita Denes-Ziemkiewicz
Marta Plizga 

Wakacyjny dar 
krwiodawców

Ponad 23 bezcennych litrów krwi to 
efekt akcji zorganizowanej w środę 17 
sierpnia 2011 roku przy Bibliotece Pu-
blicznej im. ks. Jana Twardowskiego 
w Żarowie. 

Wykwalifikowany personel medyczny 
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha pobierał 
krew od odwiedzających punkt mieszkańców, 
których w tym dniu złączyło jedno – chęć nie-
sienia pomocy i bezinteresowność. 

W ostatnich dniach na antenach stacji 
telewizyjnych i radiowych ukazują się częste 
apele o krew.

A czas wakacyjny jest tradycyjnie naj-

trudniejszym czasem w zapewnieniu wystar-
czającej ilości tego życiodajnego płynu do 
przeprowadzenia zabiegów ratujących życie. 
Tym cenniejszy jest więc efekt otwartej akcji 
poboru krwi, której w środowy wakacyjny 
dzień udało się zebrać 23,4 litra od 52 dawców 
zakwalifikowanych do jej oddania. 

Co jednak najbardziej cieszy, wśród od-
wiedzających znalazły się osoby, które na ten 
piękny czyn zdecydowały się po raz pierwszy 
i jak wielu z nich deklaruje – nie ostatni. Cie-
szy również duże zainteresowanie akcją, tym 
bardziej, że krew potrzebna będzie mieszkan-
ce Żarowa, która oczekuje na zabiegi w naszej 
stolicy. 

Przez cały czas trwania akcji oddającym 
krew towarzyszył doświadczony personel 
z Wałbrzycha, ale także nieodzowny i głęboko 
zaangażowany w akcję Czesław Janaś – Za-
stępca Presesa Honorowego Klubu Dawców 
Krwi w Żarowie, którzy udzielali wszelkich 

informacji o warunkach niezbędnych do od-
dania krwi, samym przebiegu oddawania czy 
występujących przeciwwskazaniach.

Organizatorzy akcji składają wyrazy po-
dziękowania za dar serca, życząc jednocześnie 
satysfakcji z tej wyjątkowo humanitarnej for-
my wyrażania własnego człowieczeństwa. 

Magdalena Pawlik

Naturalny miód pszczeli
pasieka „Przy lesie”

Andrzej Cecot
Mikoszowa 5, 58-130 Żarów

tel. 668476758



| Gazeta Żarowska Nr 18/2011 - strona 5 - 23 sierpnia 2011r. |

Spotkanie z folklorem 
Nasze miasto gościło zagraniczne zespoły, które uczestniczyły w strzegom-

skim święcie folkloru. 

Kolorowo i międzynarodowo, a to za 
sprawą zespołów z Grecji, Francji, Ukrainy, 
Rumunii, Kolumbii, Senegalu czy Meksyku 
w dniach od 09 do 14 sierpnia 2011 roku było 
w Strzegomiu. W tych dniach bowiem odby-
wała się jubileuszowa, bo dwudziesta edycja 
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru.

Nasza redakcja miała okazję zamienić kil-
ka słów z zespołem z Meksyku oraz Hiszpanii, 
które gościły w Żar-Med’zie. 

Zagranicznych gości mieliśmy okazję za-
obserwować podczas intensywnych trenin-
gów, w których zaprezentowali swoje arty-
styczne umiejętności. 

Dokonując jego oglądu widać było wyraź-
nie, że to muzyka wskazuje kierunek, inspiru-
je tancerzy do twórczego wyzwalania energii, 
do zastosowania wielu technik tanecznych. 

Korzystając z okazji, młodzi tancerze 
oraz ich opiekunowie zaprezentowali krót-

ki urywek swojego dorobku artystycznego, 
w którym taniec połączony z żywiołowością 
uzewnętrznił niesamowitą energię występu-
jących. Ponadto, młodzi artyści podzielili się 
z nami swoimi refleksjami na temat naszego 
kraju, opowiadali o specyfice swojej pracy, 
o porażkach i pierwszych sukcesach oraz 
o tym, czym jest dla nich taniec i jaką rolę peł-
ni w tym uniwersalnym rodzaju muzyki. 

Następnego dnia mieszkańcy Żarowa 
mogli podziwiać młodych tancerzy na placu 
przed Nefrytem, gdzie zaprezentowali krótki 
epizod swojej twórczości tanecznej, co spo-
tkało się z nie małym aplauzem publiczności. 

Mamy nadzieję, że urok naszego miasta, 
gościnność jego mieszkańców i ciekawie spę-
dzone chwile w Żarowie pozostaną na długo 
w pamięci goszczących się zespołów. 

Magdalena Pawlik

Na szkolenie, które trwało od godz. 14:00 
do 17:00 przybyli sołtysi, radni oraz miesz-
kańcy wsi zainteresowani efektywnym wyko-
rzystaniem funduszu sołeckiego. 

Podczas szkolenia prowadząca zwróciła 
szczególną uwagę na różnorodne możliwości 
wykorzystania funduszu częstokroć, jak do tej 
pory, niedostrzeganych przez mieszkańców 
obszarów wiejskich. Jak podkreślała Pani Ja-
nina, fundusz nie służy tylko realizacji „twar-
dych” projektów, jak place zabaw, wiaty przy-
stankowe itp., ale także może w istotny sposób 
przyczynić się do promocji sołectwa oraz in-
tegracji mieszkańców np. poprzez organizo-
wanie imprez cyklicznych, wystaw rękodzieła 
i wspólnych wyjazdów. 

Prowadząca starała się także wyczulić słu-
chaczy na kwestię samego wyboru zadań fi-
nansowanych z funduszu. Decyzja ta powinna 
być przede wszystkim wspólna, dobrze prze-
myślana i powinna wpisywać się jak najlepiej 
zarówno w specyfikę danej miejscowości, jak 
i w strategię rozwoju gminy. 

Prowadząca za pomocą praktycznych 
przykładów pokazywała w jaki sposób można 
wykorzystać fundusz sołecki oraz wskazała 
takie zadania, których nie można realizować 
w ramach środków pochodzących z funduszu 
sołeckiego. 

Ponadto, podczas spotkania sołtysi otrzy-
mali informacje nt. regulaminu tegorocznych 
Dożynek wiejskich, ogłoszenia o szczepieniu 
lisów w lasach. 

Udzielone zostały także informacje odno-
śnie dofinansowania przydomowych oczysz-
czalni ścieków, kolektorów słonecznych oraz 
podłączeń budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego. Wydane zostały także plaka-
ty informacyjne dotyczące zebrań wiejskich 
w sprawie ustalenia wydatkowania fundu-
szu sołeckiego w 2012 roku. Więcej na temat 
wszystkich wyżej wymienionych informacji 
udzielą sołtysi poszczególnych wiosek swoim 
mieszkańcom.

Gabriela Nastałek

Jak wykorzystać fundusz sołecki?
Kawiarenka Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie była miejscem 

szkolenia na temat funduszu sołeckiego, które odbyło się 19 sierpnia, a popro-
wadzone było przez Janinę Jaszczur trenerkę z Krajowego Stowarzyszenia Soł-
tysów. 

Burmistrz  
Miasta Żarów informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul.  Zamkowa 2, został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży oraz oddania 
w użytkowanie wieczyste w oparciu o Za-
rządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 

106/2011 z dnia 16.08.2011r.  

Ogłoszenia drobne
•	 Sprzedam mieszkanie w Żarowie: 

93 m2 z garażem. Tel. 797 197 797

•	 Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe z dowozem do domu do 
15 km, 1 m3 od 130 zł.  
Tel. 794 786 250
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Zanim koło piżamowej nocy zostało 
wprawione w ruch, dzieci pożegnały się z ro-
dzicami i już były gotowe do działania. 
Po spisaniu Kontraktu, który dzieci 
same ustaliły i podpisaniu go wła-
snoręcznie, przyszedł czas na zabawę. 
Tematyką ostatniej nocy piżamowej 
było życie małych indian, ich zabawy 
i zdobywanie sprawności, by stać się 
dzielnym indianinem. 

„Blade twarze” przywitał szczep 
Żarowskich Siuksów z Wielkim Wo-
dzem Wędrownym Sokołem na cze-
le, którzy odtańczyli indiański taniec 
i przywitali zebranych.

Podczas zajęć plastycznych dzie-
ci miały okazję zrobić własnoręcz-
nie talizmany (Łapacze Snów), które 
zdobiły ich szyje przez cały wieczór. 
Następnie zaproszono wszystkich do 
uczestnictwa w indiańskich zabawach 
przed „osadą”. By zostać żarowskim 
indianinem każdy „piżamowiec” mu-
siał przejść przez przygotowany przez 
opiekunów park sprawności: „Polowanie na 
bizony” – rzut do celu, „Równoważnia Szo-
szonów” – przejście po wąskiej ławce, „Bi-
zonie oczy” – umieszczenie dwóch piłeczek 

minigolfa w dołkach oraz „Szybujący orzeł” 
– złapanie piłeczki „łapką” z rzepami. 

Każda konkurencja była skrupulatnie od-
notowywana w karnetach dzieci. Po zalicze-
niu wszystkich zadań, kandydat na indianina 
mógł wejść do tipi – indiańskiego namiotu, 

gdzie Szamanka pomalowała mu twarz, za-
wiązała bransoletkę plemienną na nadgarst-
ku oraz przyozdabiła małego Siuksa opaską, 
zawiązując mu ją na głowie i wtykając „orle” 
pióro. Warto dodać, że każde dziecko z uśmie-
chem na twarzy poradziło sobie ze wszystkimi 
trudnościami. 

Wśród radosnych krzyków, niepostrzeże-
nie przyszedł czas na kolację. Głodni india-
nie nie wybrzydzali przygotowaną dla nich 
strawą. Kiełbaski z grilla, które upiekł sam 
Wielki Wódz smakowały wybornie, a i dokła-
dek nie zabrakło. Kiedy głód małych indian 
został zaspokojony i pragnienie przestało do-
kuczać, wszyscy udali się się do „osady”, by 
przygotować nocleg. Gdy na „prerii” zapadł 
zmrok, plemię Siuksów było gotowe na nocny 
wymarsz. Uzbrojeni w latarki podążyli szla-
kiem „Wielkiej Niedźwiedzicy” ku „Wężowej 
Przełęczy” (ul. Górnicza). Przedzierając się 
przez ciemności i gęsto porośniętą roślinno-
ścią przełęcz, dotarliśmy do śladów szeroko 
zakrojonych działań „bladych twarzy” (przy-
szła droga szybkiego ruchu). Ślady „wrogich” 
działań prowadziły w różnych kierunkach... 

ale o tym opowiemy innym razem. 
Po powrocie do obozu, po wieczornej to-

alecie, jeszcze długo było słychać ciche szepty 
i śmiechy w domostwach indian. 

Ranek nadszedł szybko! Po szybkiej po-
rannej toalecie, wygłodzeni „piżamowcy” ze 
smakiem zjedli przygotowane śniadanie. Nikt 
nie marudził, nikt nie był śpiący. Wszyscy byli 
gotowi do działania. 

Najpierw szybkie sprzątanie i pakowa-
nie swojego dobytku i jeszcze trochę zaba-
wy. Dzieci poznały trzy tańce integracyjne, 
obejrzały krótką prezentację multimedialną 
wczorajszego dnia i na zakończenie, od Rady 
Starszych otrzymały Indiańskie Certyfikaty, 
pamiątkowe „plemienne” zdjęcie i drobny 
upominek. 

Mamy nadzieję, że wszystkie tegoroczne 
edycje „Nocy Piżamowej” sprawiły wielką 
frajdę młodym uczestnikom i wszyscy spotka-
ją się za rok, aby przeżywać kolejne przygody,  
na kolejnej już piątej „Nocy Piżamowej.” 

ek

dokończenie ze strony 1.

Czwarta noc piżamowa
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Festyn wakacyjny 
2011 r. 

W programie przewidziano moc atrakcji: 
m. in.: konkurs na najbardziej przystrojony 
rower, który zakończy parada jednośladów. 
Korowód wyruszy spod sceny w parku, aby 
przejechać dalej ulicami Zamkową, Wojska 
Polskiego, Dworcową, Armii Krajowej i po-
wrócić do punktu wyjścia. Dla miłośników 
wyścigów przewidziany jest rajd rowerowy. 
Ponadto, czekają gry i zabawy dla dzieci oraz 
młodzieży prowadzone przez TKKF Chemik 
Żarów. Dla najmłodszych zjeżdżalnie, dmu-
chańce, malowanie twarzy, a dla wszystkich 
liczne, suto zaopatrzone stoiska gastrono-
miczne i handlowe. 

Nie zabraknie także atrakcji dla lubiących 
taniec – imprezę uświetni bowiem zespół mu-
zyczny „Piast Band” z Żarowa. Podczas festy-
nu będziemy obchodzić także 8 urodziny Od-
działu SKOK Wspólnota w Żarowie. 

Gabriela Nastałek

dokończenie ze strony 1.

Nowe nazwy rond i mostu

Wśród zgłoszonych nazw pojawiały się 
zarówno pomysły odnoszące się do historii 
Żarowa, historii narodu polskiego, jak i pro-
pozycje nazw nieco bardziej „uniwersalnych” 
odnoszących się do różnych idei takich jak: 
przyszłość, szczęście, bezpieczeństwo. Po 
burzliwej naradzie, spośród 29 zgłoszonych 
propozycji, wybrano następujące nazwy:

•	 Most Carla Friedricha von Kulmiza – pro-
pozycja zgłoszona przez Łukasza Kusio.

•	 Rondo im. Orderu Uśmiechu, położone 
przy wyjeździe z Żarowa w kierunku Ła-
żan, przy ul. Przemysłowej i Armii Krajo-
wej – propozycję zgłosił Krystian Chęciek.

•	 Rondo im. Przyszłości, przy ul. Strefowej 
– propozycja zgłoszona przez Aleksandrę 
Hekert.
Uzasadnieniem wyboru nazwy mostu był 

ogromny wkład Carla Friedricha von Kulmiza 

w rozwój Żarowa. Kulmiz – twórca podwalin 
żarowskiego przemysłu, który wspierał wszel-
kie inicjatywy techniczne – jest idealnym pa-
tronem dla takiego obiektu infrastruktury jak 
most. 

Rondo „Orderu Uśmiechu” – będzie na-
zwą upamiętniającą bardzo oryginalne, bo 
jedyne w świecie odznaczenie nadawane do-

rosłym przez dzieci, za okazywane im serce, 
przyjaźń, dobroć i cierpliwość. Natomiast ron-
do „Przyszłości” – będzie mianem, które zmo-
tywuje do ciągłych lepszych zmian, a użyta na-
zwa nigdy nie będzie „za stara” albo „przeżyta,” 
gdyż przyszłość jest zawsze przed nami. 

Wyłonione propozycje nazw zostaną 
przedstawione w projekcie uchwały na nada-
nie nazw na najbliższym zebraniu Rady Miej-
skiej, które odbędzie 30 sierpnia 2011 r. 

Gabriela Nastałek

Zakończone  
remonty dachów

Zakończył się remont dachu bu-
dynku przy ul. Sportowej 8 w Łaża-
nach. Pracownicy Urzędu Miejskiego 
przeprowadzili czynności odbiorowe. 

W minionym tygodniu wykonawca re-
montu dachu sąsiedniego budynku przy ul. 
Sportowej 8a w Łażanach zgłosił gotowość 
do odbioru prac remontowych i czynności 
odbiorowe powinny zakończyć się do końca 
miesiąca sierpnia. 

Gmina Żarów, jako jedyny właściciel obu 
budynków komunalnych, poniesie koszty 
remontów obu budynków w wysokości 94 
099.02 PLN. 

Gmina – będąc współwłaścicielem nie-
ruchomości – wsparła finansowo inicjaty-
wę współwłaścicieli nieruchomości przy ul. 
Sportowej 4 w Łażanach. Przy dużym zaan-
gażowaniu Gminy Żarów, podjęto działania 
zmierzające do wyremontowania dachu tego 
budynku. W tym wypadku Gmina będzie par-
tycypować w kosztach i jej udział wyniesie ok. 
48 120,00 zł. 

Każdorazowo w sytuacji, gdy współwła-
ściciele nieruchomości – osoby fizyczne – wy-
stępują z inicjatywą wykonania prac mających 
na celu poprawę stanu technicznego budynku 
Gmina w miarę możliwości przychyla się do 
realizacji takich przedsięwzięć i współfinan-
suje je w części równoważnej udziałom wła-
ścicielskim. 

Marek Maruszewski



| Gazeta Żarowska Nr 18/2011 - strona 8 - 23 sierpnia 2011r. |

Dożynki Gminne w Imbramowicach 
Zapraszamy na Dożynki Gminne, które odbędą się 11 września 2011 r. Gospo-

darzem tegorocznej uroczystości są Imbramowice. 

Mini turnusy wakacyjne
W okresie wakacyjnym świetlice funkcjonujące na terenie Gminy Żarów pro-

ponują dzieciom szereg atrakcyjnych działań w celu miłego spędzenia czasu 
wolnego przez świetliczaków poprzez organizację mini turnusów wakacyjnych. 

Program wakacji świetlicy „Dziupla Ka-
narka” w Mrowinach oraz świetlicy środowi-
skowej „Kredka” w Kalnie zapewnia ciekawe 
spędzenie czasu wolnego w ramach zajęć 
sportowych (turnieje i zawody sportowe, gry 
i zabawy sportowe, zajęcia taneczne), plastycz-
nych i muzycznych (poznawanie kultur róż-
nych państw w oparciu o muzykę, dyskoteka). 

Wakacje to również czas zajęć edukacyj-
nych w świetlicy w Mrowinach i Kalnie, bo-
wiem na zajęciach poruszana będzie tematyka 
bezpiecznych wakacji, organizowane będą 
turnieje wiedzy ogólnej, zagadki i łamigłów-
ki. Zadaniem świetlicy jest przede wszystkim 
realizowanie zajęć, mających na celu integra-
cję grupy. Dlatego też opiekun świetlicy ofe-
ruje gry i zabawy integracyjne obejmujące 
wspólne spędzenie czasu wolnego podczas 
zajęć ruchowych na powietrzu, aktorskich pn. 
„W świecie Hollywood” oraz wokalnych pn. 
„Od przedszkola do Opola”.

Dla dzieci, które nie mają możliwości 
wyjazdu podczas wakacji, opiekun świetlicy 
„Chochliki” w Wierzbnej oraz „Chatka Pu-
chatka” w Łażanach przygotował atrakcyjną 
ofertę spędzenia czasu wolnego. Wychowaw-
czynie świetlic proponują dzieciom zajęcia 
sportowe oraz zabawy ruchowe na powietrzu, 
mające na celu promowanie aktywnego stylu 

życia. Ponadto, w ramach działań świetlico-
wych przeprowadzane są gry i zabawy inte-
gracyjne, zajęcia muzyczne, plastyczne, przy-
rodnicze, edukacyjne i taneczne. Co więcej 
w ramach zajęć profilaktycznych dzieci poznają 
niebezpieczeństwa, jakie czyhają w internecie. 

Atrakcją tegorocznych wakacji dla dzieci ze 
świetlic środowiskowych będzie zorganizowa-
na w dniach 29-30 sierpnia 2011 r. wycieczka 
do Warszawy. Zaplanowane atrakcje wszyst-
kim milusińskim na pewno przyniosą wiele 
niezapomnianych wrażeń, ale niech na razie 
program wycieczki pozostanie tajemnicą. 

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do spę-
dzenia czasu wolnego w świetlicach środowi-
skowych z terenu Gminy Żarów oraz życzymy 
radosnych i pełnych słońca ostatnich dni waka-
cji. Świetlice w sierpniu otwarte są:

Świetlica środowiskowa w Wierzbnej
12–18.08.2011 r. w godz. 9:30 – 14:30
19.08.2011 r. w godz. 9:00 – 16:00
Świetlica środowiskowa w Łażanach
22.08.2011 r. w godz. 9:00 – 16:00
23–26.08.2011 r. w godz. 9:30 – 14:30
Świetlica środowiskowa w Mrowinach
16–30.08.2011 r. w godz. 10:00 – 15:00
Świetlica środowiskowa w Kalnie
18–26.08.2011 r. w godz. 15:15 – 18:15

Obchody dziękczynienia za zebrane plo-
ny rozpocznie o 10:45 Msza święta w Kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP w Imbramowicach, 
którą odprawi tamtejszy Ksiądz Proboszcz 
Ryszard Mencel. 

Następnie korowód wieńcowy uroczyście 
przejdzie ulicami na boisko wiejskie, gdzie 
pozostałą część uroczystości rozpocznie tra-
dycyjny obrzęd przekazania chleba. 

W programie przewidziane są liczne 

atrakcje: m.in. zawody strażackie, przegląd 
zespół wiejskich, a także zabawa taneczna na 
zakończenie dnia. Podczas dożynek zostanie 
również przeprowadzony konkurs na najpięk-
niejszy wieniec wraz z oceną stoisk wiejskich. 
Nie zabraknie także dobrego jadła i napitku. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Program Dożynek: 
. 10:45 Msza Św. Kościół w Imbramowicach
. 12:10 Przejście na boisko – Korowód 

Wieńcowy
. 12:30 Przywitanie – Obrzęd przekazania 

chleba
. 12:35 - 14:00 Zawody Strażackie
. 12:35 - 16:00 Przegląd Zespołów Wiej-

skich 
. 16:00 Przeprowadzenie konkursu na 

najpiękniejszy wieniec dożynkowy wraz 
z oceną stoisk wiejskich 

. 16:30 zabawa taneczna 
Zapraszają: Burmistrz Miasta Żarów Le-

szek Michalak, Sołtys Wsi Imbramowicee Jó-
zef Fita oraz Komitet Organizacyjny Dożynek 
Gminnych.

Gabriela Nastałek

Dofinansowanie 
dla GCKiS

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie otrzymało dofinansowanie 
w wysokości 10.000 zł na realizację 
projektów w ramach Priorytetu II Pro-
gramu „Dom Kultury+”. 

GCKiS uzyskało dofinansowanie w mak-
symalnej kwocie, jaką można było uzyskać na 
tym etapie Programu.

Priorytet II – Rozwój skierowany był wy-
łącznie do beneficjentów programu „Dom 
Kultury+”, którzy uzyskali akceptację Naro-
dowego Centrum Kultury dla przedłożonej 
wcześniej Strategii Rozwoju.

W ramach projektu zostaną zorganizowa-
ne 3 zadania:
•	 warsztaty arteterapii dla osób zajmujących 

się edukacją plastyczną na różnych płasz-
czyznach w naszej gminie,

•	 warsztaty rockowe zakończone Przeglą-
dem Zespołów Rockowych dla zespołów 
działających przy GCKiS,

•	 warsztaty teatralne podczas organizowa-
nego corocznie w Żarowie Przeglądu Te-
atrów Szkolnych.

Artur Adamek

Rozpoczęcie roku 
szkolnego tuż, tuż.

W Szkole Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie trwają intensyw-
ne prace remontowe, które zakończo-
ne zostaną 26 sierpnia. 

W budynku przy ulicy Armii Krajowej 58 
pomalowany został korytarz szkolny, wyre-
montowane zostały pomieszczenia biblioteki 
dla uczniów klas I - III oraz dwie sale lekcyjne.

W budynku przy ul. 1 Maja 2 odnowiona 
została część stolarki okiennej, pomalowane 
zostały dwie sale lekcyjne oraz główny hol. 
Nawałnice deszczu, które przeszły nad Ża-
rowem w lipcu spowodowały zalanie części 
sześciu pomieszczeń szkolnych. Przyczyna za-
lania – brak listwy dociskowej przy papie – już 
została usunięta. Po otrzymaniu odszkodowa-
nia z firmy ubezpieczającej, pomieszczenia te 
powtórnie zostaną odmalowane w paździer-
niku.

W tym roku szkolnym naukę w naszej 
szkole rozpocznie 501 uczniów i 116 dzieci 
w oddziałach przedszkolnych.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 
1 września 2011 r. na boisku szkolnym przy ul. 
1 Maja 2. Serdecznie zapraszamy uczniów i ro-
dziców na rozpoczęcie kolejnego roku szkol-
nego pełnego wrażeń i przygód z nauką.

Urszula Rurarz
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Zapisy na zajęcia GCKiS
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ogłasza zapisy na zajęcia 

stałe w roku szkolnym 2011/12 w pracowniach (sekcjach):

1. Muzyczna
•	 rytmika dla dzieci (dzieci 6-8 lat) 
•	 nauka gry na flecie prostym (dzieci od 7 lat)
•	 studio piosenki dla dzieci (dzieci 8 – 12 lat)
•	 zespół perkusyjny dla dzieci (dzieci 9 – 10 lat)
•	 nauka gry na inst. perkusyjnych  ( dzieci od 10 lat)
•	 studio piosenki (od lat 12)
•	 gitara basowa (powyżej 13 lat – umiejętności gry na instrumencie w stopniu podstawo-

wym)
•	 nauka gry na harmonijce ustnej (od lat 13)
•	 zespół wokalno-instrumentalny (powyżej lat 13 – umiejętność gry na instrumencie 

w stopniu podstawowym)
•	 nauka gry na instr. klawiszowych, akordeonie i perkusji  w systemie zajęć indywidual-

nych (bez ograniczeń wiekowych, ilość miejsc ograniczona)
•	 kameralny chór „Senyor Rici” (dla dorosłych)
•	 zespoły instrumentalno-wokalne (dzieci i młodzież od 10-13 lat z umiejętnością gry na 

instrumencie w stopniu podstawowym)

2. Modelarska (bez ograniczeń wiekowych)
3. Taneczna:
•	 zajęcia taneczne dla najmłodszych „Pierwszy Kroczek” (dzieci 5 – 6 lat)
•	 zajęcia taneczne dla najmłodszych „Pierwszy Kroczek” (dzieci 7 -10 lat) 
•	 zajęcia tańca towarzyskiego dla dorosłych
•	 zajęcia taneczne dla najmłodszych „Pierwszy Kroczek” (dzieci  6 – 10 lat) – zajęcia 

w świetlicy wiejskiej w Kalnie
•	 zespół taneczny (dzieci powyżej 10 lat)

4. Teatralna:
•	 teatr Bezdomny (bez ograniczeń wiekowych)
•	 teatr pantomimy dla dzieci oraz młodzieży

5. Plastyczna:
•	 Akademia Malucha (dzieci od 6 miesiąca do 4 roku)
•	 zajęcia plastyczne (dzieci od 5-10 lat)
•	 warsztaty plastyczne i rękodzielnicze (dla dorosłych) 

6. Sportowa:
•	 piłkarska Akademia Orlika (dzieci w wieku 6-9 lat)
•	 zajęcia judo dla dzieci – zajęcia w Imbramowicach

Informacje i zapisy w biurze GCKiS, ul. Piastowska 10A,  
58-130 Żarów, tel. 74-85-80-753, www.centrum.zarow.pl

Zatrucie ryb 
w Mrowinach

10 sierpnia 2011 r. mieszkańcy 
Mrowin zaalarmowali Urząd Miejski po 
tym, jak zauważono śnięte ryby w pry-
watnym stawie w Mrowinach.

Urząd Miejski tego samego dnia powia-
domił Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Wałbrzychu oraz przekazał 
prośbę o przeprowadzenie kontroli wraz z po-
braniem próbek wody do analizy. O zdarzeniu 
powiadomiono Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Świdnicy z prośbą 
o interwencję.

O powyższym zdarzeniu poinformowano 
właściciela stawu Stefana Kochanowskiego.

W dniu 19.08.2011r. Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Środowiska Delegatura w Wał-
brzychu przeprowadził kontrolę stawu, pobra-
no również próbki wody do analizy.

Obowiązek uprzątnięcia zatrutych ryb 
ciąży na właścicielu stawu.

Ryszard Rybak

Zwrot podatku akcyzowego
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 rolnej 
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 akcyzowego  do 1 litra oleju napędowego wynosi 0,85 zł. Limit 
zwrotu podatku akcyzowego na 1 hektar użytków rolnych wynosi 86 litrów.

Zapraszamy 
Teresa Drąg

inspektor ds. wymiaru podatków

ZUK informuje
Zakład Usług Komunalnych w Ża-

rowie Sp. z o.o. – administrator cmen-
tarzy w Żarowie i Wierzbnej, będących 
własnością Gminy Żarów – informuje, 
iż zgodnie z informacjami umiesz-
czonymi w regulaminach korzystania 
z cmentarzy, niedopuszczalnym jest 
umieszczanie ławek, dokonywanie 
nasadzeń krzewów i drzew na terenie 
cmentarzy bez zgody administratora. 

Takie działania ograniczają możliwości 
komunikacyjne na cmentarzach i w znacznym 
stopniu pogarszają jego stan estetyczny. Wo-
bec prowadzonych obecnie prac związanych 
z budową ścieżek wszystkie postawione bez 
uzgodnienia elementy małej architektury mu-
szą zostać usunięte przez ich właścicieli. 

Jeżeli tego nie zrobią, zrobi to administrator.
Tomasz Kuska
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„Najmłodszym dzieckiem” SSIG jest Pro-
gram Wsparcia Wspólnot Mieszkaniowych 
realizowany od połowy 2010 roku. Program 
finansowany jest ze środków własnych stowa-
rzyszenia i ma na celu wspieranie wspólnot 
mieszkaniowych w odnowie i rewitalizacji 
substancji mieszkalnej. Od jego rozpoczęcia, 
w lipcu 2010 r., udzielono wsparcia, w formie 
atrakcyjnie oprocentowanych i uproszczo-
nych w procedurze pożyczek 20 wspólnotom 
na kwotę 1mln 056tys. zł., zamieszkałym 
przez 666 mieszkańców. Niezwykle cenne jest 
to, że Program umożliwił pozyskanie w jednej 
z Gmin, pieniędzy na rewitalizację z Regional-
nego Programu Operacyjnego. 

Koncepcja Wsparcia Wspólnot Mieszka-
niowych zyskała sobie także ogólnopolskie 
uznanie. Jej unikalność i znaczenie dla lo-
kalnego rozwoju przyniosło SSIG w 2010 r. 
I miejsce na Dolnym Śląsku i tytuł „Regional-
nego Lidera Innowacji i Rozwoju”, a następnie 
II ex-aequo miejsce w Polsce i tytuł „Krajowe-
go Lidera Innowacji i Rozwoju” w konkursie 
organizowanym przez Fundację Innowacji 
i Rozwoju, pod auspicjami m.in. Minister-
stwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego, Giełdy Papierów Wartościowych, 
Narodowego Banku Polskiego, Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, Banku PKO SA.

To najnowsze, lecz nie jedyne osiągnięcia 
lokalnego, powiatowego Stowarzyszenia wy-
soko ocenianej działalności na poziomie kra-
jowym. Z ważniejszych warto przypomnieć II 

miejsce w Polsce z 2003r. w osiąganiu wskaź-
nika aktywności, a w 2004r. I miejsce w kraju. 
W 2005r. Stowarzyszenie uzyskało II miejsce 
w Polsce w osiąganiu „wartości udzielonych 
poręczeń do posiadanego kapitału” i I miejsce 
za osiągnięcie „wskaźnika wykorzystanego 
kapitału”. Osiągnięciem nie dającym się prze-
cenić, jest także powstanie 1100 miejsc pracy, 
w większości trwałych, będących owocem 
współpracy z przedsiębiorcami. 

Przypadające, we wrześniu bieżącego 
roku, 10-lecie pożytecznej i owocnej pracy, 
Stowarzyszenie zamierza uczcić – ufundo-
waniem 3 stypendiów dla szczególnie zdolnej 
młodzieży naszego powiatu, podejmującej 
studia na kierunkach wzmacniających wiedzę 
i potencjał intelektualny, niezbędny dla roz-
woju gospodarczego.

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Go-
spodarczych stale modernizuje swoją dzia-
łalność i wychodzi na przeciw oczekiwaniom 
wszystkich zainteresowanych. W kwietniu br. 
podpisało umowę o współpracy z Funduszem 
Poręczeń Kredytowych z Jeleniej Góry. W wy-
niku zawarcia tego porozumienia, urucho-
mione zostały środki w kwocie ponad 7mln 
zł na poręczenia dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw z terenu powiatu świdnickie-
go. Dzięki tej owocnej współpracy, do dnia 
dzisiejszego udzielono poręczeń przedsiębior-
stwom na kwotę 166 000zł. 

Nową inicjatywą rozwojową Stowarzy-
szenia jest również, świeżo realizowany od 

czerwca br. program pn. „Pakt dla przedsię-
biorczości”, w ramach którego Stowarzysze-
nie udziela: poręczeń dotacji finansowanych 
przez Powiatowy Urząd Pracy na podjęcie 
działalności gospodarczej przez osoby bezro-
botne, mikropożyczek dla osób bezrobotnych 
otrzymujących dotację na podjęcie działal-
ności gospodarczej oraz pożyczek pod refun-
dację kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowisk pracy utworzonych dla przyjmowa-
nych bezrobotnych. 

Projekt ten, poprzez prowadzenie działal-
ności w ramach Funduszu Poręczeń Dotacji 
eliminuje jedną z podstawowych barier na 
jakie napotykają osoby bezrobotne zamierza-
jące podjąć działalność na własny rachunek. 
Wyklucza w dużej mierze, zrozumiałą skąd-
inąd, nieufność Urzędu Pracy do osób ubiega-
jących się o dotację, które posiadają dobry po-
mysł biznesowy, lecz „słabe zabezpieczenia”. 
Program ten przyczynić ma się również do 
powstania znaczących ułatwień w podejmo-
waniu działalności gospodarczej przez osoby 
bezrobotne, ich aktywizację zawodową i uzy-
skanie ekonomicznej samodzielności . A tak-
że doprowadzić do znacznego wzrostu miejsc 
pracy w powiecie.

W nowe dziesięciolecie Stowarzyszenie 
wchodzi z wieloma pomysłami i ponownie 
jak kiedyś, będzie chciało do tego pozyskać 
więcej gmin, realizując programy przynoszące 
korzyść ich mieszkańcom.

Wszelkie szczegółowe informacje o Su-
deckim Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodar-
czych można uzyskać na stronie internetowej: 
www.ssig.pl lub pod numerem telefonu: 74 85 
38 626 oraz bezpośrednio w siedzibie miesz-
czącej się w Świdnicy przy Al. Niepodległości 
14, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych na miłą i służącą pomocą 
rozmowę i poradę.

Ruszyła okręgówka
Pierwszy zespół Zjednoczonych Żarów w meczu inauguracyjnym klasy okrę-

gowej uległ na wyjeździe silnie wzmocnionym piłkarzom z Mieroszowa 3:0. Trzy-
nastego sierpnia musieliśmy zdecydowanie uznać wyższość rywala. 

Zjednoczeni: Hruszowiec, Chłopek, Drąg, 
Koluśniewski, Ciupiński, Dąbrowski (70’ 
Skrypak), M. Pietruszka (80’ Wojnowski), M. 
Klimaszewski (50’ Okarma), K. Dopieralski 
(50’ Bryła), Jernutowski, Rudnik.

Tydzień później na własnym boisku przy-
szło się nam zmierzyć z Iskrą Jaszkową Dol-
ną, która w pierwszej kolejce zwyciężyła 6:3 
z Zjednoczonymi Ścinawka Śr.

Całe spotkanie nie było porywającym wi-
dowiskiem. 

Obydwie druży-
ny nie potrafiły długo 
utrzymać się przy piłce, 
często szukając długie-
go, ostatniego podania. 
W pierwszych minutach 
do prostopadłej piłki do-
chodzi napastnik przy-
jezdnych. W asekuracji 
Piotra Koluśniewskiego 
nie decyduje się na strzał, 
tracąc piłkę. Kolejne dwie 
sytuacje wyjaśniają nasi 
obrońcy: Przemysław 

Jubileusz SSIG – cz. II
Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych założone zostało dzie-

sięć lat temu przez Powiat Świdnicki i gminy powiatu, w tym i Gminę Żarów. 
Utworzono je, by przeciwdziałać bezrobociu, wspierać rozwój przedsiębiorczo-
ści oraz pobudzać aktywność społeczno-gospodarczą. 

Drąg oraz Grzegorz Chłopek. W końcówce 
pierwszej połowy błąd popełnia bramkarz go-
ści, który źle wybija piłkę na przedpolu. Na-
tychmiastowy strzał Łukasza Jernutowskiego 
jest zbyt słaby, żeby przerzucić bramkarza. 

Druga odsłona przynosi więcej zagrożeń 
podbramkowych. Z wrzucanymi piłkami na 
długi słupek mijają się kolejno: Tomasz Rud-
nik, Łukasz Jernutowski oraz Daniel Dąbrow-
ski (na zdjęciu obok). 

Błąd z 75 minuty Koluśniewskiego napra-
wia starszy kolega, kapitan Zjednoczonych 
Drąg, który wypycha napastnika Iskry z pola 
bramkowego uniemożliwiając oddanie celne-
go strzału. Damian Uszczyk po zejściu w środ-
kową część boiska oddaje minimalnie nie cel-
ny strzał z okolic 16 metra. 

W ostatnich minutach mamy dużo szczę-
ścia. Goście w jednej sytuacji posiadają trzy 
klarowne sytuacje, których nie potrafili za-
mienić na bramkę. 

Zjednoczeni: Hruszowiec, Chłopek, Drąg, 
Koluśniewski, Ciupiński, Rudnik (65’ Dą-
browski), M. Klimaszewski, M. Pietruszka, K. 
Dopieralski, Jernutowski, Zyl (46’ Uszczyk).

media
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Szkółka tenisa 
ziemnego

Ogromnym zainteresowaniem cie-
szyła się bezpłatna wakacyjna szkółka 
tenisa ziemnego organizowana już po 
raz trzeci przez Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie.

Złoty Fajdek
Paweł Fajdek, młody młociarz po-

chodzący z Gminy Żarów, 17 sierp-
nia 2011 roku wygrał konkurs rzutu 
młotem podczas letniej Uniwersjady 
w chińskim Shenzhen. 

Polak nie dał najmniejszych szans rywa-
lom, posyłając młot na odległość 78,14 m. 
Srebrny medal zdobył Słowak Marcel Lom-
nicky z wynikiem 73.90 m, a brąz Włoch Lo-
renzo Povegliano, który rzucił na odległość 
73.39 m.

Przypomnijmy, że Paweł  to młodzie-
żowy mistrz Europy z 2011 roku (Ostrawa), 
a w ubiegły weekend wywalczył wicemi-
strzostwo Polski Seniorów w Bydgoszczy – 
przegrywając tylko z mistrzem olimpijskim 
Szymonem Ziółkowskim.

Dzięki osiągniętym wcześniej wysokim 
wynikom i zdobytej normie Paweł za kilka 
dni startować będzie w Mistrzostwach Świa-
ta Seniorów, które odbędą się w Daegu (Ko-
rea Południowa) w dniach od 27 sierpnia do 
4 września 2011.

obserwator

dokończenie ze strony 1.

Turniej zespołów LZS

Tytułu mistrzowskiego z poprzedniego 
roku bronili piłkarze Wierzbianki Wierzbnej. 
W jednym z decydujących meczy o pierw-
sze miejsce Błyskawica Kalno bezbramkowo 
zremisowała z Wierzbianką Wierzbna. Taki 
wynik zadawalał piłkarzy Oldboys LZS, któ-
rzy wciąż liczyli się w walce o zwycięstwo. 
Wygrana Oldboysów w zaciętym spotkaniu 
z Kalnem 2:1 dała mistrzowski tytuł piłka-
rzom złożonych z byłych zawodników wystę-
pujących w drużynach Ludowych Zespołów 
Sportowych. Zryw Łażany zremisował 2:2 
z Wierzbianką Wierzbną i tym samym obroń-
ca mistrzowskiego tytułu musiał zadowolić się 
trzecią pozycją. Tytuł wicemistrzowski przy-

padł zawodnikom Błyskawicy Kalno. Czwarte 
miejsce dla Zrywu Łażany, piąte miejsce zajęli 
piłkarze Wodospadu Zastruże. Wręczenia na-
gród dokonał Burmistrz Miasta Żarów Leszek 
Michalak. 

Skład zwycięzców:
Oldboys LZS: Mariusz Bryła, Zygmunt 

Worsa, Piotr Kaśków, Robert Kaśków, Marcin 
Bal, Wojciech Elżbieciak, Paweł Niewęgłow-
ski, Sebastian Grajaszek, Patryk Przybylski, 
Sławomir Marmajewski.

Organizatorami byli: Gminne Zrzeszenie 
LZS w Żarowie oraz Gminne Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie
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Adam Serafin  w trakcie zajęć

Na zajęcia, które odbywały się na kor-
tach tenisowych przez pierwsze dwa tygodnie 
sierpnia uczęszczało 35 osób. Treningi pro-
wadził w dwóch grupach Adam Serafin. Naj-
młodszymi uczestnikami były przedszkolaki, 
natomiast najstarszą grupę stanowiła mło-
dzież gimnazjalna oraz studenci.

Urozmaicone gry i zabawy ruchowe do-
starczały dużo radości uczestnikom zajęć 
a jednocześnie wprowadzały w poznanie 
techniki obowiązującej w tenisie ziemnym. 
Ponadto lekcje rozwijały sprawność fizyczną 
i koordynację.

W ostatnim dniu wakacyjnej szkółki teni-
sa ziemnego (12.08) wszyscy uczestnicy otrzy-
mali specjalne certyfikaty.

Uczestnicy zajęć: Janusz Zaleski, Julia 
Pławiak, Antoni Klaus, Martyna Janaszek, 
Szymon Janaszek, Pola Kosek, Patrycja Ko-
nieczna, Magdalena Węgiel, Aleksandra 
Paszkiewicz, Maksymilian Miękki, Mateusz 
Andrzejewski, Michał Kuźma, Michał Pawlik, 
Tomasz Gadzina, Kacper Niezgoda, Marcel 
Król, Krystian Andrzejewski, Bartosz Niezgo-
da, Zuzanna Wróbel, Aleksandra Kosek, Piotr 
Pieczonka, Łukasz Jaros, Arkadiusz Staszak, 
Jarosław Święcicki, Magdalena Żyła, Karolina 
Prymula, Iga Wasilewska, Daniel Wasilewski, 
Natalia Paszkiewicz, Wiktoria Szydłowska, 
Szymon Plizga, Marcin Wanat, Fabian Wanat, 
Michał Wróbel, Bartosz Szewczak. 
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fot. media : Marcin Kądziołka - Zryw Łażany
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Przed meczem Eugeniusz Ciura, kie-
rownik biura PPN Świdnica wręczył na ręce 
kapitana, a zarazem trenera naszego zespołu 
Piotra Kozibrody puchar za awans do wał-
brzyskiej klasy A.

W pierwszej połowie gra była wyrównana. 
Obie drużyny stworzyły kilka sytuacji bram-
kowych, jednak gola nie ujrzeliśmy. Jedną 
z klarowniejszych sytuacji na zdobycie pierw-
szej bramki miał Kamil Zdunik, którego strzał 
z bliskiej odległości w ostatnim momencie 
wybił obrońca gości. Niezwykle aktywny był 
pozyskany z drużyny Zieloni Mrowiny Paweł 
Zyl. Częsta zmiana pozycji w ofensywie, spra-
wiała duże zamieszanie w szeregach obrony 
Cukrownika.

W drugiej odsłonie tempo gry zdecydo-
wanie spadło. Kilka strzałów Zyla i Bieńki 
ląduje obok słupka bramki strzeżonej przez 
bramkarza z Pszenna. Od 70 min. goście grają 
w osłabieniu, gdyż drugą żółta kartką został 
ukarany jeden z graczy przyjezdnych. Pomi-
mo przewagi jednego gracza nie potrafimy 
zdobyć bramki dającej prowadzenie. Brak 
sił spowodowany m. in. wysoką temperaturą 
sprawił, iż nasi pomocnicy cofnęli się do obro-
ny co uniemożliwiało nam przeprowadzenie 
błyskawicznych kontr z często przechwyty-
wanych piłek w obronie. W końcowych minu-
tach dogodnej sytuacji bramkowej nie wyko-
rzystał Jarosław Jagła. Bardzo dobre spotkanie 
między słupkami biało-niebieskich rozegrał 
Paweł Pojasek.

Zjednoczeni II: Pojasek, G. Pietruszka, 
Kozibroda, Gesing, Wojnowski (46’ Okarma), 
Hanc, Bryła (46’ Kutiuk), Gwóźdź (70’ Więc-
kowiak), Zyl, Bieńko, Zdunik (60’ Jagła). 

21 sierpnia w drugiej kolejce gościliśmy 
piłkarzy Granitu Rogoźnica. Pierwszą bram-
kę w nowym sezonie zdobytą na Stadionie 
Miejskim w Żarowie ujrzeliśmy w 19 minucie. 
Autorem celnego trafienia został były piłkarz 
Zjednoczonych Żarów Bartosz Ślęczka, któ-
ry wykorzystał jedenastkę. W polu bramko-
wym faulował Sławomir Okarma. Odpowiedź 
Zjednoczonych była natychmiastowa. Łukasz 
Klimaszewski pięknym podaniem obsłużył 
Pawła Zyla. Pełna prędkość, pozycja sam na 

sam z bramkarzem i mamy bramkę wyrównu-
jącą. Obydwie drużyny tasowały się w kontr-
atakach co sprawiało, iż widowisko mogło się 
podobać. W doliczonym czasie gry pierwszej 
części spotkania często eksploatowany na pra-
wym skrzydle Radosław Wojnowski zakręcił 
w narożniku dwoma piłkarzami dogrywając 
do M. Dopieralskiego. Asysta na długi słupek 
do nie pilnowanego Bartosza Bieńko i do szat-
ni schodziliśmy z jedno bramkową zaliczką. 

Po zmianie stron nie posiadaliśmy prze-
wagi w środku pomocy, którą mieliśmy 
w pierwszych 45 minutach. Uniemożliwia-
ło to nam rozgrywania dokładnych podań 
oskrzydlających. Po kontratakach zapomina-
liśmy o obronie. Dodatkowo nad wszystkim 
nie panował arbiter główny, który był nie kon-
sekwentny w swoich decyzjach. W 55 minucie 
w akcję ofensywną włączył się G. Pietruszka. 
W polu karnym zagrywa na długi słupek. Do-
środkowanie mija Korbeckiego i wpada pod 
nogi Dąbrowskiego. Strzał z bliskiej odległo-
ści trafia w bramkarza. Błyskawiczna kontra 
gości, brak powrotu do obrony sprawi, iż Gra-
nit zdobywa bramkę wyrównującą. Zbyt wiele 
pola pozostawiamy gościom w środkowej czę-
ści boiska. Bramkarz Zjednoczonych Tomasz 
Pater ratuje drużynę po przerwaniu prostopa-
dłego podania. 

Strzał z rzutu wolnego Michała Korbec-
kiego z największym trudem paruje golkiper 
z Rogoźnicy. W 67 min. obrońca gości pada 
w polu karnym. Przyjezdni domagają się czer-
wonej kartki dla Michała Korbeckiego, który 
w przepychance miał uderzyć stopera Grani-
tu. Jeden z piłkarzy przyjezdnych sam wymie-
rza sprawiedliwość naszemu napastnikowi, za 
co po dłuższej przerwie otrzymał czerwoną 
kartkę. Boisko musi również opuścić Sławo-

mir Okarma, który również został ukarany 
czerwonym kartonikiem. W końcowych mi-
nutach mogliśmy dwukrotnie przechylić sza-
lę zwycięstwa na swoją korzyść. Piłka przed 
strzałem Jarosława Jagły skozłowała uniemoż-
liwiając oddanie czystego strzału z dogodnej 
pozycji. Piłkę spod nogi w polu karnym Kor-
beckiemu ofiarnym wybiciem zabiera obroń-
ca przyjezdnych strzelając we własny słupek 
W kolejnym zabójczym kontrataku czwórka 
zawodników Granitu ma przeciwko sobie tyl-
ko dwóch naszych obrońców. Pewne wykoń-
czenie akcji i z boiska schodzimy pokonani. 
Zjednoczeni II Żarów – Granit Rogoźnica 2:3.

Zjednoczeni II: Pater – G. Pietruszka, Ko-
zibroda, Gesing, Okarma, Wojnowski, Skry-
pak (40’ M. Dopieralski), Ł. Klimaszewski (40’ 
Bryła), Uszczyk (46’ Dąbrowski), Bieńko (60’ 
Jagła), Zyl (46’ Zyl).
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Punkt rezerw
14 sierpnia na własnym boisku 

druga drużyna Zjednoczonych Żarów, 
w meczu z Cukrownikiem Pszenno, za-
inaugurowała nowy sezon piłkarski. 
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lider na rynku materiałów ogniotrwałych
Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A.  

zatrudni osoby na stanowiskach:
•	 elektryk / elektromechanik;
•	 ślusarz remontowy;
•	 stolarz-modelarz;

•	 formierz maszynowy;
•	 układacz / wsadowy;

Przy rekrutacji 6 do 9 osób z jednego regionu zabezpieczamy dowóz. Osoby 
zainteresowane podjęciem pracy prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o kontakt:  
telefoniczny 74-85-62-718, osobisty lub na skrzynkę e-mail: pco@pco.pl


