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XIX Przegląd 
Teatrów Szkolnych

W dniach 17-18 listopada 2011 r. odbył się XIX Przegląd 
Teatrów Szkolnych, którego organizatorem było Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Po raz 19-ty na małej scence w Żarowie spotkało się 12 grup te-
atralnych z ośmiu szkół województwa dolnośląskiego. Około 200 dzieci 
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych wzięło udział w konfrontacji 
i prezentacji swojego dorobku teatralnego. 

Dopisała również żarowska widownia, która w ciągu dwóch dni 
obserwowała 12 różnorodnych i ciekawych spektakli. 

dokończenie na stronie 5.

Droga do...
Idylliczny obraz drogi tzw. łącznika Świdnica – Żarów – 

Autostrada A4 i korzyści z jej oddania do użytku zburzył 
swoją interpelacją radny powiatowy Roman Etel. Okazuje 
się, że powiat – jako koordynator budowy – nie wywiązał się 
należycie ze swoich obowiązków. 

O reperkusjach związanych z budową i oddziaływaniu na naszą 
gminę rozmawiam 
z Leszkiem Micha-
lakiem Burmistrzem 
Żarowa.

– Panie Burmi-
strzu Gminę droga 
ma kosztować prawie 
cztery miliony zło-
tych, a teraz okazuje 
się, że jest wiele nie-
jasności, czy nawet 
niedoróbek. Na czym 
one polegają?

dokończenie  
na stronie 8.

Kogo reprezentuje Starosta?
Takimi mocnymi słowami zakończył swoją interpelację 

Roman Etel Radny Powiatowy, jaką złożył na ostatniej sesji 
Rady Powiatu. O wyjaśnienie przyczyn interpelacji poprosi-
łem jej autora – Romana Etela.

– Z treści interpelacji można odczytać, że sprawą interesował się 
Pan już wcześniej. Skąd to zainteresowanie?

– Roman Etel – Dużo 
czasu i energii poświęci-
łem na to, żeby ta droga 
istniała. Siłą rzeczy moje 
pytania czy reagowanie 
na dostrzeżone niepra-
widłowości są dalszym 
ciągiem mojej pracy nad 
tym zadaniem. Jestem co 
prawda teraz w innej roli, 
a moja praca polega bar-
dziej na kontroli niż bez-
pośredniej realizacji.(...) 

dokończenie  
na stronie 9.

Potrzeby Młodzieży
24 listopada 2011 roku w kawiarni Gminnego Centrum 

Kultury i Sportu w Żarowie odbyła się konferencja zorga-
nizowana przez żarowską Młodzieżową Radę Miejską oraz  
stowarzyszenie Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego 
„Semper Avanti” o tematyce „Potrzeby Młodzieży w Gmi-
nie”. Konferencja ta jest częścią projektu, w którym Mło-
dzieżowa Rada Miejska bierze udział. 

dokończenie na stronie 10.
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Wierzbna
Wierzbna należy do najstarszych 

wsi w obrębie gminy Żarów. Badania 
archeologiczne wykazały, że już w IX 
w. rejon wsi był zasiedlony. 

W źródłach pisanych miejscowość po 
raz pierwszy wzmiankowana jest w 1209 r., 
część historyków uważa, że jest to jednocze-
śnie pierwsza wzmianka o rodzie Wierzbnów, 
od którego pochodzi nazwa wsi. „Panowie 
z Wierzbnej” szybko stali się jedną z najmoż-
niejszych familii Śląska. 

Jednym z najcenniejszych zabytków we 
wsi jest romański Kościół pw. Wniebowzię-
cia NMP, po raz pierwszy wzmiankowany 
w 1283r. Od XIV w. w posiadaniu zakonu cy-
stersów z Krzeszowa, który był także właści-
cielem folwarku. Pod koniec XVII w. decyzją 
kapituły zakonu cystersów w Wierzbnej po-
wstał przeorat, który pełnił rolę domu wypo-
czynkowego dla mnichów z Krzeszowa. 

Cystersi władali miejscowością aż do se-
kularyzacji w 1810 r. Jeszcze za ich rządów 
powstał obecnie jeden z najoryginalniejszych 
zabytków techniki na Dolnym Śląsku – wieża 
wodna, zapewniająca dopływ wody do zabu-
dowań przeoratu i folwarcznych. 

Ostatnim właścicielem miejscowości po 
sekularyzacji był Aleksander Theodor von 
Waldenburg z Wierzbnej. 

Podczas działań wojennych nad Wierzbną 
został zestrzelony Boeing 17, który rozbił się 
koło cmentarza. 

Po II wojnie światowej większość Niem-
ców wysiedlono w dwóch turach w 1946 r. 
Polacy zaczęli się osiedlać w Wierzbnej w po-
czątkach lipca 1945 r. Obecnie wieś zamiesz-
kuje 672 osoby – mieszkańców ciągle przyby-
wa, gdyż miejscowość ciągle się rozbudowuje. 

We wsi organizowane są częste imprezy 
cykliczne: sylwester, spotkanie opłatkowe, za-
bawa choinkowa, andrzejkowa, festyny, ferie 
dla dzieci i młodzieży. Mieszkańcy chętnie an-
gażują się w różnorakie przedsięwzięcia 

i akcje społeczne. 
W miejscowości znajduje się wiele obiek-

tów zabytkowych: obok Kościoła i zespołu 
przeoratu wartymi obejrzenia są: pałac, wie-
ża wodna, dawny Kościół ewangelicki, zespół 
krzyży pokutnych i słupy dziękczynne.

Zuzanna Urbanik 
Przewodnicząca Rady Sołeckiej wsi 

Wierzbna
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Wszelkie sprawy związane z przyj-
mowaniem reklam i ogłoszeń prowadzi 
Wydawca Gazety Żarowskiej.

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

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

Nowe ceny żyta
W dniu 08 listopada 2011 roku od-

było się posiedzenie Komisji ds. Rol-
nictwa. Jednym z podejmowanych na 
zebraniu tematów było zaopiniowanie 
ceny żyta, która będzie miała wpływ 
na wysokość podatku rolnego na 2012 
rok. 

Podatek rolny ustala się na podstawie 
ceny żyta, jaki podaje Główny Urząd Staty-
styczny, a więc jak się kształtowały ceny tego 
zboża w przeciągu ostatnich trzech kwartałów 
i jest to 74 zł 18 gr.

W tym roku rolnicy płacili podatek rolny 
w przeliczeniu na kwintal żyta 36 zł. Jak wi-
dać z danych, zatwierdzenie maksymalnych 
stawek podatku rolnego spowodowałoby 
jego wzrost o sto procent, stąd Komisja ds. 
Rolnictwa Rady Miejskiej w Żarowie wy-
stąpiła do ościennych gmin z zapytaniem 
o proponowane stawki żyta w 2012 roku w ich 
gminach. I tak: Świebodzice: 74 zł 18 gr; Gmi-

na Świdnica: 60 zł; Miasto Świdnica: 74 zł 18 
gr; Marcinowice: 60 zł; Strzegom: 60 zł; Miet-
ków: 60 zł; Udanin: 65 zł; Jaworzyna Śląska: 60 
zł; Kąty Wrocławskie: 74 zł 18 gr.

Po burzliwej dyskusji Komisja ds. Rolnic-
twa zaopiniowała stawkę żyta w wysokości 60 
zł na 2012 rok, mając na względzie dochody 
gminy i dobro rolników, gdyż wzrost ponad 
sto procent byłby dla nich bardzo dotkliwy. 
Ocenialiśmy, jak kształtują się aktualne ceny 
zbóż i najtańsze zboża paszowe plasują się 
w granicach 65 zł za kwintal zboża. 

Przy okazji chciałbym zaznaczyć, że 
w roku 2010 cena żyta wynosiła 36 zł, a za rok 
2009 wynosiła 46 zł. 

Patrząc na przedstawione dane i biorąc 
pod uwagę około 4% inflacji w stosunku rocz-
nym z 2009 roku zaopiniowanie ceny żyta 
na poziomie 60 zł za kwintal jest propozycją 
wyważoną i nie odbiegającą od propozycji po-
bliskich gmin. Choć zdajemy sobie sprawę, że 
każda podwyżka nie budzi entuzjazmu. 

Mieczysław Myrta 
Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa

POLSKI ŻYWY KARP
smaczny, tani, dietetyczny

sprzedaż 21 grudzień (środa)
po godz. 10:00

Plac Gminnej Spółdzielni
ul. Armii Krajowej 32

Przetarg rozstrzygnięty
Zakończono postępowanie przetargowe na „Zimowe utrzymanie dróg gmin-

nych w sezonie zimowym 2011/2012”. 

Do wyznaczonego terminu wpłynęła tylko jedna oferta należąca do Zakładu Usług Komu-
nalnych w Żarowie, która spełniając wszystkie warunki określone w SIWZ została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 21 listopada 2011 roku została podpisana umowa z wykonawcą zadania. Te-
raz pozostaje nam tylko czekać na zimę, ale mamy nadzieję, że nie będzie ona taka sroga jak 
w poprzednich latach.

Agata Piotrowska

Ku pamięci miesz-
kańców Mrowin
Duszpasterstwo Parafii Rzymsko-

katolickiej p.w. Matki Bożej Królowej 
Polski w Mrowinach serdecznie za-
prasza Mieszkańców Gminy Żarów 
i Dekanatu Żarowskiego na uroczystą 
Mszę Świętą z poświęceniem tablic 
pamiątkowych i miejsca spoczynku 
ekshumowanych pięciu mieszkańców 
Mrowin.

Uroczystość odbędzie się w dniu 30 listo-
pada 2011 roku o godz. 17:00 w kaplicy Mro-
wińskiej.

Liturgia rozpocznie się od poświęcenia 
płyt nagrobnych umieszczonych na zewnątrz 
kaplicy oraz złożenia kwiatów i zapalenia zni-
czy. W trakcie liturgii odbędzie się kwesta na 
rzecz wykonanych płyt upamiętniających by-
łych mieszkańców. 

W imieniu własnym i całej wspólnoty pa-
rafialnej

Ks. Proboszcz Paweł Szajner 
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Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 
717 z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie następujących uchwał:

1) Nr XV/100/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Gołaszyce, 
gm. Żarów,

2) Nr XV/101/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gm. 
Żarów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych 
planów miejscowych. 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do dnia 27 grudnia 2011 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów
Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do 
publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 

ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o do-
kumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 
umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządza-
nych na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:

1) Nr XV/100/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Gołaszyce, 

gm. Żarów,
2) Nr XV/101/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie przystą-

pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gm. 
Żarów.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowi-
ska dotyczące w/w planów miejscowych w terminie do dnia 27 grudnia 
2011r. na piśmie na adres: Burmistrz Żarowa, ul. Zamkowa 2, 58-130 
Żarów.

Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

Rozmowy z PKP
22 listopada 2011r w Urzędzie Miej-

skim w Żarowie miało miejsce spotka-
nie Zastępcy Burmistrza Grzegorza 
Osieckiego z dyrektorem PKP PLK 
S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wał-
brzychu Ryszardem Bakuniem. 

Omawiano kwestie: zabezpieczenia przed 
opadami atmosferycznymi przejścia pod-
ziemnego, zabezpieczenia powybijanych szyb 
przez wandali w samym przejściu, jak i na 
peronie, wyremontowania ogrodzenia przy-
legającego do peronu, utrzymania czystości 
w samym przejściu i ponownego usunięcia 
wulgarnych napisów ze ścian. 

Ponadto, Zastępca zwrócił uwagę na brak 
wyznaczonych linii na przejazdach kolejo-
wych oddzielających drogę od ciągu pieszego, 
a które można wykonać niskim nakładem fi-
nansowym poprzez wymalowanie białej linii. 

Wrócono również do sprawy założenia 
wspólnego monitoringu w obszarze peronu, 
przejścia podziemnego i dworca, po to, aby za-
pobiegać i wychwytywać wszelkie objawy wan-
dalizmu. Z pewnością przyczyniłoby się to rów-
nież do poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie.

Efektem tej rozmowy jest powołanie 
w najbliższym czasie komisji, w skład której 
wejdą przedstawiciele PKP PLK, PKP Oddział 
Nieruchomości, PKP Odział Dworce i przed-
stawiciel Urzędu Miejskiego. Już dotych-
czasowe rozmowy władzy poprzedniej, jak 
i obecnej kadencji i z przedstawicielami PKP 
pokazały, że można zawsze dojść do porozu-
mienia, które przyczyni się do poprawy życia 
mieszkańców Żarowa.

Magdalena Pawlik

Gmina Żarów w liczbach
Ogółem mieszkańców  12.715,
w tym: 
kobiety:   6.539,
mężczyźni:   6.176.
Miasto Żarów:   7.020
W okresie od 18.08.11 r. do 23.11.11 r.
Urodziło się:   34 dzieci.
36 par zawarło związek małżeński.
Zmarło:   25 osób:

•	 Michalski Andrzej lat 51
•	 Feszter Władysław lat 85
•	 Dziedzic Józef  lat 87
•	 Połochajło Kornela lat 89
•	 Łuczak Józefa  lat 87
•	 Lelotko Władysław lat 60
•	 Andrzejewska Marianna lat 90
•	 Wierciński Kazimierz lat 67
•	 Chromy Józef  lat 64
•	 Ledwołk Franciszek lat 88
•	 Lewicka Maria  lat 90
•	 Stankowski Krzysztof lat 48
•	 Kołodziej Irena  lat 88
•	 Zając Eugeniusz lat 79
•	 Paściak Józef  lat 59
•	 Gabryelski Jan  lat 70
•	 Kobylska Wanda lat 90
•	 Kowalski Stanisław lat 64
•	 Surnik Ewa  lat 49
•	 Szczygieł Zygmunt lat 55
•	 Blicharz Halina  lat 55
•	 Jagła Łucja  lat 81
•	 Jabłońska Maria lat 75
•	 Marek Michalina lat 90
•	 Gwóźdź Bronisława lat 83

USC

Wybory sołtysa
17 listopada 2011 r. odbyły się wy-

bory sołtysa we wsi Siedlimowice. 
Konieczność przeprowadzenia przed-
terminowych wyborów była podykto-
wana rezygnacją dotychczasowej soł-
tys, pani Iwony Markiewicz z pełnionej 
funkcji. 

W wyborach wzięły udział 24 osoby. Ze-
branie wiejskie na sołtysa wsi zgłosiło tylko 
jedną kandydaturę Beaty Śliwy, która w taj-
nym głosowaniu uzyskała 14 głosów ważnych. 

Nowo wybrana pani Sołtys mieszka w Sie-
dlimowicach od 25 lat i jest rencistką. Przed 
panią Śliwą przy współpracy z Urzędem Miej-
skim w Żarowie czekają poważne wyzwania 
m. in. realizacja remontu świetlicy w ramach 
tegorocznego funduszu sołeckiego, a w przy-
szłym roku budowa fragmentu chodnika 
wzdłuż głównej drogi. 

Nowej pani sołtys gratulujemy i życzymy 
owocnej pracy na rzecz rozwoju swojej miej-
scowości i Gminy Żarów.

Jednocześnie składamy serdeczne podzię-
kowania dotychczasowej pani Sołtys, Iwonie 
Markiewicz za wkład wniesiony w rozwój Sie-
dlimowic. Podczas jej kadencji zorganizowana 
została okolicznościowa impreza z okazji Dnia 
Dziecka, przy współpracy z Gminą Żarów, 
zrealizowano m. in. zadanie wymiany okien 
w świetlicy wiejskiej finansowane z funduszu 
sołeckiego, ponadto w ramach funduszy unij-
nych pozyskanych przy pomocy Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Żarowie na świetlicę wiej-
ską trafiły także nowe stoły i i krzesła.

Gabriela Nastałek
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Chodniki zimą
Zgodnie z obowiązującą Uchwa-

łą Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 
30 czerwca 2005 roku – do obowiąz-
ków właścicieli nieruchomości należy 
utrzymanie chodników położonych 
wzdłuż posesji w stanie nie zagrażają-
cym bezpieczeństwu pieszym. 

Dlatego też, w związku ze zbliżającą się 
zimą przypominamy, iż obowiązkiem wła-
ścicieli jest przede wszystkim: oczyszczanie 

chodnika ze śniegu i lodu oraz jego posypy-
wanie materiałami uszorstniającymi, usuwa-
nie z terenu chodnika nagromadzonego śnie-
gu w miejsce nie utrudniające ruchu pieszych 
i pojazdów. 

Ponadto, w sytuacji gdy występuje połą-
czony ciąg pieszo-jezdny, właściciel ma obo-
wiązek uszorstniania jezdni do połowy. Nato-
miast, podczas obfitych opadów śniegu moż-
na zwrócić się do gminy z prośbą o pomoc 
w odśnieżeniu owego ciągu, na którą gmina 
zawsze odpowiada pozytywnie. 

Krystian Chęciek

Aktywni seniorzy
Seniora często postrzega się jako 

osobę, która najlepsze lata ma już za 
sobą, a czas który jej pozostał powin-
na spędzić na bujanym fotelu. Wbrew 
tej opinii jednak okazuje się, że jesień 
życia może być wyjątkowym okresem 
dla każdej osoby. 

Nasi żarowscy seniorzy na każdym kroku 
udowadniają, że można i trzeba przeżyć drugą 
młodość na wiele wyjątkowych sposobów.

17 listopada 2011 roku reprezentanci Ża-
rowskiego Związku Emerytów Rencistów i In-
walidów zorganizowali jednodniową wyciecz-
kę do Wiednia. Najpierw były przyśpiewki 
podczas jazdy autokarem, a potem przyszedł 
czas na zwiedzanie, podziwianie zabytków ar-
chitektonicznych Wiednia i poznawanie uro-
kliwych zakątków tego miasta. Nic dziwnego, 
Wiedeń uchodzi za jedno z najpiękniejszych 
miast turystycznych na świecie, a unikalna 
architektura, jak i również krajobraz otaczają-
cy stolicę Austrii przyciągają rzesze turystów 
z całego świata. 

Cieszymy się, że nasi lokalni seniorzy spę-
dzają swój czas w tak miłych okolicznościach, 
sami dbają o swoją aktywność, tryskają ener-
gią, przy tym doskonale się bawiąc.

Tak trzymać! 
Magdalena Pawlik 

Dzień Pluszowego Misia
Po raz kolejny Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego zorganizo-

wała obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia.

Biblioteka zaprosiła do wspólnej zabawy przedszkolaki oraz uczniów kl. 0 z terenu miasta 
i gminy. Dzieci na spotkanie przychodziły ze swoim przyjacielem – misiem. Tańczyły do pio-
senki „Ty i Ja”, „Jadą, jadą misie”, układały puzzle, kolorowały malowanki, słuchały wierszyków, 
opowiadały o swoim misiu oraz uczestniczyły w zabawie muzyczno-ruchowej „Pieczenie ciasta”. 

Dla dzieci przygotowano „Małe co Nieco ”, czyli pyszne biszkopciki. Na zakończenie, w rytm 
muzyki, naśladując lot samolotu, opuszczały Misiolandię, bo tak w tych dniach nosił nazwę nasz 
Oddział Dziecięcy. W zajęciach wzięły udział przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola w Żaro-
wie, grupy: Misie, Krasnale, Króliczki, Kubuś Puchatek oraz klasy 0 ze SP w Żarowie. Serdecznie 
dziękujemy dzieciom za wspólną zabawę a opiekunom za zaangażowanie. 

Barbara Cholewa

Niezwykły 
seans muzyczny

8 listopada br. odbył się w Biblio-
tece Publicznej w Żarowie koncert na 
misach i gongach, w wykonaniu pro-
fesjonalnej naturoterapeutki – Marioli 
Wądrzyk. 

Pani Mariola jest z zawodu magistrem in-
żynierem elektronikiem, ale to nie jedyny jej 
zawód, ponieważ z pasją oddaje się drugiej 
swojej profesji – naturoterapii. W tej dziedzi-
nie uzyskała wiele dyplomów i certyfikatów. 
Na dźwiękowy koncert przybyła duża grupa 
osób, w różnym wieku. 

W pozycji leżącej, na karimatach, przy 
zapalonych świecach, wysłuchali dźwięków 

mis i gongów. Pani Mariola delikatnie uderza-
ła w te instrumenty, wydobywając z nich całe 
spektrum szczególnych, niespotykanych wi-
bracji, z którymi w sposób naturalny rezonują 
komórki ludzkiego ciała. 

Po zakończeniu seansu odbyła się dysku-
sja na temat doznanych wrażeń. Pani Mariola 
chętnie odpowiadała na pytania i trzeba przy-
znać, że jest osobą posiadającą bogatą wie-
dzę na temat niekonwencjonalnej medycyny, 
i jak sama przyznała wiedzę tę stale pogłębia 
i doskonali. Zajmuje się również zielarstwem 
i ziołolecznictwem. Pasję tę odziedziczyła po 
babci, która była zielarką i leczyła ludzi tylko 
sobie wiadomymi miksturami. Koncert wzbu-
dził duże zainteresowanie, o czym świadczyły 
sugestie uczestników zorganizowania kolej-
nych takich spotkań. 

Stanisława Biernacka

Kolejna 
wolontariuszka
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ża-

rowie z radością powitał w swoim gro-
nie kolejną wolontariuszkę. 

Od listopada dołączyła do nas Joanna 
Chodkiewicz – studentka resocjalizacji Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wał-
brzychu. Mimo obowiązków związanych z na-
uką Joasia znajduje czas na dobrowolną, bez-
płatną pracę na rzecz innych.

Idea wolontariatu – tak prężna w innych 
krajach – u nas dopiero się rozwija. Tym bar-
dziej cieszy fakt, że w Naszej Gminie znaj-
dują się wciąż osoby o wielkim sercu, które 
z ogromnym zaangażowaniem poświęcają 
swój wolny czas niosąc radość naszym miesz-
kańcom. 

Nasze wolontariuszki wspierają rodziców 
w opiece nad dzieci, a także osoby starsze – 
chore i osamotnione. 

Joasi jeszcze raz gratulujemy podjętej de-
cyzji, życząc jednocześnie wytrwałości oraz 
wiele satysfakcji.

Wszystkich chętnych do pracy wolonta-
rystycznej zapraszamy do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54 
tel. 74 85 80 745.

Beata Wilk
Koordynator Klubu Wolontariatu
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XIX Przegląd Teatrów Szkolnych

Po wnikliwym przesłuchaniu i analizie 
prezentowanych przedstawień wyboru naj-
piękniejszych i zarazem najlepszych przed-
stawień w trzech kategoriach wiekowych 
dokonało jury w składzie: przewodnicząca – 
Barbara Ziółkowska – aktorka z Teatru Lalki 
i Aktora w Wałbrzychu, Małgorzata Olkow-
ska – również aktorka Teatru Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu oraz Ryszard Dykcik – pracow-
nik GCKiS w Żarowie przyznało nagrody:
•	 Nagroda za scenariusz: Izabela Fiebich 

Bednarska.
•	 Nagroda za reżyserię: Sylwia Aftyka-Łoda.
•	 Nagroda za scenografię: Katarzyna Utecht 

i Sylwia Aftyka-Łoda.

Kategoria SP kl. I – III:

•	 II miejsce: Grupa teatralna „ Teatr cieni” 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie.

•	 I miejsce: Grupa teatralna „Bez nazwy” z 
SP im. J. Brzechwy w Żarowie.

Kategoria SP kl. IV – VI:

•	 za grę aktorską: Aleksandra Jezioro ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Ślą-
skim oraz Paulina Idczak ze Szkoły Pod-
stawowej nr 105 w Świdnicy.

•	 III miejsce – Grupa teatralna „Oko ważki” 
z Publicznej SP nr 5 w Wałbrzychu.

•	 II miejsce – Grupa teatralna „Teatr bez 
nazwy” ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie.

•	 I miejsce – Grupa teatralna „Pod szczę-
śliwą 3”   ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Lwówku Śląskim.

Kategoria Gimnazjum:

•	 za grę aktorską: Paulina Bednarska i Prze-
mysław Lignarski z Publicznego Gimna-
zjum nr 6 w Wałbrzychu, Nikola Makow-
ska z Zespołu Szkół z Oddziałami Integra-
cyjnymi – Gimnazjum nr 9 w Wałbrzychu 
oraz Hanna Moczulska ze Społecznej 

Szkoły Podstawowej i Społecznego Gim-
nazjum w Świdnicy.

•	 Wyróżnienie – Grupa teatralna „Trema za 
kurtyną” z Publicznego Gimnazjum nr 6 
w Wałbrzychu.

•	 II miejsce – Grupa teatralna „No name” ze 
Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecz-
nego Gimnazjum w Świdnicy.

•	 I miejsce – Grupa teatralna „Trema za 
kurtyną” klasy III z Publicznego Gimna-
zjum nr 6 w Wałbrzychu.

Grand Prix dla grupy teatralnej „Bez ko-
mentarza” (grupa starsza) za przedstawienie 
pt. „Pomylić się nie ma możności...” z Zespo-
łu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Gim-
nazjum nr 9 w Wałbrzychu.

Warsztaty Teatralne 
Po dwudniowych zmaganiach na scenie, 

w dniu 19 listopada odbyły się Warsztaty Te-
atralne dla opiekunów grup teatralnych, które 
poprowadziły: Barbara Ziółkowska i Małgo-
rzata Olkowska – aktorki z Teatru Lalki i Ak-
tora w Wałbrzychu. 

W myśl słów prowadzących warsztaty: 
„Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im 
więcej zabawy, tym więcej nauki”, dziesięć ani-
matorek teatrów przyszkolnych z Wałbrzycha, 
Świdnicy i Żarowa wzięło udział w tej swoistej 
zabawie, która bawi i uczy zarazem nie tylko 
dzieci czy młodzież, ale też dorosłych. Uczest-
niczki warsztatów z pewnością wzbogaciły się 
o wcześniej nieznane techniki teatralne, po-
znały ćwiczenia wspomagające jakość wystę-
pów ich podopiecznych, a także miały okazję 
na wymianę dotychczasowych doświadczeń 
na płaszczyźnie teatralnej.

Tegoroczny Przegląd oraz Warsztaty Te-
atralne dofinansowane zostały w ramach pro-
gramu DOM KULTURY+ Narodowego Cen-
trum Kultury. 

EK

Nowa wiata w Gołaszycach
Od czasu utworzenia funduszu sołeckiego można zauważyć duże zmiany we 

wsiach Naszej Gminy. Dzięki funduszowi finansowane są bieżące sprawy wsi, 
jak również przy zaangażowaniu mieszkańców, większe inwestycje. 

Sołtysi jednomyślnie potwierdzają, że 
fundusz sołecki jest szansą na rozwój tere-
nów wiejskich, dużym wsparciem i podporą. 
Istotnie, dzięki tym środkom sołectwa zysku-

ją pieniądze na finansowanie niewielkich, ale 
istotnych dla społeczności wiejskich działań. 

Ze środków funduszu sołeckiego we wsi 
Gołaszyce postawiono nową wiatę biesiadną, 
która stanowić będzie doposażenie kolorowe-
go i bezpiecznego placu zabaw. Nowy zakup, 
który montowany był w czwartkowe popołu-
dnie 17 listopada 2011 roku przez pracowni-
ków firmy Akant kosztował 7 tysięcy złotych 
i cieszy nie tylko najmłodszych mieszkańców 
sołectwa, ale również panią sołtys Gołaszyc 
Jolantę Kozów. 

– Uważam budowę placu zabaw, jak 
i zakup nowej wiaty biesiadnej za szczególnie 
trafną inwestycję. W naszej wsi brakowało 
miejsca, w którym dzieci mogłyby spędzać 
wolny czas na spokojnej i bezpiecznej zabawie 
pod okiem rodziców. Mam nadzieję, że zago-

spodarowanie tego terenu wpłynie również 
na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa 
i wzmocni naszą aktywizację – powiedziała 
Jolanta Kozów.

Warta podkreślenia – jak zasugerowała 
nam pani sołtys – jest także mobilizacja miesz-
kańców wsi Gołaszyce, którzy w ramach czynu 
społecznego pomagali w przygotowaniu tere-
nu, na którym postawiono nową wiatę. 

Przypomnijmy również, że dzięki wnio-
skowi złożonemu do Urzędu Marszałkow-
skiego przez Referat Oświaty Funduszy Ze-
wnętrznych i Promocji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie plac zabaw w Gołaszycach uzyskał 
dotację. Koszt inwestycji 11 tysięcy złotych 
w pięćdziesięciu procentach dofinansował 
Urząd Marszałkowski w ramach konkursu 
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, a pozostała 
część pochodziła z budżetu Gminy Żarów. 

Mamy nadzieję, że nowopowstały plac za-
baw wraz z wiatą służyć będzie mieszkańcom 
tej wsi, przyczyniając się do poprawy jakości 
spędzania wolnego czasu.

Magdalena Pawlik
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Ciekawe miejsce 
dla każdego

Mogli się o tym przekonać ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy biorąc udział w obchodach 
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych. 

Przez cały październik proponowane były 
atrakcyjne imprezy czytelnicze i liczne niespo-
dzianki. W każdy piątek było słodkie wypo-
życzanie. Dla zainteresowanych przyszłością 
i życiowymi poradami lub sentencjami przy-
gotowano chińskie ciasteczka z wróżbami. 28 
października odbył się w bibliotece „Konkurs 

Pięknego Czytania”, na który zostały zapro-
szone dzieci z klas trzecich, czwartych, piątych 
i szóstych. 28 uczniów zaprezentowało nam 
swoje umiejętności, a jury oceniło płynność 
czytania, dykcję i oddanie nastroju. Wyłoniło 
zwycięzców w dwóch kategoriach – klasy 3-4: 
I miejsce Jakub Pawlik, II miejsce Aleksandra 
Heród, III miejsce Jakub Dulemba, wyróżnie-
nie Natalia Dominik oraz 5-6: I miejsce Klau-
dia Kuźma, II miejsce Joanna Dzikowska, III 
miejsce Iga Wasilewska. 

Konkurs fotograficzny „Tacy byliśmy” 
polegał na rozpoznaniu na starych zdjęciach 
naszych nauczycieli i pracowników szkoły. 
Okazał się trudny i jednocześnie interesujący. 
Okazuje się, że jako małe dzieci, możemy być 
podobni do zupełnie kogoś innego, niż my 

sami w dorosłym życiu. W bibliotece był rów-
nież czynny sklepik z fantami oraz kiermasz 
książek. Natomiast na długich przerwach od-
bywało się  głośne czytanie czwartego tomu 
„Opowieści z Narnii”  C. S. Lewis’a . Biblioteka 
na każdej przerwie była pełna radości, a my 
mamy satysfakcję, że nasze pomysły i propo-

zycje spotykają się z bardzo dużym zaintere-
sowaniem wśród uczniów. Świąteczne dni, 
dni inne od zwyczajnych, dodają wszystkim 
pozytywnej energii. Dlatego też zaproszono 
dzieci do udziału w obchodach Światowego 
Dnia Pluszowego Misia 25 listopada. Oto mi-
sie, które„tłumnie odwiedziły” naszą szkolną 
bibliotekę. Wybieraliśmy najsympatyczniejsze 
misie, które otrzymały słodkie upominki. 

Zachęcamy również do oddawania swo-
ich głosów w rankingu na najbardziej poczyt-
ną książkę. Wyniki rankingu ogłoszone zosta-
ną w kwietniu 2012 roku.

Na zakończenie naszej krótkiej relacji 
z życia biblioteki szkolnej kilka słów do prze-
myślenia: „Książka jest naszym towarzyszem 
w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać 
gdziekolwiek. Z biblioteki można ją wypoży-
czyć za darmo i nie trzeba jej podłączać do 
prądu”.

Agnieszka Kosińska
Beata Jurczak

Robić coś z pasją
Robić coś z pasją szczęściem jest własnym i pożytkiem dla wielu. Tak moż-

na krótko określić działania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Imbramowi-
cach. Dzięki ich zaangażowaniu są realizowane inicjatywy integrujące społecz-
ność lokalną a służące bezpośrednio szkole. 

Rodzice są otwarci na potrzeby szkoły 
i gromadzą fundusze, które wspomogły min.: 
wymianę drzwi w budynku szkoły, zakup 
nowych lamp jarzeniowych na hol szkolny. 
Wszyscy uczniowie z okazji Dnia Dziecka wy-
jechali do Bobolandii – Wrocławskiego  Parku 
Rozrywki. Tradycją stały się wizyty Mikoła-
ja, który obdarowuje słodkimi prezentami 
wszystkich uczniów – to także dzięki stara-
niom Rady Rodziców.

19 listopada 2011 r. odbyła się zabawa an-
drzejkowa (już piąta!). Tym razem zbierane 
były fundusze na sztandar dla szkoły, ponie-
waż w maju 2012 roku odbędzie się uroczy-
stość nadania szkole imienia UNICEF. 

Dzięki uprzejmości Gminy Żarów wspa-
niała zabawa odbyła się w nowo oddanej do 
użytku sali. Kolejny raz zaprocentowało zaan-

gażowanie rodziców z siedmiu wsi, z których 
dzieci uczęszczają do szkoły w Imbramowicach 
oraz integracja społeczności lokalnej – rady 
sołeckiej, radnych i Koła Gospodyń Wiejskich 
z Imbramowic. Wsparcie i życzliwość Radnej 
Rady Miejskiej z Imbramowic Pauliny Trafas 
oraz Rady Sołeckiej przy organizacji tego typu 
imprez jest również nieocenione

Należy podkreślić, że zabawa upłynęła 
w miłej atmosferze. Miło nam było gościć 
Burmistrza Leszka Michalaka z małżonką 
i Zastępcę Burmistrza Grzegorza Osieckiego 
również z małżonką.

W imieniu społeczności szkolnej dzięku-
jemy wszystkim organizatorom i uczestnikom 
zabawy.

Krystyna Waliszak
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Za nami dwa semestry odkrywania wła-
snych talentów, pasji i zainteresowań. Dzięki 
szerokiemu wachlarzowi zajęć pozalekcyjnych 
dzieci miały możliwość wszechstronnego roz-
woju. Innowacyjne metody nauczania natu-
ralnie „przeniknęły” do praktyki szkolnej. 

Nauczyciele na zajęciach obowiązkowych 
wdrażają ocenianie kształtujące, stosują atrak-
cyjne dla uczniów metody nauczania, takie 
jak: eksperyment, uczniowski projekt eduka-
cyjny czy wycieczka edukacyjna. Dzieci znają 
i stosują skuteczne metody zapamiętywania 
i notowania. Wzrosła przedsiębiorczość oraz 
inicjatywność uczniów. 

W tym semestrze, oprócz realizowanych 
dotąd zajęć, dużą popularnością cieszą się 
warsztaty plastyczne. W ramach zajęć ucznio-
wie klas IV – VI co tydzień przygotowują wy-
stawę swoich prac. Największe wrażenie na 
zwiedzających naszą szkolną galerię zrobiła 
zaaranżowana przez dzieci jaskinia z malo-
widłami naskalnymi. Dzieci poznając sztuką 
prehistoryczną, stworzyły malowidła zwierząt 
inspirowane wnętrzem słynnej Jaskini w La-
scaux i Altamirze. 

Fakty z historii sztuki stają się pretekstem 
do stworzenia własnych, niepowtarzalnych 
dzieł plastycznych. Najbardziej cieszy fakt, że 
dzieci czerpią ogromne zadowolenie z tworze-
nia, są bardziej otwarte na drugiego człowieka 
i jego sposób postrzegania świata. 

Małgorzata Kluska

Szkolny parking
Szkoła Podstawowa w Imbramowicach jest usytuowana w centrum wsi, przy 

głównej drodze. 

Od lat bolączką był brak miejsca do par-
kowania, z którego mogliby korzystać nauczy-
ciele dojeżdżający do pracy w naszej szkole, 
rodzice i inne osoby odwiedzające szkołę 
w różnych sprawach.

Takie miejsce udało się wygospodarować 
nie zabierając miejsca do zabawy dla uczniów 

– przed budynkiem szkoły. Trwają prace wy-
konywane systemem gospodarczym przez 
konserwatora szkoły. Do końca listopada pra-
ce się zakończą i będzie do dyspozycji pięć 
miejsc parkingowych.

Krystyna Waliszak

Szkoła Sukcesu na finiszu
Pozostały zaledwie trzy miesiące do finału projektu „Szkoła Sukcesu” reali-

zowanego w Szkole Podstawowej w Zastrużu. 

Szkoła Inspiracji
Szkoła Podstawowa w Zastrużu 

w sierpniu br. przystąpiła do realizacji 
projektu Szkoła Inspiracji – Priorytet 
IX, Działanie 9.1; przewidzianego do 
realizacji w ramach Poddziałania 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym do-
stępie do edukacji oraz zmniejszanie 
różnic w jakości usług edukacyjnych, 
obejmującego programy indywiduali-
zacji nauczania i wychowania uczniów 
klas I – III szkół podstawowych. 

W ramach projektu, którego realizacja 
trwać będzie do czerwca 2013 roku, sfinanso-
wane będą zajęcia dodatkowe i specjalistyczne 
wspierające indywidualizację procesu naucza-
nia, których potrzeba realizacji wynika bez-
pośrednio z przeprowadzonej diagnozy. Po-
nadto, doposażona została baza dydaktyczna 
w pomoce  i sprzęt specjalistyczny, niezbędny 
do realizacji założeń projektu. Indywidualiza-
cja procesu nauczania i wychowania uczniów 
klas I – III szkół podstawowych jest kluczo-
wym elementem prowadzonej obecnie polity-
ki oświatowej. 

Realizacja projektu Szkoła Inspiracji, 
którego projektodawcą jest organ prowa-
dzący szkołę – Stowarzyszenie „Nasze dzieci 
– Wspólna Szkoła”, wpłynie na pełniejszą re-
alizację nowej podstawy programowej kształ-
cenia ogólnego. 

Krystyna Wardach
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Droga do...

– Leszek Michalak – Przede wszystkim 
chcę podkreślić, że nowa droga jest potrzebna 
i spełnia swoje zadanie, co widać po zdecydo-
wanie mniejszym ruchu samochodów, zwłasz-
cza pojazdów ciężarowych rozjeżdżających do 
tej pory Wierzbną, Bożanów, Żarów i Łażany. 
Prawdą jest też to, że w trakcie dynamicznie 
prowadzonej inwestycji doszło do zaniedbań 
i naruszeń prawa budowlanego przez in-
westora i wykonawcę. Dotyczą one tego, 
co każdy mieszkaniec może zobaczyć spa-
cerując po niedawnym terenie budowy. 
Można powiedzieć, że sprawa dotyczy kil-
kudziesięciu zastrzeżeń dotyczących budo-
wy obwodnicy.

– Skoro powiat nie dopełnił swoich 
obowiązków inwestorskich, to czy gmi-
na powinna w całości dokonać płatno-
ści za źle wybudowaną drogę?

– Leszek Michalak – Trzeba tu roz-
różnić dwie rzeczy. Sama droga wybu-
dowana jest prawidłowo, chociaż można 
mieć zastrzeżenia co do niektórych rozwiązań 
projektowych. Na inwestorze i wykonawcy 
natomiast, oprócz dbałości o samą inwesty-
cję, ciąży obowiązek doprowadzenia do stanu 
sprzed budowy terenów, na którym realizo-
wana była sama inwestycja. A w przypadku 
uszkodzeń dróg dojazdowych – naprawienie 

ich. W przypadku Naszej Gminy mamy do 
czynienia właśnie z takimi zaniedbaniami. 
Naprawy wymaga ulica Strefowa w Żarowie 
i ulica Sportowa w Łażanach. Niezbędne jest 
również dokończenie napraw wielu miejsc 
zniszczonych w trakcie budowy obwodnicy. 
Konieczność wykonania tych prac została po-
twierdzona jednoznacznie przez rzeczoznawcę 
sądowego.

– Czy Gmina ma możliwości wyegze-
kwowania od wykonawcy lub inwestora 
zastępczego, jakim jest powiat naprawienia 
wszelkich niedoróbek i usunięcia szkód?

– Leszek Michalak – Domagam się tego 
od Pana Starosty, który – zgodnie z zawartym 
porozumieniem – reprezentuje wszystkie sa-
morządy wobec wykonawcy robót. Z drugiej 
strony to samo porozumienie zobowiązuje 
gminę do płatności na rzecz powiatu za wybu-
dowaną drogę. Dlatego reprezentując naszych 
mieszkańców, dla skutecznego wyegzekwowa-

nia dokończenia wszystkich, ujętych w prawie 
budowlanym, niezbędnych robót naprawczych 
– w tym na gruntach prywatnych) do czasu 
ich ukończenia zawiesiłem dalsze finanso-
wanie inwestycji. Uważam, że – szczególnie 
w tym przypadku – uczciwym jest zapłacenie 
za wszystkie roboty budowlane dopiero po ich 
całkowitym dokończeniu. Jako mały sukces 

mogę odnotować fakt, że – po kolejnych mo-
ich interwencjach – wykonawca 23 listopada 
br. naprawił pierwszą usterkę – uszkodzoną 
w trakcie prac kanalizację w ul. Sportowej 
w Łażanach. Liczę na to, że nie będzie trzeba 
długo czekać na usunięcie kolejnych.

– Czy można było uniknąć tych proble-
mów? Przecież powiat budował drogę za 
„składkowe” samorządowe pieniądze, a do 
tego Starosta jest Radnym Powiatowym re-
prezentującym interesy naszej gminy. A do-
piero Radny ze Świdnicy wskazał błędy?

– Leszek Michalak – Jestem przekonany, 
że było to w pełni możliwe. Niestety odbiory 
robót – do dzisiaj niedokończonych – powiat 
zachował do swojej wyłączności, nie dopusz-
czając do nich partnerów porozumienia. To, 
że Radny Powiatowy ze Świdnicy interpelu-
je w tej sprawie świadczy o tym, że problem 
dostrzega nie tylko Burmistrz Żarowa. Oczy-
wiście w dalszym ciągu oczekuję od pana 
Starosty (nota bene radnego z Gminy Żarów) 
pełnego zrozumienia dla moich działań i pro-
wadzenia działań zmierzających do rozwiąza-
nia wszystkich problemów.

– Z wypowiedzi Zygmunta Worsy Sta-
rosty Świdnickiego, na ostatniej sesji 
Rady Powiatu,  wynikało, że w rozmo-
wie z Panem wszystko zostało wyjaśnio-
ne, a problemy zostały rozwiązane. Czy 
faktycznie tak jest, a interpelacja Radne-
go Romana Etela jest burzą w szklance 
wody?

– Leszek Michalak – Istotnie jestem 
przekonany, że w wyniku wielu moich wy-
stąpień (od maja 2011r. – przypis redakcji) 
reprezentowane w nich stanowisko zostało 
klarownie przedstawione i zrozumiane. 
Ufam, że problemy wynikające z koniecz-
ności dokończenia budowy – mam tu na 

myśli również usunięcie usterek – zostaną 
ostatecznie rozwiązane. Natomiast, co do in-
terpelacji Radnego Powiatowego Romana Ete-
la, to cieszę się, że zajął on się tą sprawą, gdyż 
może to tylko dopomóc służbom powiatowym 
w sprawnym dokończeniu budowy obwodnicy.

– Dziękuję za rozmowę.

„(...) w trakcie dynamicznie 
prowadzonej inwestycji doszło 
do zaniedbań i naruszeń prawa 
budowlanego przez inwestora 
i wykonawcę.”
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Kogo reprezentuje Starosta?

Z wyboru obywateli funkcjonuję teraz jako 
radny, z własnego wyboru jako członek Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu, a z wyboru tej Ko-
misji jako szef zespołu kontrolującego inwesty-
cję. Sprawna realizacja zadania to porządek 
w powiatowych finansach i brak argumentów 
stron porozumienia do wstrzymania płatności. 
Wcale nie dziwię się Gminie Żarów, która po-
stanowiła nie płacić Powiatowi za to, że 
nie dopilnował, aby na czas wykonawca 
robót wykonał remonty zniszczonych 
przez siebie dróg i chodników. 

– Pełniąc w poprzedniej kadencji 
funkcję Etatowego Członka Zarzą-
du Powiatu odpowiadał pan za stan 
dróg powiatowych i miał pan wgląd 
w przebieg prac związanych z projek-
towaniem i budową obwodnicy. Czy 
cokolwiek zapowiadało powstanie 
problemów o jakich dzisiaj mówimy?

– Roman Etel –Problemy były cały 
czas, są i będą przy każdej inwestycji. 
Problem polega na tym, że trzeba umieć 
je rozwiązywać, a najważniejsze jest, 
żeby prezentować odpowiednią postawę. Nie 
wolno zapominać o tym, po co przyszło się do 
samorządu i jaką rolę ma się do spełnienia. 
Trzeba zbudować profesjonalny zespół do pro-
wadzenia inwestycji i mieć czyste intencje. Nie 
można nie przestrzegać prawa, skoro sami wy-
magamy tego od wykonawcy. Nie można też 
z wykonawcą się zaprzyjaźnić, bo mamy prze-
ciwstawne interesy. Nie może być tak, że np. 
przedstawiciel powiatu na pierwszej naradzie 
z wybranym wykonawcą jest „na ty” z jego 
przedstawicielem, a niestety takie przypadki 
miały miejsce. Skutki widać w postawie Staro-
sty, który zamiast wymagać napraw od wyko-
nawcy, często go tłumaczy, wykazując bierną 
postawę. Efekt jest taki, że trzeba zrobić trochę 
huku, żeby ktoś wziął się do pracy. 

– Pana Interpelacja dotyczy problemów 
zgłaszanych przez Burmistrza Żarowa. Na 
sesji padło również stwierdzenie, że podob-
ne problemy odnotowano w Gminie Jawo-
rzyna Śląska. Jaka jest więc skala problemu? 
To problem wyłącznie żarowski, czy dotyczy 
całej inwestycji i wszystkich samorządów, 
na których realizowano budowę?

– Roman Etel – Ja zareagowałem po wy-
mijających odpowiedziach Starosty co do 

stanu rzeczy i uzyskanych informacjach od 
Burmistrza Żarowa, o które się zwróciłem. 
Okazało się, że korespondencja w tej sprawie 
prowadzona jest od pół roku, a rzeczy, które 
na podstawie przepisów powinny być zrobione 
do zakończenia budowy, nie są tknięte, albo 
dalej trwa wymiana korespondencji pomię-
dzy gminą a powiatem. Niedopuszczalne jest 
to, co mówił na sesji Starosta, że te sprawy są 
już tylko pomiędzy gminą, a Wykonawcą i są 
poza nim. Zgodnie z art. 57 ustawy Prawo 
budowlane to obowiązkiem właśnie inwestora 
(czyt. powiatu) jest dopilnowanie, aby wszyst-
kie drogi dojazdowe zostały przez wykonawcę 
przywrócone do stanu sprzed budowy. Ma to 
się odbyć do odbioru drogi, a odbiór już był. 
Na potwierdzenie tego stanu rzeczy inwestor 
i kierownik budowy składają pisemne oświad-
czenia mówiące właśnie o tym do nadzoru bu-
dowlanego. O sprawach innych niż żarowskie 
mówił na sesji Radny Tadeusz Zawadzki. Tak-

że można powiedzieć, że to w Gminie Żarów 
jest najwięcej problemów, ale są i inne. 

– W interpelacji powołuje się pan na 
ustalenia Komisji Rewizyjnej, której jest 
pan członkiem, a która wydała zalecenia po-
kontrolne, których Starosta nie zrealizował. 
Czego one dotyczyły i jakie konsekwencje 
grożą osobom odpowiedzialnym za ich nie-
wykonanie?

– Roman Etel – Było ich bardzo dużo, 
a istotniejsze z nich to: 

a) wygórowane odszkodowania (nakazali-
śmy, aby Starosta wystąpił do organów 
nadzoru zawodowego ze skargą wobec bie-
głych, czego nie uczynił), 

b) realizowanie odszkodowań z bieżących, na 
co innego przeznaczonych, środków i kre-
dytów powiatu (niezrozumiały pośpiech 
w tej sprawie Starosty),

c) nie występowanie o szybki zwrot tych środ-
ków z powodu błędów w umowach,

d) niepowierzenie prowadzenia inwestycji wy-
odrębnionej komórce organizacyjnej, tj. do 
Referatu Inwestycyjnego, czego nie uczynił, 

e) liczne błędy we wnioskach unijnych, 
f) złe procedury zamówień publicznych. 

Napisaliśmy w protokole, że nie naprawie-

nie tych błędów może kosztować powiat utra-
tę unijnego dofinansowania. Co to dalej może 
oznaczać dla naszych spraw, nie chcę nawet 
myśleć. Konsekwencje dla osoby odpowiedzial-
nej w tym momencie nie będą już takie ważne 
wobec skali problemu.

– Starosta na sesji Rady Powiatu nie od-
powiedział wprost na przedstawione fakty, 
jedynie w oburzeniu wskazał na byłą już 
Pana rolę jako członka Zarządu w latach 
2006-2010. Mówił, że to Pan odpowiadał za 
różne elementy projektu i nadzoru, że Pan 
nie zaprojektował oświetlenia na rondach 
i że to Pan jest wszystkiemu winien.

– Roman Etel - To typowe postawienie 
sprawy przez Starostę. Nie odpowiada na za-
rzuty i za fakty, które powstały w 2011 roku 
pod jego osobistym nadzorem, tylko przesuwa 
odpowiedzialność na sobie podległych pracow-
ników. Robi to często wobec patrzących na ręce 
i niewygodnych mu osób, jak choćby wobec by-
łej Skarbnik Powiatu, którą usunął ze stano-
wiska. Spodziewam się, że niedługo powie, że 
to nie on był Starostą w latach 2006-2010. 

Co do sprawy oświetlenia rond, tę decyzję 
chcieliśmy dopiero podjąć po sprawdzeniu, czy 

istnieje nakaz oświetlenia rond w polskim 
prawie. Taką analizę postanowiliśmy 
przeprowadzić. Wykonawca prac projek-
towych tłumaczył, że nie ma obowiązku 
budowania oświetlenia przy rondach 
i dlatego nie opracował dokumentacji. 
Kadencja się skończyła, a ja na wszelki 
wypadek zdążyłem wydać polecenie za-
montowania rur osłonowych, do których 
kable można wciągnąć bez prowadzenia 
wykopu. W nowej kadencji, kiedy nie 
pełniłem już funkcji Członka Zarządu, 
a jedynie Radnego, zajęliśmy się tematem 
na powiatowej Komisji Infrastruktury. 
Wypracowaliśmy stanowisko, że wpraw-
dzie dyrektywa unijna wskazuje na taką 

konieczność, ale w prawie polskim jeszcze ta-
kiego obowiązku nie ma. Wtedy okazało się, że 
Projektant miał rację. 

Pomimo wszystko oceniam dobrze podjętą 
potem przez Starostę decyzję o budowie oświe-
tlenia. Prawo jest tu z tyłu, co powinno być 
przedmiotem zmian legislacyjnych. Poza tym, 
konstruując kontrakt na budowę drogi wg for-
muły „zaprojektuj i wybuduj”, przewidzieli-
śmy miejsce na prace dodatkowe. Realizując to 
zamierzenie należało z tego skorzystać. Tym-
czasem Starosta zrobił nowy przetarg na od-
dzielne zadanie, co było w tym przypadku nie-
dopuszczalne. Wykonał tym samym zadanie 
z zakresu gminy, a nie powiatu, łamiąc ustawę 
kompetencyjną. Poza tym, projekt oświetlenia 
i jego zakres nie został uzgodniony z gminą. 
Został sprzedany jej taki mały „pasztet”, bo 
projekt oświetlenia jest luksusowy i objął drogę 
pomiędzy rondami w podstrefie ekonomicznej 
w Żarowie. To gmina, która przecież nie jest 
w najlepszej kondycji finansowej, musi opła-
cać bieżące rachunki za energię elektryczną. 
Wygląda mi ta sprawa na taką powiedzmy 
małą złośliwość. 

– Dziękuję za rozmowę.

„Problemy były cały czas, są i będą 
przy każdej inwestycji. 

Problem polega na tym, że trzeba 
umieć je rozwiązywać, a najważniej-
sze jest, żeby prezentować odpowied-

nią postawę. 
Nie wolno zapominać o tym, po co 

przyszło się do samorządu i jaką rolę 
ma się do spełnienia.”
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Potrzeby młodzieży

Oprócz Młodzieżowej Rady na spotkanie 
przybyli również: Burmistrz Miasta Żarów 
Leszek Michalak, Zastępca Burmistrza Grze-
gorz Osiecki, Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pu-
dlik, Radni: Mieczysław Myrta, Kamila Madej, 
Robert Kaśków i Halina Lewandowska, dy-

rektor GCKiS Artur Adamek, Elżbieta Kulas, 
dyrektor Gimnazjum w Żarowie Helena Sło-
wik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie 
Urszula Rurarz, Pedagog Zespołu Szkół w Ża-
rowie Kamila Rutka oraz dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Żarowie Stanisława Biernacka. 
Celem konferencji było poruszenie tematów 

najbardziej nurtujących żarowską młodzież, 
a były to: dobór Zespołów Muzycznych Dni 
Żarowa, Skatepark w Żarowie i utworzenie 
Biblioteki Multimedialnej. Konferencja mia-
ła charakter warsztatów. Pracując w grupach 
ustalono sposób doboru zespołów muzycz-
nych satysfakcjonujący dzieci, młodzież i do-
rosłych, a także padały już konkretne propo-
zycje. Ponadto, ustalony został sposób funk-
cjonowania biblioteki multimedialnej i osoby 
odpowiedzialne za ów projekt. 

Najwięcej dyskusji wywołał temat zbudo-
wania w Żarowie Skateparku, dyskutowana 
była jego lokalizacja, możliwość pozyskania 
sponsorów prywatnych i instytucjonalnych. 
Trudno nie zgodzić się z tezą, że dla skutecz-
ności projektu niezbędne może okazać się 
aplikowanie o środki dotacyjne. Z rozmów 
pomiędzy uczestnikami wynika, że konferen-
cja była twórcza, przydatna oraz – że jest to 
dobry sposób konsultowania potrzeb i pomy-
słów oraz możliwości ich realizacji. Najbliższa 
przyszłość pokaże, czy warto było i czy osią-
gnięte zostaną zakładane efekty.

Mateusz Michalak

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego obcho-
dzony 21 listopada jest wielkim świętem 
wszystkich pracowników służb społecznych, 
a  w szczególności pracowników socjalnych. 
Jest także formą wyróżnienia pracowników 
socjalnych, dostrzeżenia ich roli i  znaczenia 
ich służby dla społeczeństwa oraz pewnym 
sposobem promowania tego zawodu.

Z  tej okazji, dnia 21 listopada 2011 roku 
w  kawiarni Gminnego Centrum Kultury 
i  Sportu w  Żarowie odbyła się uroczystość 
związana z obchodami Dnia Pracownika So-
cjalnego. Udział w uroczystości wzięli hono-
rowi goście w tym dniu – pracownicy Żarow-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, włodarze 
gminy Żarów w  osobach Burmistrza Leszka 
Michalaka, Zastępcy Grzegorza Osieckiego 
i  Sekretarz Sylwii Pawlik, dyrektorzy placó-

wek oświatowych z naszej gminy, przedstawi-
ciele Młodzieżowej Rady Miejskiej, delegaci 
Komisariatu Policji w  Żarowie, kuratorzy, 
sołtysi, przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej 
„Raz Dwa Trzy” oraz reprezentanci instytu-
cji i organizacji działających na polu pomocy 
społecznej. 

Inauguracyjną część uroczystości, którą 
prowadziły panie Anita Denes-Ziemkiewicz 
oraz Marta Plizga stanowiły wystąpienia za-
proszonych gości, którzy skierowali wiele cie-
płych słów pod adresem pracowników, na co 
dzień pomagającym ludziom potrzebującym 
wsparcia i pomocy oraz prezentacja multime-
dialna pokazująca inicjatywy podejmowane 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w  Ża-
rowie. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz 
Leszek Michalak, wyjaśniając, że pracownik 

socjalny jest zawodem wyjątkowym i  może 
być wykonywany tylko przez ludzi o wielkim, 
wrażliwym sercu. Mówiąc o  skuteczności 
pracowników socjalnych Burmistrz – w swo-
im wystąpieniu – nawiązywał do niesionej 
pomocy, która nie wyręcza potrzebujących 
w  życiowych obowiązkach, nie rozwiązuje 
problemów za kogoś, ale motywuje do wła-
snej aktywności i wskazuje drogi właściwego 
pokonywania problemów. 

Dla tych wszystkich, którzy w  codzien-
nej, trudnej i odpowiedzialnej pracy skupiają 
swoją uwagę na niesieniu pomocy drugiemu 
człowiekowi ten dzień był wyjątkowy. Był 
czas na podsumowanie, refleksję, ale również 
na podziękowania za szczególne osiągnięcia, 
zaangażowanie, empatię oraz profesjonalizm. 

Zaproszeni goście mieli również oka-
zję wysłuchać piosenek wykonanych przez 
muzyka zespołu STO % oraz autora progra-
mów profilaktycznych o tematyce uzależnień 
i przemocy Piotra Nagiela. Nie zabrakło także 
pysznego słodkiego poczęstunku.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 
również, 18 listopada 2011 roku Burmistrz 
Leszek Michalak wraz z  Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Tadeuszem Pudlikiem 
uczestniczyli w  powiatowych obchodach 
tego święta. Powiat Świdnicki we współpra-
cy z  miastem Świdnica, Jaworzyną Śląską, 
Strzegomiem, Żarowem i  gminami Świdnica 
i Dobromierz zorganizowały wspólną uroczy-
stość dla wszystkich pracowników socjalnych 
z  terenu całego powiatu. Nasi reprezentanci 
uczestniczyli także w uroczystej mszy świętej 
w  Świdnickiej Katedrze, która celebrowana 
była przez biskupa świdnickiego Ignacego 
Deca. A wszystko po to, aby w tym wyjątko-
wym dniu podziękować za trudną pracę, którą 
wykonują pracownicy instytucji pomocy spo-
łecznej. 

Magdalena Pawlik
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Aleja Młodzieży Kalnowskiej
W dniu Święta Niepodległości, 11 listopada 2011 r. w Kalnie odbyła się akcja 

wspólnego sadzenia drzew, dzięki której powstała „Aleja Młodzieży Kalnowskiej.” 

Wszystko zaczęło się od pomysłu Rady 
Sołeckiej, aby zagospodarować zapuszczony 
teren wokół boiska sportowego, na którym 
w przyszłości ma powstać teren rekreacyjno-
-sportowy. 

Dzięki pomocy młodzieży z Kalna teren 
został oczyszczony ze śmieci, a zaprzyjaźnio-
ny rolnik Krzysztof Słowik wykosił trawę, któ-

ra została spalona pod czujnym okiem straża-
ków z OSP. 

Dzięki pomocy darczyńcy – zaprzyjaźnio-
nego leśnika, pozyskaliśmy sadzonki drzew, 
po czym została ogłoszona akcja sadzenia 
drzew na posprzątanym terenie, którą zaadre-
sowaliśmy zwłaszcza do naszej młodzieży, 
niebezpodstawnie sądząc, że to właśnie jej 

najbardziej zależy, aby teren wokół boiska był 
zagospodarowany i atrakcyjny. 

Ku naszej wielkiej radości akcja spotkała 
się ze sporym odzewem. 11 listopada przy-
było osiemnaście młodych osób, z których 
każda posadziła „swoje” drzewo nadając mu 
imię, opatrując kolorową wstążką i podlewa-
jąc. Było wesoło, a zarazem pracowicie. W ten 
oto sposób powstała „Aleja Młodzieży Kal-
nowskiej.”

Akcja pobudziła wyobraźnię, zjednoczyła 
młodzież i nauczyła ich szacunku do przyro-
dy. Sadzenie drzew jest nadal jednym z najlep-
szych sposobów przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym. Drzewa produkują potrzebny 
do życia tlen, pochłaniają dwutlenek węgla, 
zmniejszają zanieczyszczenie powietrza, tłu-
mią hałas. Te wszystkie kwestie uświadomiła 
sobie nasza młodzież podczas akcji. 

Mam nadzieję, że to przedsięwzięcie sta-
nie się inspiracją, aby w Kalnie co roku ogła-
szać „Święto Drzewa,” znane już w całej Pol-
sce. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Kalno 
wszakże bardzo lubi nowe pomysły i wyzwa-
nia. 

Ewa Wołek
Przewodnicząca Rady Sołeckiej w Kalnie 

Prace społeczne na drogach
W sobotę 12 listopada 2011 roku odbyła się akcja społeczna, celem której 

było poprawienie nawierzchni drogi Siedlimowice – Kalno oraz odcinka drogi 
Kalno – Gołaszyce. 

Składamy serdeczne podziękowania dla 
Roberta Polikowskiego – kierownika Kopalni 
Siedlimowice Polskie Kruszywa Sp. z o.o. za 
nieodpłatne udostępnienie 300 ton kamienia 
na wyrównanie powierzchni dróg. 

Równie gorące podziękowania składamy 
dla wszystkich osób, które wzięły udział w po-
wyższym przedsięwzięciu, udostępniły swój 

sprzęt i poświęciły czas, a są to: P. Zięba, K. 
Słowik, D. Jagła, K. Botko, A. Sobieski, S. La-
skowski, J. Mąkol, P. Ziemkiewicz, M. Myrta, 
Z. Dubicki, M. Dubicki, W. Bajsert, A. Kania, 
W. Plizga, J. Myczkowski. 

Janina Jarosz 
Sołtys wsi Kalno 

Bezpieczniej  
na drodze

Ruszyły prace porządkowe przy 
drodze gminnej z Żarowa w kierunku 
wsi Kalno. 

Rosnące wzdłuż drogi stare drzewa, a wła-
ściwie ich korony wystające na drogę, stwarza-
ły niebezpieczeństwo dla korzystających z tej 
drogi, stąd konieczne było wykonanie cięć 
korekcyjnych.

Działania te z pewnością poprawią bez-
pieczeństwo poruszających się tam pieszych 
oraz wpłyną na poprawę ruchu pojazdów na 
trasie Żarów – Kalno.

Patryk Wojak

Objazd w Mrowinach
Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego 

w Jaworzynie Śląskiej uprzejmie informuje, 
że w dniach 23.11 – 3.12.2011r. planuje przy-
stąpić do remontu skrzyżowania ulic: Wojska 
Polskiego z Szkolną w Mrowinach. Przejazd 
przez wyżej wymienione skrzyżowanie z Sie-

dlimowic w kierunku ulicy Strefowej i Imbra-
mowic będzie niemożliwy dla pojazdów o du-
żych gabarytach.

W związku z powyższym na czas remontu 
skrzyżowania wskazany jest objazd dla tych 
pojazdów ulicą Wojska Polskiego w Mrowi-
nach w kierunku Żarowa.

Za utrudnienia przepraszamy.
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Zakończyliśmy realizację projektu
Szkoła Podstawowa w Imbramowicach zakończyła realizację projektu „Dol-

nośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”. 
Szkolny program rozwoju zakładał dzia-

łalność 3 kół zainteresowań: informatycznego, 
matematyczno-przyrodniczego i dziennikar-
skiego dla uczniów klas IV – VI oraz zajęcia 
wyrównawcze dla klas I – III. Każde z tych kół 
przeprowadziło 49,5 godz. zajęć z uczniami, 
a uczestniczyło w nich łącznie 50 uczniów.

Odbyły się także trzy wycieczki dydak-
tyczne: jedna dwudniowa w Góry Stołowe 
i dwie jednodniowe: do wrocławskich wyż-
szych uczelni „Nauki ścisłe moja pasja” i do 
Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Uczniowie 

mieli zorganizowane trzy wyjazdy do Multi-
centrum w Jaworze. Dwóch uczniów uczest-
niczyło w zajęciach pozaszkolnych, które od-
bywały się drogą internetową na platformie 
edukacyjnej.

Ciekawą formą pracy z uczniami okazały 
się zajęcia z tutorem szkolnym. Jest to nowa-
torska opieka psychologiczno-pedagogicz-
na polegająca na pracy w czteroosobowych 
zespołach oraz opracowanie przez każdego 
ucznia na miarę możliwości indywidualnego 
programu rozwojowego. 

Zajęcia prowadzone były przez nauczy-
cieli Szkoły Podstawowej w Imbramowicach: 
J. Anusz, W. Lasak, A. Stencel, K. Waliszak. 
Tutorami szkolnymi były: M. Krawczyszyn 
i K. Waliszak, koordynatorem projektu zaś 
Dominika Żoch. 

Na zajęcia kół szkoła otrzymała materia-
ły biurowe i przybory szkolne. Nauczyciele 
uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach. 
Zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane 
także przy realizacji kolejnego projektu „Dol-
nośląska e-szkoła”.

Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego trwał od października 
2010 r. do listopada 2011 r.

Krystyna Waliszak

Dopóki Masz Wybór
Problematykę dotyczącą współczesnych zagrożeń, takich jak przemoc i uza-

leżnienia, przedstawił młodym ludziom społeczności szkolnej Piotr Nagiel – au-
tor programów profilaktycznych, a niegdyś lider rockowej grupy KAMA-X. 

W formie programu słowno-muzycznego, 
21 listopada 2011 roku na sali widowiskowo-
-sportowej w Żarowie, Piotr Nagiel uzmy-
sławiał uczniom szkół podstawowych, jakie 
ryzyko wiąże się z sięganiem po alkohol i nar-
kotyki. 

Czy brak reakcji na przemoc oznacza 
przyzwolenie na nią, dlaczego młodzież się-
ga po używki i czy może to doprowadzić do 
nałogów rujnujących życie – to tylko niektó-
re zagadnienia rozważane podczas spotka-
nia. Piotr Nagiel przybliżał zgromadzonym 

uczniom oparte na faktach historie rówie-
śników, którzy poddali się nałogom i stali się 
ofiarami lub sprawcami agresji. 

Program był przeplatany utworami mu-
zycznymi z repertuaru wokalisty i nawiązu-
jącymi do poruszanej tematyki. Piotr Nagiel 
to wokalista, autor muzyki i tekstów, obec-
nie muzyk zespołu STO%, który koncertuje 
w największych salach koncertowych Polski. 
Jest także częstym gościem programów tele-
wizyjnych i radiowych, poświęconych tema-
tom uzależnienia, moralności i wyborom. Na 
co dzień pracuje z osobami uzależnionymi 
jako terapeuta. Sam od 1997 roku nie pije, nie 
pali, nie używa narkotyków i propaguje zdro-
wy styl życia. Poprzez uzależnienie od alko-
holu i narkotyków otarł się o śmierć i stracił 
wszystko, co było ważne w jego życiu. Dziś 
wie, ile trudu kosztował go powrót do nor-
malnego życia. Nie mówi młodym ludziom 
o swoich przeżyciach wprost, lecz dzięki tym 
doświadczeniom tak potrafi pokierować roz-
mową, aby dotrzeć do każdego z nich. Mło-
dzież aktywnie uczestniczy w programie i ma 
możliwość skonfrontowania swoich przeko-
nań podczas rozmów na scenie. 

Magdalena Pawlik 

Rozmowy z Yagi Poland Factory
Rozbudowa fabryki Yagi Poland Factory Sp. z o.o. w podstrefie Żarów postę-

puje z dnia na dzień i wszystko wskazuje na to, że już niebawem nasza żarowska 
strefa ekonomiczna powiększy się o kolejną część zakładu. 

Między innymi o postępach prac przy jej 
rozbudowie, a także o przekazaniu gminie Ża-
rów kanalizacji deszczowej rozmawiano pod-
czas roboczego spotkania 16 listopada 2011 
roku. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz 
Miasta Żarów Leszek Michalak, a z ramienia 
Yagi Poland Factory panowie: Isamu Shirai – 
Zastępca Prezesa i Andrzej Depta – Asystent 
Prezesa oraz pani Agnieszka Głuszczak – Spe-
cjalista ds. Księgowości.

Z pozyskanych informacji od przedsta-
wicieli firmy Yagi Poland Factory wynika, że 
wszystkie prace budowlane, których wyko-
nawcą jest japońska firma Shimizu mają się 
zakończyć do 30 listopada 2011 roku, pozwo-

lenia zaś na użytkowanie mają być – według 
zapewnień firmy – uzyskane jeszcze w grud-
niu tego roku.  

W trakcie spotkania poruszono również 
zagadnienia dotyczące przekazania części in-
frastruktury w postaci kanalizacji deszczowej, 
której część została wybudowana w związku 
z rozbudową fabryki na terenie należącym do 
Żarowa. Jako, że kanalizacja leży na obszarze 
publicznym i może być wykorzystywana tak-
że przez inne firmy w podstrefie, fabryka Yagi 
Poland Factory zdecydowała się na nieodpłat-
ne przekazanie prawa własności do tej kanali-
zacji gminie Żarów. 

Cieszymy się, że nasza podstrefa tak 

prężnie się rozwija, zakłady się rozbudowują, 
a przy tym pojawią się nowe miejsca pracy, 
co niewątpliwie jest istotną informacją dla 
mieszkańców naszej gminy. Mamy nadzieję, 
że w rozbudowanej fabryce firmy Yagi Poland 
Factory w Żarowie, nasi mieszkańcy szczę-
śliwie znajdą zatrudnienie, czego im mocno 
życzymy.

Warto także wspomnieć o wydarzeniu, 
które – mamy nadzieję – już niebawem na-
stąpi. Nasza żarowska podstrefa Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma zostać 
poszerzona. Niewątpliwie, decyzja o powięk-
szeniu podstrefy jest nobilitacją dla strefy, 
bowiem nie tylko wskazuje na powodzenie 
przedsięwzięcia, ale jest także dobrym pro-
gnostykiem na przyszłość. O postępach tej 
inwestycji będziemy jeszcze pisać w kolejnych 
numerach. 

Magdalena Pawlik
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Spotkanie edukacyjne
Z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Żarowie przy współpracy Regionalnego 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 22 listopada 2011 roku w sali 
narad Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie edukacyjne. 

Spotkanie miało na celu przybliżenie za-
sad tworzenia oferty realizacji zadania pu-
blicznego, w tym: uzasadnienia potrzeby re-
alizacji zadania, opisu zakładanych celów oraz 
rezultatów, określenia grupy odbiorców, zde-
finiowania działań i harmonogramu i kalku-
lacji niezbędnych kosztów zadania publiczne-
go. Na spotkaniu omówiona również została 
zasada sprawozdawczości z realizacji zadania 
publicznego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawicie-
le organizacji pozarządowych z terenu gminy 
Żarów: Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja”, 
Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna 
Szkoła” w Zastrużu, Związek Emerytów, Ren-

cistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Żaro-
wie, KS „Zjednoczeni” Żarów, Gminne Zrze-
szenie LZS, GLKS „Goniec”, UKS „Głęboka 
Purpura”, ULKS „Piast 2008”, UKS „Harcek”, 
TKKF „Chemik” oraz ULKS „Zielony Dąb”.

Spotkanie poprowadziła Anna Borek 
z Regionalnego Centrum Wspierania Inicja-
tyw Pozarządowych w Wałbrzychu, która od-
powiadała także na wszystkie pytania zadawa-
ne przez uczestników.

Mamy nadzieję, że warsztaty pozwolą na 
prawidłowe tworzenie ofert realizacji zadania 
publicznego z wykorzystaniem wszystkich 
narzędzi, które omówione zostały podczas 
spotkania. 

Spowalniacze w gminie
W dniach 14-18 listopada 2011 roku zostały wykonane na ul. Górniczej w Ża-

rowie dwa spowalniacze, które wykonano z kostki brukowej, a nie jak do tej pory 
z gotowych elementów.

Prace wykonali pracownicy interwencyjni 
zatrudnieni przez Urząd Miejski w Żarowie, co 
znacznie obniżyło koszty wykonania zadania. 

Warto przypomnieć, że temat progów 
był wielokrotnie poruszany przez radnych 
na sesjach, ale dopiero spotkanie Zastępcy 
Burmistrza Grzegorza Osieckiego w dniu 4 
października 2010r z mieszkańcami ul. Gór-
niczej, które odbyło się w Urzędzie przyniosło 
wypracowanie kompromisu. Przypominamy, 
że nie wszyscy mieszkańcy chcieli lokalizacji 
spowalniaczy obok swojej posesji. 

Po uzgodnieniu miejsca ich usytuowa-
nia przystąpiono do przygotowania projektu 
zmiany organizacji ruchu ze złożeniem odpo-
wiednich dokumentów do Starostwa Powia-
towego w Świdnicy, a po uzyskaniu pozwoleń 
zbudowano spowalniacze.

W tym samym czasie pracownicy Urzędu 
złożyli projekt zmiany organizacji ruchu pole-
gającej na wykonaniu wyniesionych, również 
z kostki brukowej, dwóch przejść dla pieszych 

w okolicy gimnazjum na ul. Piastowskiej oraz 
na ulicy Stanisława Wyspiańskiego. Zmiany te 
jednak nie zostały zaakceptowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Świdnicy.

Pomimo niepowodzenia Zastępca Bur-
mistrza podejmuje działania, które pomogą 
rozwiązać podniesione kwestie tak, aby na 
tych ulicach zastosować elementy podnoszące 
bezpieczeństwo dla pieszych na drogach. Po-
dejmowane będą starania, aby powstały tam 
przejścia dla pieszych oraz spowalniacze.

Ćwiczenia OSP
W dniach 17-22 listopada 2011r. 

odbywały się szkolenia teoretyczne 
i praktyczne obsługi piły spalinowej 
różnego przeznaczenia przez druhów 
z jednostki OSP Żarów i OSP Mrowiny. 

Szkolenie teoretyczne obejmowało mię-
dzy innymi: rodzaj, budowę oraz przezna-
czenie używania pił, a także zasady BHP przy 
obsłudze pił spalinowych oraz bezpieczne 
wykonywanie zadań zawodowych zgodnie 
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szkolenie praktyczne natomiast obejmowa-
ło technikę ścinania drzewa wysokiego oraz 
obcinanie pnia z konarów drzewa. W dalszej 
części druhowie sortowali pozyskane drzewo 
na użytkowe tzw. gałęziówkę oraz odpadowe 
– krzaki, runo. 

Miejscem ćwiczeń szkoleniowych na 
obiekcie były „alejki kasztanowe” przy ka-
plicy w Mrowinach. Ze względów poprawy 
bezpieczeństwa dojścia do kaplicy, strażacy 
usunęli większą część kasztanów, które były 
stare i spróchniałe. Pozostała część drzew 
została również usunięta, a to z racji budowy 
Kościoła w Mrowinach, którego prace zostały 
już rozpoczęte.

Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie 
ćwiczeń szkolnych były Zarządy OSP w Żaro-
wie oraz OSP w Mrowinach. 

Michał Domański 

Wyprawki  
nie zabrakło

W bieżącym roku szkolnym, z do-
finansowania zakupu podręczników 
w ramach Rządowego programu „Wy-
prawka szkolna” skorzystało łącznie 
32 dzieci ze wszystkich  szkół podsta-
wowych i gimnazjum z terenu naszej 
gminy, z tego 27 to wyłącznie ucznio-
wie szkół podstawowych. 

W sumie przekazane zostało dofinanso-
wanie w wysokości 6.658,85 zł. W porówna-
niu z poprzednim rokiem szkolnym, dofinan-
sowanie jest większe o 616,25 zł. 

Mimo dużej popularyzacji programu, 
z roku na rok z dofinansowania korzysta coraz 
mniej uczniów, co jest zauważalne nie tylko 
na terenie naszej Gminy, ale również w całej 
Polsce. Jednak realizacja tego programu prze-
biegała sprawnie i bezproblemowo. Każdy, kto 
spełniał wymogi skorzystał z dofinansowania.

Katarzyna Janik

Ogłoszenie drobne
Do wynajęcia garaż koło gimnazjum 

w cenie 70 zł/m-c. Tel. 604 223 245
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wództwa Dolnośląskiego o środki z progra-
mu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości 
gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych na remont dróg wiejskich. 

W najnowszym wniosku wskazano do remontu 
drogi w Mikoszowej, Krukowie, Pyszczynie, Mar-
cinowiczkach i Gołaszycach. W sumie jest to sześć 
odcinków dróg o łącznej długości około 1,5 km. Jest 
szansa (jeśli wniosek zdobędzie wymaganą ilość 
punktów) by otrzymać dofinansowanie na pozio-
mie 50%.

Niedawno zakończono remont dróg o łącznej 
długości 500m w Siedlimowicach i Imbramowicach. 
Dzięki pomocy Kopalni Granitu z Siedlimowic oraz 
funduszom z Urzędu Marszałkowskiego Gmina Żarów poniosła koszty 
w wysokości ok. 50% wartości całej inwestycji. 

Dotychczas otrzymane środki posłużyły sfinansowaniu remontów 
dróg w: Kalnie, Wierzbnej, Bukowie i w Imbramowicach. 

Pozostałe miejscowości na remont dróg muszą jeszcze poczekać 
z uwagi na rozpoczętą procedurę skanalizowania wsi, na którą gmi-
na już we wrześniu złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego we 
Wrocławiu. 

Nareszcie jest droga
W końcu po wielu latach, a w zasadzie od okresu powojennego mieszkańcy 

wsi Wierzbna i Nowice doczekali się upragnionej modernizacji drogi nr 2937D 
łączącej te dwie miejscowości. 

Warto dodać, że gmina Żarów przez lata 
w granicy swojego obszaru utrzymywała ją 
w zakresie równania nawierzchni oraz jej 
utwardzenia, a od kilku lat jej utrzymywa-
niem zajmował się powiat świdnicki. 

W dniu 18 listopada 2011 roku o godz. 
10:00 została oficjalnie oddana do użytko-
wania z nową nawierzchnią bitumiczną. 
W spotkaniu uczestniczyli: członek zarządu 
Starostwa Powiatowego w Świdnicy Sabina 
Cebula, dyrektor Służby Drogowej Powiatu 
Świdnickiego Marek Olesiński, Zastępca Bur-
mistrza Żarowa Grzegorz Osiecki, Burmistrz 
Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz 
wraz ze swoim Zastępcą, Ryszard Potoczny 
reprezentujący wykonawcę drogi firmę He-
ilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o. oraz sołtys 

wsi Wierzbna Piotr 
Chruścicki i sołtys 
wsi Nowice Tadeusz 
Duśko. 

Całość inwesty-
cji została wykonana 
przez powiat świd-
nicki. Droga została 
zmodernizowana na 
długości 2,70km za 

kwotę ponad 1,75 mln zł., z czego 200 tys. 
zł. starostwo pozyskało z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. 

Rozmowy na temat konieczności wyko-
nania nowej nawierzchni tej drogi były za-
początkowane już w 2009r. z poprzednim za-
rządem powiatu. Bardzo cieszy fakt, że w tak 
niedługim terminie mieszkańcy wsi: Wierzb-
na, Kalno i Nowice doczekali się modernizacji 
drogi, po której można swobodnie się poru-
szać. Warto zaznaczyć, że droga ta dla miesz-
kańców Wierzbnej i Kalna jest drogą dojaz-
dową do Kościoła w Wierzbnej, ale również 
do cmentarza komunalnego. Przy okazji tej 
inwestycji obok cmentarza została wykonana 
w tej samej technologii pętla dla samochodów.

Magdalena Pawlik 

Gmina 
występuje o środki
Od dwóch lat Gmina Żarów składa wnio-

ski do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
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Oficjalnego otwarcia rozgrywek dokonał 
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Żaro-

wie Tadeusz Pudlik.
W pierwszym turnieju wystąpiły tylko 

trzy drużyny. Organizatorzy mają nadzieję, że 
Turniej Mikołajkowy koszykarzy wejdzie na 
stałe do kalendarza imprez sportowych gminy 
Żarów i z roku na rok będzie gromadził coraz 
większą rzeszę sympatyków basketu. 

Wyniki:
•	 TKKF Chemik I Żarów – TKKF Chemik 

II Żarów 43:37
•	 I LO Świdnica – TKKF Chemik I Żarów 

52:33
•	 TKKF Chemik II Żarów – I LO Świdnica 

32:34

Końcowa klasyfikacja:

1. I LO Świdnica
2. TKKF Chemik II Żarów
3. TKKF Chemik I Żarów

W konkursie rzutów za trzy zwyciężył Ja-
rosław Święcicki (I LO Świdnica).

W imieniu organizatorów, Prezes TKKF 
Chemik Kazimierz Bordulak podziękował 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Żarowie 
Tadeuszowi Pudlikowi za wsparcie organiza-
cji turnieju.

Turniej sędziował Mariusz Kozakow. Ar-
bitrami pomocniczymi były: Katarzyna Rud-
nik, Patrycja Pająk.

Składy:
•	 TKKF Chemik I Żarów: Marcin Król, 

Przemysław Lisiecki, Łukasz Banach, Ro-
bert Burdzyński, Roman Burdzyński.

•	 TKKF Chemik II Żarów: Paweł Fajdek, 
Mateusz Broński, Michał Szpot, Marcin 
Kłok, Patryk Malik, Piotr Pudlik.
Na co dzień drużyna koszykarzy TKKF 

Chemik Żarów występuje w Świdnickiej 
Amatorskiej Lidze Koszykowej Seniorów, 
w której zajmuje 7 pozycję. Wśród najlepiej 
punktujących na wysokim, czwartym miejscu 
znajduje się Łukasz Banach ze średnią 16,86 
punktu na mecz.
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Ostatni raz w tym roku?
Zgodnie z planem piłkarze występujący w klasie okręgowej, klasie A oraz li-

dze okręgowej juniorów, mieli zagrać ostatnią serię meczy w przyszłym tygodniu 
(3, 4 grudnia). OZPN Wałbrzych podjął decyzję o odwołaniu tej serii spotkań.

Pierwsza drużyna Zjednoczonych Żarów w ostatnim ligowym meczu w tym roku pokonała 
trzeci zespół w tabeli Iskrę Jaszkową Dolną 3:2. Na boisku rywala bramki dla Zjednoczonych 
zdobywali: Zyl 5 min., Rudnik 60 min, Dopieralski 90 min. Dzięki czterem zwycięstwom z rzędu 
podopieczni Sebastiana Błaszczyka w kl. Okręgowej zajmują 8 pozycję. Zjednoczeni mają do 
rozegrania jeszcze jedno zaległe spotkanie z Unią Złoty Stok. Decyzji co do odbycia się ww. me-
czu jeszcze nie znamy. W przypadku zwycięstwa nad Unią, Zjednoczeni pozostaną na 8 pozycji, 
równając się punktowo z Gromem Witków oraz Stalą Świdnica. 

Rezerwy grające w wałbrzyskiej kl. A w ostatnim spotkaniu wyjazdowym po bramkach Jagły 
i Skrzyniarza zremisowały 2:2 z Granitem Roztoka. Zespół prowadzony przez grającego trenera 
Piotra Kozibrodę po 17 kolejkach z dorobkiem 17 punktów sklasyfikowany został na 12 miejscu.

W swoim ostatnim meczu juniorzy ulegli Ślęży Ciepłowody 4:2 (bramki: Jagła, Kołodziej). 
Drużyna Andrzeja Zadziorskiego z 14 punktami zajmuje 14 miejsce.

Tabela kl. Okręgowej seniorów
lp. Drużyna PKT Mecze W R P Br Różn.
1 Nysa Kłodzko 38 17 11 5 1 37:11 26
2 Piast Nowa Ruda 35 17 11 2 4 40:17 23
3 Victoria Świebodzice 32 17 9 5 3 40:24 16
4 Iskra Jaszkowa Dolna 30 17 8 6 3 37:28 9
5 MKS Szczawno Zdrój 29 17 8 5 4 22:11 11
6 Stal Świdnica 27 17 8 3 6 42:23 9
7 Grom Witków 27 17 7 6 4 29:25 4
8 Zjednoczeni Żarów 24 16 7 3 6 19:22 -3
9 LKS Bystrzyca Górna 23 17 7 2 8 27:24 3
10 Biały Orzeł Mieroszów 20 17 6 2 9 24:28 -4
11 Pogoń Pieszyce 19 17 5 4 8 35:37 -2
12 Lechia II Dzierżoniów 17 17 5 2 10 26:31 -5
13 Kryształ Stronie Śl. 16 17 4 4 9 21:32 -11
14 Górnik Boguszów Gorce 16 17 5 1 11 22:46 -24
15 Unia Złoty Stok 13 16 3 4 9 17:38 -21
16 Zjednoczeni Ścinawka Śr. 11 17 3 2 12 17:48 -31

Koszykarze Chemika w grze
27 listopada w hali sportowej GCKiS w Żarowie odbył się I Mikołajkowy Tur-

niej Piłki Koszykowej Chłopców, którego organizatorami byli TKKF Chemik Ża-
rów, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

XVI Sesja Rady 
Miejskiej

30 listopada 2011 roku, o godz 11:00 w sali 
narad Urzędu Miejskiego w Żarowie odbędzie 
się XVI Sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Żarów,

2) wprowadzenia zmian w budżecie gminy 
Żarów na 2011 rok,

3) określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych,

4) ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości,

5) obniżenia ceny skupu żyta do celów wy-
miaru podatku rolnego,

6) uchylenia Uchwały Nr LXV/296/2010 
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 
września 2010r. w sprawie opłaty od 
posiadania psów wraz z późniejszymi 
zmianami, 

7) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żaro-
wie Nr XXIV/122/2008 z dnia 30 kwietnia 
2008r. w sprawie „zasad sprzedaży lokali 
mieszkalnych i użytkowych stanowiących 
zasób nieruchomości Gminy Żarów”,

8) wyrażenia zgody na poszerzenie terenu 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Podstrefy Żarów,

9) przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego w obrę-
bie wsi Mrowiny, gmina Żarów,

10) upoważnienia Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żarowie do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej,
11) określenia wzorów formularzy informa-

cji i deklaracji podatkowych,
12) powołania komisji do dokonania znisz-

czenia zgłoszeń kandydatów na ławników,
13) wygaśnięcia mandatu radnego Rady 

Miejskiej w Żarowie.

IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.
V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
VI. Przyjęcie protokołu Nr XV/2011 z sesji 

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 3 listo-
pada 2011 roku. 

VII. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Miej-
skiej w Żarowie.
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Na początku pierwszego seta LKS od-
skoczył rywalowi na pięć punktów. Skutecz-

na gra w obronie oraz ataku pozwala TKKF 
doprowadzić do remisu po 15. Po raz kolejny 

kilkupunktową przewagę LKS dobrą 
zagrywką zniwelował Wiesław Mło-
dożeniec z TKKF. Dwa asy serwiso-
we Grzegorza Hałaczkiewicza oraz 
skuteczne wykończenie ataków du-
etu Łukasz Jadach – Krzysztof Górka 
pozwala LKS wygrać pierwszą partię 
25:22.

W drugim secie koncertowo gra-
ją siatkarze TKKF, którzy bezlitośnie 
wykorzystują mankamenty rywala. 
Wszystkie aspekty przemawiały za 
łatwym zwycięstwem i doprowadze-
niem do remisu w setach. TKKF nie-
co uśpiony posiadaniem inicjatywy 

po swojej stronie dał się w pewnym momen-
cie podejść swoim przeciwnikom tracąc naj-
wyższą, siedmiopunktową przewagę. W grze 
na przewagi górą wyszli siatkarze LKS, wygry-
wając drugiego seta 27:25.

Wymiana cios za cios w trzeciej partii 
trwała do stanu po 13. Od tego momentu do-
minowali zawodnicy LKS, którzy nie dali wy-
drzeć pięcio punktowej przewagi, zwyciężając 
25:20. TKKF Chemik Żarów – LKS Chemik 
Żarów 0:3 (22:25, 25:27, 20:25).

W najstarszej na Dolnym Śląsku lidze 
amatorów uczestniczy 10 zespołów. Mi-
strzowskiego tytułu sprzed roku bronią siat-
karze Oldboys Strzegom.
•	 LKS Chemik Żarów: Jacek Kądziołka, Łu-

kasz Jadach, Grzegorz Hałaczkiewicz, Mi-
chał Żyła, Grzegorz Niczyporuk, Krzysz-
tof Kądziołka, Krzysztof Górka, Radosław 
Wojnowski.

•	 TKKF Chemik Żarów: Jacek Kruk, Włady-
sław Charęża, Marek Zemankiewicz, Stani-
sław Dobrowolski, Wiesław Młodożeniec, 
Mariusz Kozakow, Dorian Kowalczyk.
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Electrolux Cup na start!
Pod szyldem sponsora głównego, firmy Electrolux z siedzibą zakładu w Ża-

rowie, ruszyła Żarowska Liga Futsalu Electrolux Cup. 

W najbardziej prestiżowych rozgrywkach 
piłki halowej w powiecie świdnickim uczest-
niczy 192 piłkarzy z 16 zespołów, które wystę-
pują w dwóch ligach. Mecze rozgrywane są na 
Hali Sportowej GCKiS w Żarowie.

19 listopada oficjalnego otwarcia doko-
nał Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak 
podkreślając fakt, iż od samego początku po-
wstania hali sportowej rozgrywane są na niej 
rozgrywki w ramach Żarowskiej Ligi Futsalu. 
Dzięki temu widz, jak i piłkarz ma zapewnio-
ny kontakt z piłką nożną przez cały rok. 

W meczu inaugurującym zmagania II 
Ligi Electrolux Cup beniaminek U18 Żarów, 
złożony z juniorów Zjednoczonych Żarów 
pewnie pokonał Mam Talent 3:1. Niezwykle 
groźny duet Kołodziej – Dubicki doprowadził 
swój zespół do pierwszego zwycięstwa. Bar-
dzo dobra postawa Marcina Korzeniowskie-
go (U18 Żarów) dała mu miano najlepszego 
bramkarza II Ligi Electrolux Cup. W meczu 

spadkowiczów poprzedniego sezonu Drink 
Team Świdnica – Zryw Łażany wynik 2:2 i po-
dział punktów. Nocny Team zremisował z FC 
Method Men 3:3. Najlepszym zawodnikiem 
II Ligi Electrolux Cup wybrano Jakuba Deca 
z FC Method Men. FC Wczorajsi roznieśli 
PKS Złoty Kłos 9:2. Najwięcej emocji dostar-
czyło spotkanie pierwszoligowców KKZ Za-
skoczeni Żarów – Czarny Lotos. Wyrównany 
poziom sprawił, iż remis 1:1 utrzymywał się 
niemalże do końca meczu. Pół minuty przed 
końcem spotkania Piotr Koluśniewski strza-
łem z głowy zapewnił KKZ Zaskoczonym 
Żarów trzy punkty. Zeszłoroczny mistrz ligi 
Wektor Świdnica pokonał beniaminka PCO 
Oldboys 4:2. Tytuł najlepszego bramkarza ko-
lejki dla Szymona Banacha z PCO Oldboys. 
W meczu beniaminków Galacticos Osiek 
nieoczekiwanie łatwo pokonał Wierzbiankę 
Wierzbną 5:2, biorąc rewanż za przegranie II 
ligi w poprzednim sezonie. W meczu zamyka-

jącym I kolejkę Cannabis rozbił Carvalet Syp-
ko Delta Jaroszów 6:1. Najlepszym zawodni-
kiem kolejki wybrano Michała Czernickiego 
(Cannabis). 

Największą niespodziankę 2 kolejki 
(26.11.2011) Electrolux Cup sprawili piłkarze 
Czarnych Lotos (na zdjęciu), remisując 1:1 
z aktualnym mistrzem I Ligi Wektor Świdnica.

Wyniki 2 kolejki:
II Liga Electrolux Cup

•	 Nocny Team – Zryw Łażany 1:3
•	 Mam Talent – FC Wczorajsi 4:2
•	 U18 Żarów – Drink Team Świdnica 3:1
•	 FC Method Men – PKS Złoty Kłos 9:2

I Liga Electrolux Cup
•	 Wierzbianka Wierzbna – Pco Oldboys 3:2
•	 KKZ Zaskoczeni Żarów – Canabis 5:1
•	 Czarny Lotos – Wektor Świdnica 1:1
•	 Galacticos Osiek – Carvalet Sypko Delta 

Jaroszów 12:2
Najlepsi zawodnicy, bramkarze 2 kolejki:
II Liga Electrolux Cup

•	 zawodnik – Sławomir Marmajewski 
(Mam Talent)

•	 bramkarz – Piotr Bęc (Drink Team Świd-
nica)
I Liga Electrolux Cup

•	 zawodnik – Piotr Koluśniewski (KKZ Za-
skoczeni Żarów)

•	 bramkarz – Patryk Cieśla (Wierzbianka 
Wierzbna)
Najlepsi zawodnicy kolejki I Ligi Electro-

lux Cup otrzymują nagrody rzeczowe, ufun-
dowane przez firmę JAKO w Świdnicy. Tra-
dycyjnie dla kibiców zaplanowano konkursy 
z nagrodami, których sponsorem jest firma 
Pleucom w Żarowie. 

Zapraszamy sympatyków piłki halowej 
w każdą sobotę w godz. 14:40 – 20:00 do hali 
sportowej.

Organizatorem rozgrywek jest Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. 
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Derby dla LKS Chemik Żarów
24 listopada LKS Chemik Żarów w  meczu derbowym siatkarzy po raz kolejny 

okazał się lepszy od TKKF Chemik Żarów wygrywając spotkanie 3:0. Rezultat 
wskazywałby na pewny triumf czwartej drużyny poprzedniego sezonu, jednak 
mecz nie był jednostronny i stał na dobrym poziomie.


