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Święto Niepodległości

11 listopada to dzień Święta Narodowego, dzień radości z odzyskania umiłowanej Ojczyzny, to dzień – w którym
Naród – powstał z kolan, to wreszcie dzień powrotu nadziei
Polaków.

dokończenie na stronie 8.

XIII Festiwal
Pieśni Patriotycznej

W dniu 11 listopada br. odbył się kolejny XIII Festiwal
Pieśni Patriotycznej, którego organizatorem było Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

dokończenie na stronie 7.

Bieg Niepodległości

Człowiek modlitwy

W przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada 2011
roku w Żarowie odbyło się patriotyczno-sportowe świętowanie 93 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

We wtorkowy wieczór 8 listopada 2011 roku w auli żarowskiego gimnazjum odbyła się uroczystość poświęcona
pamięci Jana Pawła II.

dokończenie na stronie 15.

dokończenie na stronie 6.
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza

III 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. rozp.
63/2
8.800
sw1s/00019295/6 Sprzedaż na własność
12.500 zł
1.250 zł
9:00
kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowa1. Przetarg odbędzie się 19 grudnia 2011r. w siedzibie Urzędu Miejniem działki do sprzedaży w kwocie łącznej 1.473 zł oraz kosztów
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
notarialnych.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli 8. Działka w mpzp wsi Wierzbna posiada funkcję 2R – teren użytkowany rolniczo.
na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000
0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 15 grudnia 2011r. włącznie. 9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieUrzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Goniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
spodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliprzetargu.
czone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom
wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia prze- 11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komitargu.
sji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu
tożsamości
przed
otwarciem
przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choW przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpieba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przednie powyżej ceny wywoławczej.
łożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczzapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie
uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umone jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego
do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
wy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz or12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna
ganizatora przetargu.
z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami
6. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
przetargu i ich akceptacją.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia

Program UE „Mój Rynek”
Gmina Żarów ma szansę uzyskać dotację na modernizację targowiska miejskiego w Żarowie w ramach programu
„Mój Rynek”. W puli jest 13 mln zł.
Pieniądze na budowę i modernizację targowisk pochodzą z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Maksymalna
wartość pomocy na realizację projektu w jednej gminie nie może przekroczyć miliona zł, a dofinansowanie unijne wynosi maksymalnie 75
proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. O dotację mogły starać się
miasteczka, w których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tysięcy.
Żarów skorzystał z okazji i złożył wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Żarowie przy ul.
Dworcowej”. Koszt inwestycji to 852.000 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2013.
Zgodnie z wymogami programu targowisko powinno posiadać

Gmina zaoszczędzi

W związku z prowadzonymi działaniami zmierzającymi
do obniżenia kosztów funkcjonowania Gminy, Urząd Miejski w Żarowie ogłosił przetarg nieograniczony na „Zakup
energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żarów”.
Przedmiotem całego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej
dla 70 punktów poboru, znajdujących się na terenie Gminy.
Pełną treść zamówienia znajdą Państwo w Biuletynie Informacji
Publicznej pod adresem: bip.um.zarow.pl
Krystian Chęciek

Wyremontowana droga
Końcem października br. oddana do użytku została wyremontowana droga gminna w Bukowie.
Ulica Ogrodowa zyskała nową, bezpieczniejszą nawierzchnię z frezowiny asfaltowej na podbudowie betonowej, ponadto wyregulowano
studzienki wodociągowe znajdujące się w pasie drogi.

przede wszystkim utwardzony teren, oświetlenie, przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej i wyposażenie
w odpływ wody deszczowej. Ponadto, będzie to targowisko zadaszone
oraz będzie posiadało liczne miejsca parkingowe. Targowisko powinno
być również podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary danego rodzaju (produkty rolno-spożywcze powinny zajmować co
najmniej połowę powierzchni handlowej).
Funkcjonowanie targowiska ułatwi sprzedaż produktów i żywności regionalnej i tradycyjnej. Stanie się ono miejscem zbytu produktów
przez rolników, ogrodników, sadowników, działkowców, pszczelarzy,
rzemieślników, rękodzielników.
W Żarowie jest już zagospodarowane targowisko do przeprowadzania jarmarków. Brak jest jednak stale funkcjonującej części w kształcie
oferowanym przez program „Mój Rynek”. Wyniki konkursu ogłoszone
będę w pierwszym kwartale 2012r. Mamy nadzieję, że nasz wniosek
zostanie wysoko oceniony i uzyska unijne dofinansowanie.
Przemysław Sikora

Obwieszczenie Burmistrza Żarowa

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz.
717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską w Żarowie uchwały Nr XII/73/2011 z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żarowa zatwierdzonego uchwałą nr
XXV/155/2004 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 1 lipca 2004r.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego
planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do dnia 15 grudnia 2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Wartość inwestycji wyniosła 14.000 zł. Środki w całości pochodziły
z budżetu Gminy Żarów.
Krystian Chęciek
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, nieuzbrojonych położonych w Żarowie
przy ul. Świerkowej i Modrzewiowej
Nr działki Pow. w m2 Nr KW
Forma oddania nieruchomości Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.
961/1
1882
SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność
76.500 zł
7.650 zł
9:00
961/2
1463
SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność
59.500 zł
5.950 zł
9:05
961/3
1295
SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność
53.000 zł
5.300 zł
9:10
961/4
1295
SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność
53.000 zł
5.300 zł
9:15
961/5
1295
SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność
53.000 zł
5.300 zł
9:20
961/6
1295
SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność
53.000 zł
5.300 zł
9:25
961/7
1346
SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność
55.000 zł
5.500 zł
9:30
961/26
1112
SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność
45.000 zł
4.500 zł
9:35
961/27
1317
SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność
54.000 zł
5.400 zł
9:40
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega
zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie
uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia
kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 957,92 zł za każdą
działkę oraz kosztów notarialnych. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi – symbol D.1-3 MN/U.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej
Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia
przetargu.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu
tożsamości
przed
otwarciem
przetargu.
1. Przetargi odbędą się w dniu 06 grudnia 2011r. w siedzibie Urzędu
W
przypadku,
gdy
uczestnikiem
przetargu
jest
osoba
prawna,
osoMiejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
ba
upoważniona
do
reprezentowania
uczestnika,
powinna
przed2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
łożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczna konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000
ne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego
0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 02 grudnia 2011r. włącznie.
do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pie11.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna
niężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczoprzetargu i ich akceptacją.
ne zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Zakończenie naboru
Informujemy, iż w dniu 28 października 2011r zakończył
się nabór wniosków na partnera/ów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Priorytetu
9 „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego
Śląska (Miasta)” Działanie nr 9.2 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10
tysięcy mieszkańców” współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
W terminie podanym w ogłoszeniu do Urzędu Miejskiego w Żarowie wpłynęło 29 wniosków wspólnot mieszkaniowych o ujęcie w Lokalnym Programie Rewitalizacji i 26 wniosków na partnera Projektu
i możliwości skorzystania z dofinansowania swoich inwestycji – projektów w wysokości do 70% kwalifikowanych wydatków. Nadesłane
zgłoszenia zostały poddane wstępnej weryfikacji pod względem kompletności złożonego wniosku i załączników, a także zgodności z zało-

żeniami i celami Projektu. Wybór partnera nastąpi po ogłoszeniu naboru na partnera projektu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
Zgodnie z obowiązującym Ramowym Planem Realizacji RPO WD,
ogłoszenie naboru Działania 9.2 nastąpi w grudniu 2011r.
W dalszym ciągu trwają prace związane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) – dokumentu będącego podstawą
ubiegania się o dofinansowanie ze środków unii europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Anita Juralewicz

Burmistrz Miasta Żarów informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów
Nr 148/2011 z dnia 4.11.2011r. oraz przeznaczonych do dzierżawy
w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 149/2011 z dnia
07.11.2011r.
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Misie pasowane na przedszkolaka
Trzylatki oraz czterolatki z grupy „Misie” z Bajkowego Przedszkola w Żarowie 9 listopada 2011 roku przystąpiły do
uroczystego pasowania.
Zanim uzyskały miano przedszkolaka,
wyruszyły wraz z nauczycielkami (D. Góra i J.
Nowak) na wycieczkę do Misiowej Krainy. Podróżowały „pociągiem”: odwiedzając Misiowe
Miasteczko, Misiową Plażę i Misiowy Las.
Pomogły misiom uporządkować kolorowe emblematy, „pływały” pod czujnym okiem
Misia Ratownika, bawiąc się chustą animacyjną, uczyły Leśnego Misia liczyć. Zaprezentowały rodzicom i zaproszonym gościom
szereg zabaw muzyczno-ruchowych, wierszy
i piosenek.
Gościem specjalnym uroczystości był
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak,
Dobra Wróżka – Dyrektor Bajkowego Przedszkola Elżbieta Wierzyk oraz zastępca dyrektora – Mariola Król.
Dzieci ochoczo i z uśmiechem prezentowały widzom swoje nowe umiejętności,
a po występie Dobra Wróżka pasowała każde
z nich na Przedszkolaka. Na pamiątkę tego
wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i upominki oraz łakocie od Pana Burmistrza.
Rodzice z dumą wpatrywali się w swoje
pociechy, po raz pierwszy przeżywając ważną
uroczystość w przedszkolnej przygodzie ich
dzieci.
Na zakończenie wszyscy wspólnie spędzili
miłe chwile przy jesiennym poczęstunku.
Jolanta Nowak

Pasowanie w Imbramowicach
Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem dla każdego młodego człowieka.
Z niecierpliwością oczekuje się na spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami czy
przygodami. Czeka się także na dzień, w któ-

rym poprzez pasowanie na ucznia zostanie
się pełnoprawnym członkiem społeczności
szkolnej.

Uroczystość pasowania na uczniów klasy
I została włączona na stałe do kalendarza uroczystości szkolnych. Jest to przeżycie nie tylko dla samych dzieci, ale także ich rodziców,
nauczycieli, koleżanek i kolegów. Poprzedza
je okres kilku tygodni przygotowań. Uczniowie poznają prawa i obowiązki ucznia, szkołę, pracowników, otoczenie, kolegów. Poznają
informacje związane z Ojczyzną, symbolami
narodowymi. Uroczystość pasowania to niejako egzamin dojrzałości dziecka do podjęcia
obowiązków ucznia.
W tym roku pasowanie na ucznia odbyło się 8 listopada. W roku szkolnym 2011/12
grono uczniów Szkoły Podstawowej w Imbramowicach pod opieką Jolanty Anusz powiększyło się o 23 pierwszaków: 10 dziewczynek
i 13 chłopców. Uczniami klasy pierwszej jest
19 siedmiolatków i 4 sześciolatków.
Życzymy naszym uczniom wspaniałej
przyjaźni z nauką szkolną, a rodzicom towarzyszenia dzieciom i wspierania w codziennych staraniach, zadowolenia z każdego sukcesu oraz umiejętności zauważania i doceniania dokonań.
Krystyna Waliszak
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Baśnie w Mrowinach

Już drugi rok Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach bierze udział w kampanii społecznej „Cała Polska
czyta dzieciom”.
W minionym roku szkolnym odbyło się wiele „czytających spotkań”, których celem było zachęcenie dzieci i młodzież naszej szkoły do
czytania – nie tylko lektur obowiązkowych – ale także, poprzez głośne
czytanie interesujących pozycji książkowych, zmotywowanie uczniów
do częstszego „odwiedzania” literackiego świata. Podczas czerwcowego
Tygodnia Czytania uczniowie mieli okazję spotkać się i porozmawiać
z pisarką Urszulą Kozłowską oraz przenieść się w magiczny świat legend i baśni.
W tym roku szczególną uwagę chcemy poświęcić baśniom z różnych, często odległych nam krajów, baśniom nieznanym polskim dzieciom, dlatego dnia 20 października 2011r. uczniowie klas IV-VI spotkali się, by wspólnie wysłuchać baśni angielskiej autorstwa Roberta
Browninga pt.: „Szczurołap”. Jej głównym przesłaniem była sentencja,
że należy dotrzymywać danego słowa i wywiązywać się ze złożonych
obietnic. Następnie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na
temat Londynu – stolicy kraju, w którym żył i tworzył Robert Browning. Prezentację przygotowała i zaprezentowała p. Dominika Żoch
– nauczycielka języka angielskiego. Miała ona na celu przybliżenie cały rok szkolny organizować spotkania czytelnicze, podczas których
uczniom informacji dotyczących historii, legend, zabytków i ciekawo- chcemy pokazać, iż książka może być naszym przyjacielem „pomocną
dłonią” w rozwiązywaniu problemów, chwilą zapomnienia, a nie tylko
stek na temat stolicy Anglii.
Mamy nadzieję, że zaproponowana literatura, jak i prezentacja, na obowiązkiem.
Katarzyna Buczma
długo pozostaną w pamięci młodych czytelników. Planujemy przez

Święto pieczonego ziemniaka

Indywidualizacja

Ziemniak – to on był głównym bohaterem imprezy, która w czwartek 3 listopada 2011 roku odbyła się w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie,
a której organizatorkami były nauczycielki oddziału zerówkowego panie: Wioletta Dziedzic, Joanna Karpińska i Małgorzata Wojewodzic.

Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach jest realizatorem rządowego programu „Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania”. Na
realizację programu szkoła otrzymała
30 000 tys. złotych.

Święto pieczonego ziemniaka stało się już
tradycją i co roku w naszych gminnych placówkach oświatowych docenia się walory tego
smacznego warzywa.
Na szkolną zabawę, na którą zapraszali
dzieci z zerówki oraz specjalny gość uroczystości Groszek tłumnie przybyli rodzice oraz
panie dyrektor szkoły: Urszula Rurarz oraz
jej zastępczyni Wioletta Piotrowska. Dzieci
zaprezentowały swoje talenty recytatorskie
przedstawiając ciekawe wiersze o ziemniaku
oraz wokalne w rytm wesołej i skocznej muzyki. Oprócz wspaniałych występów dzieci,

organizatorzy przygotowali dla nich różne
konkursy, a wśród nich: rysowanie ziemniaka
i podobizny gościa specjalnego Groszka oraz
noszenie ziemniaków na łyżce. W nagrodę
za udział w konkursach Groszek podarował
wszystkim dzieciom kolorowe smycze, baloniki oraz długopisy.
A zgodnie z ludowym przysłowiem: „Na
Świętej Tekli ziemniaki będziem piekli” nie
obyło się bez ogniska i pieczenia ziemniaków.
Atmosfera więc podgrzewana była przez rozpalone ognisko, a jeszcze bardziej unoszący
się w powietrzu zapach pieczonych ziem-

Od września w szkole realizowane są następujące zajęcia:
• zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla 12
uczniów,
• zajęcia socjoterapii dla 5 uczniów,
• zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu dla 4 uczniów,
• zajęcia terapii logopedycznej dla 12
uczniów,
• zajęcia dla uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze dla 8 uczniów.
Z pozyskanych środków szkoła mogła zakupić wiele nowych pomocy dydaktycznych,
min. materace, ławeczki gimnastyczne, komputer z oprogramowaniem oraz programem
logoterapii, klocki piankowe „Novamus”, mikroskopy, menzurki, globusy i wiele innych.
Poza tym, dzieci kilkakrotnie wyjadą na basen
do Świebodzic w ramach prowadzonej gimnastyki korekcyjnej, a także będą prowadzić
doświadczenia w Arboretum w Wojsławicach
i ogrodzie botanicznym.
Roman Konieczny
Dyrektor SP w Mrowinach
niaczków.
W myśl zasady: „Warzywa jemy – zdrowo
rośniemy” spotkanie zakończyło się wspólną
degustacją przepysznej zupy oraz pieczonych
ziemniaków.
Magdalena Pawlik
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Człowiek modlitwy
Ważnym momentem uroczystości było przypomnienie wartości
głoszonych przez Patrona gimnazjum w Żarowie. Młodzież z dumą
wspominała, że Ojciec Święty skupiał się przede wszystkim na intelektualnym i duchowym rozwoju człowieka, na jego godności i niepowtarzalności.
Montaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez gimnazjalistów
pod czujnym okiem katechetów z tej szkoły oraz pani dyrektor Heleny
Słowik, która nie kryła dumy ze swoich uczniów został profesjonalnie
i starannie przygotowany. Piękne recytacje utworów Jana Pawła II oraz
tekstów wyrażających wielkość i świętość Błogosławionego Papieża
przeplatały pieśni w wykonaniu solistów oraz chóru. A uroczystość,
która odbyła się w podniosłej atmosferze, wzbudziła ogromne zainteresowanie oraz uznanie zgromadzonej publiczności.
Magdalena Pawlik

Z tej okazji uczniowie gimnazjum zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, który obchodzony był pod hasłem: „Jan Paweł II – Człowiek modlitwy”.
Podczas swojego występu, na który składały się wiersze, przemówienia Papieża i piosenki religijne młodzież przypomniała zgromadzonej widowni postać Jana Pawła II oraz przesłanie Jego niezwykłego
pontyfikatu.
Uczniowie przywołali wiele ważnych słów, które kierował Ojciec
Święty do młodych ludzi, odwołali się także do wartości, które powinny być ważne dla każdego chrześcijanina. Podczas swojego występu artystycznego wielokrotnie podkreślali, że każdy człowiek już w momencie swojego przyjścia na świat otrzymuje powołanie do bycia świętym.
A przed takim zadaniem zostaje postawiony każdy z nas i tylko od nas
samych zależy, czy dobrze wywiążemy się z tego zadania.

Senyor Rici w Świdnicy
28 października 2011r. w piątkowe popołudnie Senyor Rici, nasz Żarowski chór kameralny, wystąpił w Świdnickim
Klubie Bolko.
UTW w Świdnicy zaprosił chór na I-szy Przegląd Chórów działających przy Uniwersytetach
Trzeciego Wieku. Tegoroczna edycja przebiegała
pod hasłem „Piosenka jest dobra na wszystko”.
Występy zespołów śpiewaczych były okraszone scenkami teatralnymi, co wpłynęło na specyfikę programu.
Atmosfera w klubie Bolko tego wieczoru była
niesamowita. Wszyscy kibicowali wszystkim. To
niespotykane oraz niepowtarzalne wrażenia. Stawanie w szranki w takiej atmosferze jest bardzo
pozytywnym przeżyciem dającym niewątpliwie
nadzieję, że śpiew to niezwykła sfera pozytywnych doznań.
Warto wspomnieć o profesjonalnym przygotowaniu akustycznym. Cała impreza przebiegała
bez zakłóceń. Prezentacje zespołów prowadzone
były w innowacyjny sposób, co zapewniło niezwykłą atmosferę tego wieczoru. Każdy z zespołów miał trzy wejścia na scenę i to wpłynęło na fakt, że konkurs nabrał dodatkowego kolorytu.
Senyor Rici wracają z wyróżnieniem, nie było jednak I, II, czy też III nagrody. Wracali szczęśliwi, patrząc już patriotycznym spojrzeniem ku
11 listopada 2011 – czyli Festiwalowi Piosenki Patriotycznej, tym razem w Żarowie.
Ryszard Fidler
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XIII Festiwal Pieśni Patriotycznej
na obrady Jury, można było uczestniczyć w recitalu Świdnickiego zespołu
wokalno-muzycznego „Viatori”, pod
kierownictwem Ryszarda Fidlera.
Jury, w składzie: przewodnicząca
Barbara Moneta, Renata Cichowska
oraz Zenon Sigel po wnikliwej analizie występów wszystkich uczestników, przyznali nagrody i wyróżnienia
w sześciu kategoriach. Najwyższe laury zdobyli:
• kat. soliści do lat 12 – I miejsce –
Kinga Borowska z Mrowin,
• kat. soliści od 12 – 16 lat – I miejsce
– Jagoda Banaszczyk ze Świdnicy,
• kat. zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne od 12-16 lat – I miejsce
– Zespół „Victomar” z Przyłęgowa,
• kat. zespoły wokalne i wokalno-in-

Honorowy Patronat Festiwalu sprawowała Pani Izabela Katarzyna Mrzygłocka – Poseł
na Sejm RP, która ufundowała nagrodę Grand
Prix.
Festiwal odbył się w sali widowiskowo-sportowej przy ul. Armii Krajowej 60.
W festiwalu uczestniczyło 278 osób w 24
formacjach wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Celem Festiwalu jest popularyzacja
twórczości muzyczno-literackiej o tematyce
patriotycznej, kształtowanie postaw partiotyczno-obywatelskich, integracja różnych środowisk i różnych pokoleń.
Na zaproszenie GCKiS odpowiedziały szkoły, ośrodki kultury i stowarzyszenia
z miejscowości: Wrocław, Kąty Wrocławskie,
Środa Śląska, Stawiska, Świdnica, Wałbrzych,
Dzierżoniów, Jaworzyna Śląska, Żarów, Przyłęgów i Mrowiny. Nie zabrakło również naszych mieszkańców, których z roku na rok na
widowni jest coraz więcej. W czasie przerwy
strumentalne powyżej 16 lat – I miejsce
– Zespół „Małgorzata i Andrzej” ze Środy
Śląskiej,
• kat. Chóry Szkolne – I miejsce – Chór
„Mrówki Boże” z Mrowin,
• kat. Chóry i zespoły śpiewacze: Miejskie,
Gminne, Parafialne, działające przy fundacjach, związkach i stowarzyszeniach
– I miejsce – Chór „Cantate Domino”
z Żarowa.
• GRAND PRIX zdobył Zespół Pieśni
i Tańca „Bystrzyca” z Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
Szczegółowy protokół JUR XIII Festiwalu
Pieśni Patriotycznej znajduje się na stronie internetowej www.centrum.zarow.pl
XIII Festiwal Pieśni Patriotycznej finansowo wspierali: Kasa Wspólnota w Żarowie oraz
Starostwo Powiatowe w Świdnicy, którym
organizatorzy składają serdeczne podziękowania.
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Święto Niepodległości

Z tej okazji, w piątek 11 listopada 2011
roku w Kościele Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Żarowie odprawiono uroczystą
Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Kościół
tego szczególnego dnia wypełniony był po
brzegi, a to z racji przybycia włodarzy Gminy
Żarów, przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedstawicieli instytucji publicznych,
a przede wszystkim licznie zgromadzonych
wiernych. W pobliżu ołtarza przez całą mszę
świętą widoczne były sztandary szkół oraz
jednostek OSP.
W Liturgię wprowadził wiernych proboszcz tutejszej parafii Ksiądz Dziekan Piotr
Ważydrąg, zagrzewając do modlitwy i poruszając uczucia patriotyczne. Ksiądz Jakub
Górski z kolei podczas kazania zwrócił się
z zapytaniem do wszystkich zgromadzonych
wiernych z zapytaniem: „Kto z Was wywiesił
dziś flagę Polski?”, co było nawiązaniem do
współczesnej postawy patriotyzmu wśród Polaków, dodając: „Dla Nas po Bogu największa
miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować
wierności przede wszystkim naszej ojczyźnie

mistrz Miasta Żarów Leszek Michalak zabrał
głos: „W tym wyjątkowym dniu 11 listopada

i narodowej kulturze polskiej”.
Po zakończeniu nabożeństwa Żarowska Orkiestra Dęta poprowadziła korowód
pod Pomnik Pamięci Narodowej. Tam, Bur-

żołnierze, kwiat naszego narodu, oddali życie
za marzenia o wolnej odrodzonej Polsce”.
Po Hymnie Państwowym władze Miasta
Żarów, delegacje Rady Miejskiej w Żarowie,

spotykamy się, by uczcić 93 rocznicę Święta
Niepodległości. Kosynierzy Kościuszki, powstańcy listopadowi i styczniowi, bezimienni

dokończenie zer strony 1.

delegacje Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Żarowie, Komisariatu Policji w Żarowie, przedstawiciele Żarowskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej wspólnie z świetlicą środowiskową „Chatka Puchatka” w Łażanach
oraz świetlicą „Chochliki” z Wierzbnej, delegacje placówek oświatowych z terenu gminy
Żarów: Zespół Szkół im .Jędrzeja Śniadeckiego, Gimnazjum im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy, Szkoły
Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach,
Szkoły Podstawowej w Imbramowicach,
Szkoły Podstawowej w Zastrużu, delegacje
Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks.
Jana Twardowskiego, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Bajkowego Przedszkola, Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Zarzą-

du Głównego Oddziału Miejsko-Gminnego
Ochotniczej Straży Pożarnej, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Miejskiego Klubu
Honorowych Dawców Krwi PCK w Żarowie,
Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja” wraz
z placówką wsparcia dziennego „Cztery Pory
Roku”, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Żarowie, delegacje Stowarzyszenia Wspólnoty Samorządowej w Żarowie, przedstawiciele partii politycznych: Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz mieszkańcy naszej
gminy złożyli kwiaty i okolicznościowe wieńce, a także zapalili znicze wszystkim poległym
za Naszą Ojczyznę.
Rocznicowe uroczystości zwieńczył Fesiwal Pieśni Patriotycznej, na który zaprosił
wszystkich mieszkańców gminy Burmistrz
Michalak, aby przekonać społeczność, że
miłość do ojczyzny została również zapisana
w wielu wierszach i utworach muzycznych.
Relację z obchodów XIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej przedstawiamy szczegółowo w Gazecie.
Magdalena Pawlik
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Chodnik zakończony

Dobiegł końca ostatni etap prac zaplanowanych na ten
rok związanych z budową chodnika w kierunku Łażan.
Prace wykonywane były przez pracowników interwencyjnych,
a cała inwestycja finansowana była ze środków własnych Gminy oraz
Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Chodnik wykonany został z betonowych krawężników oraz betonowych obrzeży, a nawierzchnię wykonano z piasku granitowego.
W przyszłym roku prowadzone będą rozmowy z Powiatem Świdnickim o kontynuacji wspólnych prac inwestycyjnych na terenie naszej
Gminy.

Spotkanie edukacyjne
Urząd Miejski w Żarowie przy współpracy Regionalnego
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Wałbrzychu organizuje spotkanie edukacyjne z zakresu tworzenia ofert realizacji zadania publicznego na podstawie
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r.
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Żarów do zgłaszania chęci uczestnictwa w spotkaniu. Zapisy przyjmowane są w dniach od 7 do 17 listopada 2011r.
pod nr tel. 74 85 80 591 wew. 363, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Program spotkania:
1. Przybliżenie zasad tworzenia oferty realizacji zadania publicznego,
w tym m.in:
• uzasadnienia potrzeby realizacji zadania,
• opisu zakładanych celów oraz rezultatów,
• określenia grupy odbiorców,
• zdefiniowania działań i harmonogramu,
• kalkulacji niezbędnych kosztów zadania publicznego;
2. Omówienie zasad sprawozdawczości z realizacji zadania publicznego;
3. Dyskusja.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Termin: 22 listopada 2011r.
Godzina: 14:00 - 17:00
O miejscu spotkania będą powiadomieni telefonicznie przedstawiciele organizacji pozarządowych, zapisani na spotkanie.
Agnieszka Szykowna

Pierwsze dwa miesiące
za nami
Od września br. przeprowadzonych zostało ponad 350
godzin zajęć dodatkowych, które współfinansowane są ze
środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przypomnijmy, że w wyniku realizacji projektu systemowego „Nasze dzieci”, ok. 216 uczniów ze szkół podstawowych w Imbramowicach,
Mrowinach i Żarowie skorzysta z uczestniczenia w specjalistycznych
zajęciach ukierunkowanych na ich indywidualne potrzeby oraz możliwości edukacyjne i rozwojowe. Aktualnie samorząd pracuje nad zakończeniem wszystkich procedur związanych z zakupami pomocy dydaktycznych, które zostały przekazane szkołom w październiku. Z całą
pewnością należy stwierdzić, że zakupione pomoce w dużym stopniu
usprawnią pracę w każdej szkole.
Katarzyna Janik

Obwieszczenie Burmistrza Żarowa

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XII/73/2011 Rady
Miejskiej w Żarowie z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Żarowa zatwierdzonego uchwałą nr XXV/155/2004 Rady Miejskiej
w Żarowie z dnia 1 lipca 2004r.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące w/w planu miejscowego w terminie do dnia 15 grudnia
2011r. na piśmie na adres: Burmistrz Żarowa, ul. Zamkowa 2, 58-130
Żarów.
Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.

Ważne dla rolników
Wielu rolników posiada własny kombajn zbożowy. Aby
kierować tą maszyną należy posiadać prawo jazdy kategorii „T” lub „C”. Podczas kontroli policyjnej należy posiadać
w/w prawo jazdy oraz ubezpieczenie OC pojazdu.
Niestety sytuacja komplikuje się podczas zdarzenia drogowego. Jeżeli kombajn
uczestniczy w wypadku firma ubezpieczeniowa żąda od rolnika okazania jeszcze jednego dokumentu, a mianowicie „uprawnienia kombajnisty”. Jeżeli go nie posiadamy, to
firma nie zapłaci za wyrządzone szkody drugiemu uczestnikowi zdarzenia, nawet wtedy,
gdy to on jest sprawcą. Tak więc rolnik jest
zmuszony pokryć szkody z „własnej kieszeni”, mimo posiadania polisy OC. Dolnośląska Izba Rolnicza wychodząc na przeciw postanowiła zorganizować kursy – szkolenia, których
ukończenie będzie uprawniało do prowadzenia kombajnu i otrzymania
„uprawnień kombajnisty”. Cena kursu to ok. 500 zł. Myślę, że skorzysta
z tej oferty wielu rolników. Więcej informacji na szkoleniu w dniach
28-29 listopada 2011 r., które odbędzie się w Bukowie na świetlicy wiejskiej, a jego tematem będą wymogi UE w gospodarstwach rolnych.
Zapraszam
Urszula Ganczarek

Zbliża się zima
Choć za oknem piękna jesień to zima zbliża się nieubłaganie. Urząd Miejski w Żarowie, jak co roku, ogłosił przetarg
na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Żarów w sezonie zimowym 2011/2012”.
Pełna treść zamówienia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.um.zarow.pl
Właściciele i zarządcy nieruchomości muszą pamiętać, iż zgodnie
z obowiązującymi przepisami, każdy właściciel posesji ma całoroczny
obowiązek utrzymania w należyty sposób chodnika. W okresie zimowym przekłada się to na utrzymywaniu go sposób niezagrażający pieszym. Identyczne zasady dotyczą właścicieli dróg, szczególnie osiedlowych i wewnętrznych.
Krystian Chęciek
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Św. Mikołaj odwiedzi Żarów!

4 grudnia 2011 roku na Placu Wolności w Żarowie, już po raz drugi, powstanie Miasteczko Świętego Mikołaja.
Podczas tegorocznej wizyty w Miasteczku Świętego Mikołaja na przybyłych czekać będzie
wiele niezapomnianych chwil, m.in. konkursy, zabawy oraz mnóstwo słodkości.
Prezentacja psów zaprzęgowych rasy siberian husky, pokaz ognia, świąteczny kiermasz
ozdób Bożonarodzeniowych to tylko kilka wprowadzonych nowości, które mamy nadzieję ucieszą zarówno najmłodszych, jak
i tych nieco starszych. Już teraz
serdecznie zapraszamy do najbardziej „mikołajkowej krainy” w powiecie świdnickim.
Szczegółowe informacje,
dotyczące całej imprezy, znajdą Państwo już w następnym
numerze Gazety Żarowskiej.
Przypomnijmy, Miasteczko Świętego Mikołaja, z inicjatywy Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Żarowie, po raz
pierwszy zagościło w naszym
mieście w ubiegłym roku,
wtedy już zyskało rzeszę miłośników wśród mieszkańców
naszej Gminy.
Krystian Chęciek

Znicze pamięci
1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, wierni spotykali się na cmentarzach, aby zapalić znicze i złożyć kwiaty na grobach swoich bliskich. Taki rytuał
również kontynuuje się dzień później 2 listopada w Dzień Zaduszny.
Znicze pamięci pod Krzyżem na żarowskim cmentarzu 31 października 2011 roku złożyli także członkowie Partnerstwa Lokalnego „Żarowskie Inicjatywy” w osobach: Anita Denes-Ziemkiewicz i Marta Plizga z Żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Helena Słowik
ze Stowarzyszenia „Edukacja”, Krystyna Wardach ze Stowarzyszenia „Nasze Dzieci Wspólna
Szkoła” z Zastruża, Artur Adamek – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie,
Stanisława Biernacka – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów, przedstawiciele
Młodzieżowej Rady Miejskiej – Krystian Chęciek oraz Mateusz Michalak, członkinie i opiekunki świetlicy środowiskowej „Cztery Pory Roku” – Bernadetta Lesiak i Natalia Wolska oraz
Agnieszka Szykowna – pracownik Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Całemu zgrupowaniu przewodniczył Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, który wyraził nadzieję, aby tego typu akcje stały się trwałym elementem naszej pamięci. Aby pamiętać
o tych, którzy tu żyli i tu są pochowani, nawet jeśli ślad po ich grobach starła historia, wojna,
a czasem zwykła ludzka bezmyślność. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.
Magdalena Pawlik

Kronika Policyjna
•
•
•
•
•

23 października 2011r. w trakcie legitymowania i kontroli 20-letniego mieszkańca Żarowa,
funkcjonariusze znaleźli srebrną folię z zawartością suszu roślinnego, którą poddano badaniom. W wyniku testu okazało się, że jest to marihuana.
18 października 2011r. zatrzymano do kontroli kierującego motorowerem 34-letniego mężczyznę z Gminy Kąty Wrocławskie, który miał 2,20 promila alkoholu we krwi.
21 października 2011r. na ulicy Armii Krajowej w Żarowie miało miejsce włamanie do
warsztatu samochodowego. Nieznany sprawca dokonał kradzieży między innymi: urządzeń
mechanicznych oraz urządzeń obsługi pojazdów. Wszczęto postępowanie w/w sprawie.
31 października 2011r. na terenie firmy „Ardok” miało miejsce włamanie. Skradziono butlę
gazową oraz inny sprzęt. W wyniku podjętych działań w dniu 3 listopada 2011 ustalono, że
sprawczynią jest 44-letnia mieszkanka Żarowa.
28 października 2011r. miało miejsce włamanie do sklepu „Schlecker” na ulicy Armii Krajowej w Żarowie. Nieznani sprawcy po włamaniu dokonali kradzieży kosmetyków na kwotę
20.0000 zł. Trwają czynności w/w sprawie.

Zaproszenie
do Misiolandii

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia zapraszamy do Biblioteki
Publicznej w Żarowie przedszkolaki,
w wieku 4-5 lat oraz dzieci z klas „0”
z terenu Gminy Żarów, na wspólną zabawę pt. „Mój Przyjaciel Miś”.
Zgłoszenia przyjmujemy w dniach 15-18
listopada 2011 r., w godz. 8:00 – 16:00, tel. 74
85 70 596, 74 85 80 540 lub e-mail: biblioteka@um.zarow.pl.
Prosimy, aby każde dziecko przyniosło ze
sobą misia.
Barbara Cholewa

Gwiazdy
w Żarowie
W ostatnim tygodniu mieszkańcom Żarowa trafiła się podwójna okazja do obejrzenia zespołów tanecznych zza wschodniej granicy. Oba
występy odbyły się w Hali sportowej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie przy licznie zgromadzonej
publiczności.
Najpierw, w środę 9 listopada zaprezentował się zespół „Kamushka” z odległego miasta
Perm znajdującego się w Rosji u stóp gór Ural.
Zespół, który już w tym roku gościł w Żarowie
z repertuarem folkloru ludowego, tym razem
zaprezentował występ grupy młodych cheerleaderek, które w tym roku zdobyły 3 miejsce
w mistrzostwach Europy w tej konkurencji.
Występ ten był możliwy dzięki właścicielowi
obiektu Żar-Med w Żarowie, w którym zespół
ten nocował w drodze powrotnej z występów
w czeskiej Pradze.
W niedzielę 13 listopada publiczność
miała przyjemność podziwiać występ grupy
młodych tancerzy ze szkoły tańca Włada Jamy
oraz młodzieży z Zespołu Folklorystycznego
„Dywocwit” z Iwano-Frankowska na Ukrainie.
Choreografowie i trenerzy pracujący
z młodymi tancerzami to wielokrotni mistrzowie Ukrainy, finaliści mistrzostw świata:
Wasyl Szeremeta, Natalia Czaszecznikowa,
Jurij Kosowycz czy Anna Taras. Dzieci i młodzież zaprezentowali taniec współczesny (hip-hop, jazz-funk, Broadway jazz), tańce towarzyskie oraz folklor ukraiński. Prawdziwą perłą i dumą szkoły jest aktualna wicemistrzyni
świata w show tanecznym 13-letnia Ilona
Fedorko.
Występ tancerzy z partnerskiego miasta
Świdnicy na Ukrainie – Iwano-Frankowska
był możliwy dzięki współpracy GCKiS z Urzędem Miejskim w Świdnicy, na którego zaproszenie tancerze przyjechali do Polski.
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Kruków coraz piękniejszy

W krótkim czasie po zakończeniu budowy płyty betonowej na boisku sportowym w Krukowie wykonano kolejną inicjatywę, której pomysłodawcą są członkowie Stowarzyszenia „Nasz Kruków”.
Pusty niezagospodarowany plac przy
zbiegu ulic Spółdzielczej i Młyńskiej został
otoczony krawężnikami i wyrównany. Wewnątrz powstałego klombu zostały posadzone kwiaty i krzewy oraz ułożone duże polne
kamienie.
W akcję zagospodarowania placu włączyło się wielu mieszkańców naszej miejscowości, wkładając dużo zaangażowania, pomysłowości, pracy fizycznej i udostępniając sprzęt
potrzebny do wykonywania tych prac oraz
roślinność. Mieszkańcy pracowali od rana
do wieczora przez trzy soboty. Dzięki przygotowanym pysznym posiłkom nikomu nie zabrakło sił do ciężkiej pracy. Materiały budowlane na realizację tej inicjatywy społecznej
udostępniła Gmina Żarów. Wykonane prace
są pierwszym etapem zagospodarowania całości terenu. Na wiosnę mieszkańcy Krukowa
planują dokończenie prac.
Stowarzyszenie „Nasz Kruków” pragnie serdecznie podziękować Gminie Żarów
oraz wszystkim mieszkańcom Krukowa zaangażowanym w wykonane prace.
Stowarzyszenie „Nasz Kruków”

Terapia przez
sztukę
Finał dolnośląski w warcabach
W dniu 05.11.2011 r. w Siedlcach (gmina Lubin) został rozegrany Finał Dolnośląski w Warcabach 100-polowych.
W turnieju uczestniczyło 149 zawodniczek i zawodników z terenu województwa
dolnośląskiego.
Wśród żarowskich zawodników mistrzami województwa zostali: Marek Barabasz (kat.
Orlik), Mateusz Michalak (kat. Juniorzy). Ze
srebrnym medalem wróciła Karolina Marczyńska (kat. Orliczki).
Pozostałe miejsca zawodników Goniec
Żarów: 4. Dawid Mozol (kat. Młodzik), 4.

Tomasz Gadzina (kat. Juniorzy), 6. Danuta
Dołharz (kat. Seniorki), 6. Waldemar Lichoń
(kat. Seniorzy), 7. Maria Krasińska (kat. Orliczki), 11. Michał Dołharz (kat. Młodzik), 12.
Renata Pabis (kat. Seniorki), 13. Bartosz Niezgoda (kat. Kadeci), Halina Mozol (kat. Seniorki), 15. Michał Bieszczad (kat. Seniorzy).
Reprezentanci naszej Gminy wśród 18
gmin zajęli 2 miejsce!
media

Halloween w Chatce Puchatka
28 października 2011 roku w świetlicy środowiskowej „Chatka Puchatka”
w Łażanach zorganizowano Halloween dla dzieci uczęszczających na zajęcia.
Każdy ze świetliczaków musiał stworzyć sobie strój i samodzielnie go przygotować. Jak zwykle inwencja twórcza nie opuściła nikogo, dlatego też nie zabrakło czarownic, wiedźm, duchów
zjaw i mumii. Spotkanie przyczyniło się do zintegrowania grupy oraz było okazją do miłego
spędzenia czasu wolnego.
Katarzyna Kondratowicz

W związku z uczestnictwem w Programie „Dom Kultury +” Narodowego
Centrum Kultury, Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie 3 listopada
2011 roku było organizatorem bezpłatnych warsztatów z dziedziny arteterapii.
Warsztaty, które odbyły się w ramach
projektu „Arteterapia – Kultura przeciw Wykluczeniu” prowadziły instruktorki i trenerki
z warszawskiego Centrum Łowicka: Anna
Łazicka i Maria Ballaun. Spotkanie, którego
tematem była arteterapia-plastyka „Spotkanie
ze Sztuką. Sztuka Spotkania” skierowane było
do nauczycieli plastyki, opiekunów świetlic
szkolnych oraz środowiskowych czy animatorów kultury.
Podczas zajęć uczestnicy tworzyli różne
formy plastyczne, a wszystko po to, aby dzielić
się własnymi emocjami i nadawać tym emocjom realnego kształtu. Grupa uczestników
warsztatów okazała się niezwykle zróżnicowana – jedni na co dzień pracują metodami
plastyki, inni w praktyce zawodowej wykorzystują ją jedynie urywkowo. Mimo wszystko
jednak warsztaty mijały niezwykle pracowicie,
a podczas ich trwania nie brakowało również
śmiechu i zabawnych sytuacji.
Magdalena Pawlik
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Biało-Czerwony kotylion

10 listopada 2011 r. przed dniem Święta Odzyskania Niepodległości wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Imbramowicach włączyli się w przygotowanie biało-czerwonych kotylionów, które będą znakiem naszej obywatelskiej wspólnoty.
Jest to odpowiedź na list
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zachęcający uczniów
do wykonania takiej świątecznej ozdoby, świadczącej, że
Święto Niepodległości będziemy razem przeżywać, że dzień
11 listopada będzie słoneczny
w naszych sercach, będzie znakiem pozytywnej energii, naszych nadziei i ambicji, naszej
radości z wielkiego wspólnego
dobra – jakim jest Ojczyzna.
W naszej szkole odbył się
także uroczysty apel poświęcony wydarzeniom z 1918 roku,
kiedy Polska po 123 latach
niewoli odzyskała niepodległość. Uczniowie wierszem,
piosenką, a także za pomocą
prezentacji
multimedialnej
przypomnieli ważny moment
odbudowania niepodległego
państwa.
Krystyna Waliszak

Wizyta w Bobolandii
28 października 2011 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zorganizowali wycieczkę dla zwycięzców
XI Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie oraz osób, których prace zostały zamieszczone
w Kalendarzu Ucznia.
góra piaskowa. Wspięcie się na nią najwięcej
trudności przyniosło opiekunom wycieczki,
ale po kilku próbach wszystkim zainteresowanym udało się znaleźć na szczycie. Nagrodą
dla wszystkich wycieczkowiczów, w związku
z urodzinami jednego z uczestników – Kamila, były przepyszne desery lodowe z bitą śmietaną i owocami oraz smaczny obiad.
Wizyta w „Bobolandii” na długo zostanie niezapomnianym przeżyciem dla każdego uczestnika wycieczki , o czym świadczyły
uśmiechy zmęczonych i zadowolonych wycieczkowiczów oraz komentarze: „jak tu jest
super”, „nie chcę wracać”, „było świetnie”,
„może znów wygram turniej i wrócę tu za
rok”.
Dla opiekunów takie relacje to „uczta dla
ucha” i ogromne szczęście! Gratulujemy raz
jeszcze zaangażowania w turniejowe potyczki.
Dziękujemy Pani Monice i Pani Marzenie
za pomoc i wsparcie .
17-osobowa grupa laureatów wraz z opie- we, krokodyl, góra piaskowa, latarnia morska,
Wycieczka została sfinansowana z budżekunami odwiedziła Park Rozrywki „Bobo- dmuchane boisko do piłki nożnej, komputery tu Gminy Żarów, ze środków przeznaczonych
landia” we Wrocławiu. Tak młodsi, jak i starsi edukacyjne, cymbergaj. Największą atrakcją na realizację profilaktyki i rozwiązywania pronie mogli tam się nudzić, bowiem w parku zarówno dla uczniów, jak i opiekunów, okaza- blemów uzależnień.
czekało na nich wiele wspaniałych atrakcji, ła się trampolina pięciopolowa oraz dmuchaAnita Denes-Ziemkiewicz
tj.: małpi gaj – ogródek z zabawkami, 10-cio na zjeżdżalnia „wulkan”. Wiele radości przyMarta Plizga
metrowa zjeżdżalnia rolkowa, stoły bilardo- sporzyła uczestnikom wycieczki dmuchana
Ośrodek Pomocy Społecznej
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Relacja z Sesji Rady Miejskiej

Wywiad z Tadeuszem Pudlikiem, Przewodniczącym Rady Miejskiej
ną, przy udziale przedstawicieli organizacji
pozarządowych, wniesiono kilka uwag do
programu. Poprawki te nazwałbym kosmetycznymi nie mającymi istotnego wpływu na
kształt tej uchwały. Dlatego uchwała uzyskała
akceptację wszystkich Radnych. Jednak, jak
pani zauważyła sesję zdominowały uchwały
dotyczące sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych
w obrębie wsi Gołaszyce, Mrowiny, czy też
Wierzbnej.
– M.P. – Jakie zmiany pojawiły się
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na obradach Sesji Rady
Miejskiej?
– T.P. – Szczególnie istotne było przyjęcie tej pierwszej uchwały (na wniosek pana
Burmistrza Leszka Michalaka) dotyczącej
– Magdalena Pawlik – Panie Przewodplanu zagospodarowania przestrzennego
niczący, proszę powiedzieć jakie projekty
w obrębie wsi Gołaszyce. Opracowanie plauchwał zdominowały Sesję Rady Miejskiej
nu miejscowego umożliwi zmianę dotychw dniu 3 listopada 2011 roku?
czasowego sposobu zagospodarowania te– Tadeusz Pudlik – Tradycyjnie sesję rozrenu, zgodnie z faktycznym użytkowaniem
poczęliśmy od zmian budżetowych na rok
tego terenu (tj. zabudowa mieszkaniowa).
2011.Istotnym punktem obrad było przyjęPozwoli to mieszkającym na tym terenie rocie uchwały o przystąpieniu do zmiany gradzinom dochodzić swoich praw w stosunku do
nic miasta Żarów, ma to na celu możliwość
kopalni Gołaszyce. Pozostałe zaś projekty były
poszerzenia WSSE Podstrefy Żarów. Jednak
na wniosek mieszkańców Mrowin i Wierzbnej.
żeby wystąpić z takim wnioskiem do Mi– M.P. – Poza projektami uchwał podnistra Spraw Wewnętrznych i Administraczas Sesji Rady Miejskiej miało miejsce
cji muszą być przeprowadzone konsultacje
przedstawienie protokołu końcowego Koz mieszkańcami tych terenów. Ponieważ
misji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzowiąże się to z przyszłymi miejscami pracy,
nej w Urzędzie Miejskim w Żarowie. Panie
wszyscy Radni byli za przyjęciem tej uchwały.
Przewodniczący proszę kilka słów na ten
Przyjęliśmy też roczny program współpracy
temat.
Gminy Żarów z organizacjami pozarządowyT.P. - Tematem pracy Komisji Rewizyjnej
mi oraz podmiotami prowadzącymi działalbyła kontrola osiągania średnich wynagrodzeń
ność pożytku publicznego na 2012 r. W wyniprzez nauczycieli na poszczególnych stopniach
ku konsultacji przeprowadzonych w Urzędzie
awansu zawodowego za cały 2010 rok do
Miejskim w Żarowie przez panią A. Szykow-

Skarga na Burmistrza
Pierwsza w tej kadencji skarga na działanie Burmistrza Żarowa wpłynęła do
Rady Miejskiej, zgodnie ze statutem gminy, rozpatrzeniem skargi zajęła się Komisja Rewizyjna Rady, której przewodniczącą jest Pani Iwona Nieradka.
Poprosiliśmy Przewodniczącą o komentarz w tej
sprawie.
– Iwona Niwradka – To prawda, do Rady Miejskiej
wpłynęła pierwsza skarga na burmistrza Leszka Michalaka. Skargę złożyła Katarzyna Potoczna Prezes Fundacji Nasze Dzieci. Pani Prezes zarzuciła burmistrzowi, że
relacja w gazecie żarowskiej z sesji Rady Miejskiej, na
której zabrała głos nie jest taka, jakiej by oczekiwała.
Komisja odsłuchała kilkuminutowe wystąpienie Pani
Prezes Potocznej na sesji i oceniła, że streszczenie wystąpienia opublikowane w Gazecie Żarowskiej oddaje sedno sprawy. Relacja w Gazecie Żarowskiej nie jest stenogramem z sesji, a dziennikarz ma prawo do stosowania
skrótów i komentarzy. Komisja zawnioskowała do Rady
Miejskiej o uznanie skargi Pani Potocznej za bezzasadną.
Z Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Iwoną Nieradką rozmawiała Magdalena Pawlik

31.08.2011r. Komisja w składzie: przewodnicząca Iwona Nieradka, Mariusz Borowiec, Tadeusz Dalgiewicz spotykała się w dniach 20-22
września 2011 r. W wyniku przeprowadzonej
dogłębnej analizy wszystkich dostępnych dokumentów w obecności pani sekretarz Gminy
Sylwii Pawlik oraz Podinspektora ds. oświaty
i kultury pani Katarzyny Janik nie stwierdzono żadnych uchybień.
– M.P. – Panie Przewodniczący, czy
może były jakieś projekty uchwał nie związane z merytoryczną pracą Urzędu Miejskiego w Żarowie?
– T.P. – Tak, Radni mieli do rozpatrzenia
skargę pani Katarzyny Potocznej na działalność Burmistrza Miasta Żarów. Ponieważ
skarga wpłynęła na ręce Przewodniczącego Rady musiałem ją skierować do Komisji
Rewizyjnej, bo tylko ta komisja jest władna rozpatrywać skargi na działalność Burmistrza i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych. Komisja miała wszelkie
dokumenty potrzebne do wypracowania stanowiska na skargę pani Potocznej w związku z „bezczynnością Burmistrza Żarowa
w doprowadzeniu do zgodnej z rzeczywistością relacji- zarówno na łamach gazety Żarowskiej, jak i na stronie internetowej Gminy
Żarów z mojego wystąpienia na sesji Rady
Miejskiej Żarowa w dniu 28 lipca 2011roku”.
Komisja uznała skargę za bezzasadną.
W wyniku głosowania za przyjęciem tej
uchwały głosowało 11 Radnych. Stronie służy prawo do odwołania się od decyzji Rady.
Na sesji poinformowałem także Radnych o zarejestrowaniu nowego Statutu Gminy Żarów,
który wszedł w życie akurat 03.11.2011roku.
Na koniec rozmowy chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim radnym i pracownikom Urzędu na czele z panią sekretarz
Sylwią Pawlik za dostosowanie naszego statutu do aktualnych rozwiązań prawnych.
Z Przewodniczącym Rady, Tadeuszem
Pudlikiem rozmawiała Magdalena Pawlik

Kondolencje
Burmistrz Miasta Żarów Leszek
Michalak wraz ze współpracownikami składają najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego Zbigniewa Szczygła. Łącząc
się w głębokim żalu i smutku
z rodziną oraz bliskimi zmarłego
proszę przyjąć nasze najgłębsze
kondolencje w tym najtrudniejszym czasie.

Ogłoszenie drobne

Do wynajęcia garaż koło gimnazjum
w cenie 70 zł/m-c. Tel. 604 223 245
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Zmiany stawek wykupu

– Magdalena Pawlik – W sąsiednich
gminach zmieniają się zasady wykupu lokali
komunalnych, czy w naszej gminie również
szykują się zmiany?
– Anna Kołodziej – To prawda, przykładowo w Świdnicy od 2013r. podstawowe
stawki ulegną zmianie z 90% do 85%, natomiast w Strzegomiu już od lipca 2012r. obowiązywać będzie stawka 50% przy obecnej
95%. W naszej gminie przez wiele lat najemcy
mieli możliwość wykupu lokali mieszkalnych
na preferencyjnych warunkach, za 5% lub,

przy ostatnim lokalu, za 1% wartości lokalu.
Potwierdzam, że szykują się zmiany obecnie
obowiązujących stawek.
– M.P. – Czy zmiany te będą bardzo radykalne?
– A.K. – Z pewnością nie będą tak drastyczne jak w Strzegomiu, ale z uwagi na fakt,
że gospodarka majątkiem gminy podlega kontroli zewnętrznej, konieczne jest zracjonalizowanie działań gminy w tym obszarze.
– M.P. – Od kiedy możemy spodziewać
się nowych stawek?

– A.K. – Nad nowym projektem uchwały
w sprawie zasad wykupu lokali mieszkalnych
przez najemców pracować będzie Burmistrz
wraz z Radą Miejską, przy czym pragnę poinformować, iż każdy najemca, który planuje
wykup lokalu będzie miał czas na przeprowadzenie procedury na dotychczasowych warunkach do końca I półrocza 2012r.
Z Anną Kołodziej, Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
rozmawiała Magdalena Pawlik

Dach naprawiony
W Bukowie na części budynku plebanii uległo zniszczeniu pokrycie dachowe. Duży koszt wynajęcia firmy dekarskiej
spowodował, że postanowiono prace wykonać we własnym zakresie.
Mieszkańcy Bukowa zebrali fundusze na ten cel, ksiądz przywiózł materiał i we wtorek 08 listopada 2011 roku rozpoczęto prace.
Panowie, którzy odpowiedzieli na apel księdza proboszcza pracowali na dachu do późnego wieczora. Na całej powierzchni położono nową
warstwę papy termozgrzewalnej i poprawiono opierzenie. Dzięki zaangażowaniu społeczności wykonano sporo pracy za całkiem niewielkie fundusze. Godne pochwały i polecenia innym.

Halowy turniej
gimnazjalistów
W niedzielę 6 listopada w Hali
Sportowej Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie odbył się powiatowy turniej halowej piłki nożnej 15-sto
latków w ramach XII Dolnośląskich
Igrzysk LZS.
Otwarcia oraz pierwszego wznowienia
w turnieju dokonał Burmistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak.
Stawką był awans do finału strefowego,
w którym prawo gry miały dwa pierwsze zespoły.
Końcowa klasyfikacja:
1. Gimnazjum Marcinowice – awans do finału strefowego
2. ULKS Piast 2008 Żarów I – awans do finału strefowego
3. Gryf Świdnica
4. Gimnazjum Lutomia Dolna
5. ULKS Piast 2008 Żarów II
Najlepszym strzelcem turnieju został Patryk Klimala (ULKS Piast 2008 Żarów I) – 5
bramek.
Nagrody wręczali wiceprezes Zarządu
Dolnośląskiego Ludowych Zespołów Sportowych Leszek Noworól oraz Przewodniczący
Rady Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy Ryszard Dudkowski. Drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy oraz puchary.
ULKS Piast 2008 Żarów I: Mateusz Andrzejewski, Patryk Gaładyk, Jakub Skorek,
Mateusz Jaros, Piotr Droźdźowski, Dawid
Duda, Kamil Skolimowski, Patryk Klimala.
ULKS Piast 2008 Żarów II: Michał Myrta,
Mateusz Sołek, Adrian Kopacz, Antoni Valverde, Krzysztof Wielg, Patryk Hryciuk, Igor
Moczulski, Sylwester Zyl.

Cyborowski po raz piąty
12 listopada po raz trzynasty zorganizowano Maraton Szachowy „Blitz” 2011,
jednak po raz pierwszy odbył się w formie turnieju dziennego.
Turniej pod honorowym patronatem Grzegorza Antkowiaka, pamięci Jana Kipczaka zgromadził 43 zawodników.
Otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak wraz ze sponsorem
głównym Grzegorzem Antkowiakiem – firma Gant S.A.
Przed pierwszą partią minutą ciszy uczczono pomysłodawcę turnieju i wieloletniego organizatora Maratonu Jana Kipczaka oraz wielokrotnego zwycięzcę turnieju w kategorii najlepszy
zawodnik gminy Żarów oraz klubu Goniec Żarów Pawła Paradowskiego.
Najcenniejszy puchar w kategorii Open powędrował w ręce Łukasza Cyborowskiego (LKS
Pasjonat Dankowice), dla którego to już piąte zwycięstwo w Maratonie. Drugie miejsce zajął
Kamil Stachowiak (WSB Wrocław), na trzecim miejscu Maraton zakończył Michał Luch (WSB
Wrocław). W kategorii kobiet zwyciężyła Hanna Rychlik (KS Polanica-Zdrój), w juniorach
starszych Przemysław Borowski (Goniec Żarów), juniorach młodszych Dawid Mozol (Goniec
Żarów). Kategorię do rankingu 1999 zwyciężył Paweł Piotrowski (KS 64 Zielona Góra). Najlepszym zawodnikiem z miasta i gminy Żarów został Mirosław Cygan (Goniec Żarów), natomiast
w kat. najlepszego zawodnika klubu Goniec Żarów zwyciężył Marek Szmyd. Najstarszym zawodnikiem został Józef Sobota (UKS Zadrna Kamienna Góra).
Był to jeden z najmniej obsadzonych Maratonów, lecz z bardzo silną czołówką, wśród których znalazło się wielu arcymistrzów.
Areną zmagań szachistów było żarowskie gimnazjum.
Organizatorzy serdecznie dziękują głównemu sponsorowi, patronatowi turnieju p. Grzegorzowi Antkowiakowi - firma Gant Development S.A. z Wrocławia, Centrum Posadzek ZAREMBA, Agencji Reklamowej ATU, Terenom Zielonym Borowski oraz Radnej Rady Miejskiej Kamili
Madej za wparcie organizacji Maratonu. Turniej dofinansowany był z dotacji Gminy Żarów.
Organizatorami XIII Maratonu Szachowego byli: GLKS Goniec Żarów, Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie, PZ LZS w Świdnicy.
media
Organizatorami byli: Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie oraz Powiatowe
Zrzeszenie LZS w Świdnicy.
11 listopada 2011 r. w Marcinowicach odbył się finał strefowy. Wśród czterech zespołów pierwszy zespół ULKS Piast 2008 Żarów
zajął ostatnie miejsce. Do finału wojewódzkiego awansował Gimnazjum Marcinowice.
media

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję za wsparcie materialne mieszkańcom Bukowa oraz druhom z OSP: Buków, Imbramowice, Mrowiny, Pożarzysko, Wierzbna i Żarów.
Surnik Wiesław
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Bieg Niepodległości

Pod gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie przybyły delegacje uczniowskie ze szkół
z terenu naszej gminy, aby to Święto uczcić na
sportowo. Gminne Centrum Kultury i Sportu
zorganizowało dla nich Niepodległościowe
Biegi Przełajowe. Zawody otworzył Burmistrz
Miasta Żarów Leszek Michalak, który korzystając z okazji przypomniał młodym ludziom,
że myślą przewodnią tej uroczystości jest
przypomnienie o konieczności przestrzegania wartości patriotycznych oraz sportowych.
58 zawodników i zawodniczek rywalizowało
na dystansie w okolicach żarowskiego gim-

nazjum oraz Przedszkola Miejskiego. Mimo
pochmurnej aury zawodnicy wykazali się
prawdziwym duchem sportowym, dlatego
w nagrodę otrzymali medale oraz pamiątkowe dyplomy.
Wyniki – trzy pierwsze miejsca:
Szkoły Podstawowe:
Dziewczęta
Klasy III – IV
1. Aleksandra Heród
Klasy IV – V
1. Oliwia Frydlewicz
2. Klara Skrzypek

Mistrzostwa województwa siatkarek
W 92 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości siatkarki rywalizowały w Hali Sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie w Mistrzostwach Województwa Dolnego Śląskiego w piłce siatkowej kobiet (amatorów).
wyprzedzając drużynę UKS
Sokoliki Wielkie.
Końcowa klasyfikacja:
1. Arkady Wrocław
2. UKS Sokoliki Janowice
Wielkie
3. Kaczawianki Złotoryja
4. Świdniczanki Świdnica
5. TKKF Dzierżoniów
6. MKS Olimpia Kowary
7. JKS Jelenia Góra
Najwszechstronniejsza
zawodniczka: Ilona Puszek
(UKS Sokoliki Janowice
Wielkie)
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał
Najskuteczniejsza
zawodniczka: Paulina
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak,
Szczepańska
(Arkady
Wrocław)
który odebrał z rąk Członka Zarządu GłówneNagrody wręczał Zastępca Burmistrza
go TKKF Janusza Borowego wyróżnienie woGrzegorz.
Osiecki. Turniej dofinansowano
jewódzkie, Ogólnopolskiego Turnieju Miast
z
dotacji
gminy
Żarów oraz z Urzędu Mari Wsi pod Honorowym Patronatem Prezydenszałkowskiego
ta RP Bronisława Komorowskiego.
Organizatorem turnieju byli: TKKF CheNa trzech boiskach o tytuł najlepszej drumik
Żarów, Gminne Centrum Kultury i Sporżyny walczyło siedem zespołów. Po zaciętej
tu
w
Żarowie.
rywalizacji zwyciężył zespół Arkady Wrocław
media

3. Paulina Zywer
Chłopcy:
Klasy III – IV
1. Patryk Filipek
2. Patryk Kąsik
3. Krystian Styczeń
Klasy V – VI
1. Sebastian Putaj
2. Marcin Broński
3. Dawid Botko
Gimnazja:
Dziewczęta
Klasy I
1. Paulina Król
2. Sandra Ciastoń
3. Kamila Kaczmarek
Klasy II – III
1. Sylwia Torbuś
2. Natalia Pruźko
3. Adrianna Kuźma
Chłopcy:
Klasy I
1. Dawid Duda
2. Kamil Czuba
3. Paweł Mielniczek
Klasy II
1. Sylwester Zyl
2. Wojciech Denes
3. Patryk Gaładyk
Klasy III
1. Krzysztof Wielg
2. Patryk Sapek
3. Dawid Stochniał
Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie, ULKS Piast 2008 Żarów.
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Wybory w Zjednoczonych

8 listopada 2011 r. o godz. 18:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze klubu KS Zjednoczeni Żarów.
Oprócz członków klubu na zebranie przy- oraz 0 wstrzymujących się. Ku uciesze wszyst- by służyć m.in. drużynom piłkarskim klubu
byli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Ża- kich zgromadzonych i owacjach, na kolejną KS Zjednoczeni Żarów.
Gratulując wyboru Przewodniczący Rady
rów Leszek Michalak, oraz Przewodniczący kadencję Prezesa wybrano ponownie Jacka
Miejskiej w Żarowie Tadeusz Pudlik podkreKaletowskiego.
Rady Miejskiej w Żarowie Tadeusz Pudlik.
W jednym z ostatnich punktów obrad ślił, iż wybrano ludzi którzy kochają piłkę
Otwarcia obrad dokonał Prezes Jacek Kaletowski, który przywitał wszystkich zgroma- nastąpiło zgłoszenie kandydatów do Zarządu. nożną, co dobrze wróży żarowskiej piłce.
Zamykając obrady Prezes Jacek Kaletowdzonych. Prezes podziękował wszystkim, któ- W głosowaniu aklamacyjnym wybrano: Marrzy działają na rzecz żarowskiej piłki nożnej. cina Króla, Piotra Leletko, Norberta Gałązkę, ski podziękował wszystkim za ponowny wybór. Dodał, iż w rozmowach z Burmistrzem
Główne podziękowania skierował w stronę Arkadiusza Dominika.
W wolnych wnioskach Norbert Gałązka ustalili zakres prac na bocznym boisku poleBurmistrza Leszka Michalaka, gdyż gmina
Żarów udziela największego wsparcia finan- w imieniu wszystkich ludzi związanym z klu- gający na oświetleniu całej płyty, zamontowasowego klubowi. Prezes podziękował również bem KS Zjednoczeni Żarów pogratulował Jac- niu budek dla drużyn oraz zainstalowaniu łasponsorom oraz osobom, które bezinteresow- kowi Kaletowskiemu ponownego wyboru na wek na trybunach, które umożliwią obserwację w komfortowych warunkach dwóch boisk.
funkcję Prezesa.
nie wspomagają KS Zjednoczeni Żarów.
Do życzeń dołączył Burmistrz Leszek Dzięki czemu można będzie rozgrywać mePrzy zgłoszeniu kandydatów na Prezesa
Zarządu, Norbert Gałązka zgłosił kandydaturę Michalak, który podkreślił, iż dotacja na cze mistrzowskie na bocznej murawie. Przy
Jacka Kaletowskiego. Sam zainteresowany wy- klub w roku następnym na pewno nie będzie trzech drużynach młodzieżowych i dwóch
raził zgodę. Innych kandydatów nie zgłoszono. mniejsza. Zadeklarował również, że Gmina seniorskich takie rozwiązanie odciąży mocno
Po podliczeniu wyników Komisja Skruta- będzie starała się o dotację na budowę drugie- eksploatowaną płytę główną.
Wybranemu Zarządowi gratulujemy!
cyjna ogłosiła wyniki. Oddano 23 głosy waż- go Orlika przy Szkole Podstawowej w Żaromedia
ne, w tym 23 za kandydaturą, 0 przeciwnych wie, który ze względu na swoją bliskość mógł-

Podsumowanie rundy
Do zakończenia rundy jesiennej pierwszemu zespołowi Zjednoczonych Żarów (kl. Okręgowa) pozostało jedno zaległe spotkanie z Unią Złoty Stok. Po 14 meczach podopieczni Sebastiana Błaszczyka z dorobkiem 18 punktów pewni są
11 pozycji.
cięstwa, 2 remisy i 9 porażek.
Liderem jest AKS Strzegom (40 punktów),
tabelę zamyka Sparta Ziębice (4 punkty).
Występujący w Lidze Okręgowej Trampkarzy zespół Zjednoczonych Żarów z 13
punktami zajmuje 4 pozycję. Jest to bardzo
młody zespół zbudowany z młodzików (rocznik wychodzący) podparty kilkoma starszymi
kolegami występującymi w poprzednim sezonie w LDJM. Bilans spotkań: 4 zwycięstwa, 1
remis, 3 porażki. Bilans bramek 32:17. Drużynę prowadzi Adam Ciupiński.
Pomimo odejścia 9 zawodników (koniec
wieku młodzika), najmłodsi piłkarze Zjednoczonych, występujący w Lidze Terenowej
Młodzika po pierwszej rundzie są wiceliderem. Jako jedyny zespół w lidze Zjednoczeni
nie przegrali ani jednego spotkania.
Bilans meczy: 4 zwycięstwa, 2 remisy – 14
punktów. Bramki 15:8. Trenerem drużyny jest
Rezerwy prowadzone przez grającego tre- Krzysztof Dutkiewicz.
W przypadku zwycięstwa nad Unią, zePo przegranej w ostatniej kolejce rundy
spół awansuje na 8 lokatę. Bardzo słaby po- nera Piotra Kozibrodę w wałbrzyskiej klasie
jesiennej
Zieloni Mrowiny występujące w kl.
czątek sprawił, iż w pewnym momencie wice- A również zajmują 11 miejsce. Pod wzglęB
straciły
pozycję lidera na rzecz Nysy Kłaczylider poprzedniego sezonu zajmował miejsce dem kadrowym jest to najmłodszy zespół
na.
Zarówno
zespoły z Kłaczyny jak i Mrowin
w lidze! Bilans spotkań: 3 wygrane, 4 remisy,
w strefie spadkowej.
W lidze mamy jeden z najsłabszych ata- 8 porażek, co daje łącznie 13 punktów. Bilans zgromadziły po 35 punktów. Bilans spotkań
ków (tylko 14 zdobytych bramek). Liderem bramek 18:32. W tabeli prowadzi Karolina Ja- Zielonych: 11 zwycięstw, 2 remisy, 1 porażka.
strzelców z dorobkiem 4 celnych trafień jest worzyna Śl. (43 punkty). Ostatnia Bystrzyca Bilans bramek: 56:16. Zryw Łażany (28 punktów) – 6 miejsce, Wierzbianka Wierzbna (11
młodzieżowiec, nominalny obrońca – Michał Dolna zgromadziła zaledwie punkt.
Po odejściu wszystkich zawodników koń- punktów) – 11 miejsce, Błyskawica Kalno (9
Skrypak. Pierwszy zespół zanotował 5 zwycięstw, 3 remisy i 6 porażek. Bilans bramek czących wiek juniora starszego w poprzednim punktów) - 12 miejsce, Wodospad Zastruże (7
14-19. Liderem jest Nysa Kłodzka (32 punk- sezonie, zespół juniorów (kl. Okręgowa) zaj- punktów) -15 miejsce.
media
ty), stawkę zamyka Górnik Boguszów-Gorce muje 13 miejsce. Podopieczni Andrzeja Za(10 punktów)

dziorskiego zgromadzili 14 punktów - 4 zwy-

