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Szczątki mamuta
już w Żarowie

Ważne,
by wyjść z domu

Jakub Dołharz
mistrzem!

Kości mamuta, odkrytego w 2005 roku
w pobliżu miejscowości Kruków można już
podziwiać w Żarowskiej Izbie Historycznej.
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Michała Bieszczada, reprezentujący
Gońca Żarów nie miał sobie równych.
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Podziękowania za plony
Podziękowania za tegoroczne plony, wspólna zabawa,
piękne dziękczynne wieńce oraz pyszności na dożynkowych
stołach – rolnicy z terenu gminy Żarów dziękowali za tegoroczne zbiory.

Więcej na stronach 4-5.

Śmieciowa rewolucja – odcinek 1

R

uszamy z nowym cyklem „Śmieciowa rewolucja”, w którym w odcinkach
będziemy prezentować zmiany, jakie czekają mieszkańców naszej gminy
w związku z nową ustawą śmieciową, która zacznie obowiązywać od 1 lipca
2013. Nowy system gospodarki odpadami zakłada przejęcie przez samorządy
gminne całkowitej odpowiedzialności za zbiórkę, segregację i utylizację śmieci.
W odcinku pierwszym prezentujemy obecny system gospodarowania odpadami, funkcjonujący na terenie gminy Żarów.
Przy aktualnym stanie prawnym przysłowiowy „Kowalski”, posiadający
domek jednorodzinny czy
prowadzący działalność gospodarczą zawiera umowę na
podstawienie pojemnika, jego wywóz i unieszkodliwie-

nie odpadów – z firmą, która
otrzymała zezwolenie burmistrza na prowadzenie tego typu
działalności na terenie naszej
gminy. W przypadku wspólnot
mieszkaniowych, budynków
gminnych lub spółdzielni „Kowalski” wnosi opłatę za wywóz

odpadów na rzecz ww. podmiotów (łącznie z innymi należnościami jak czynsz, koszty
zarządu, opłata za wodę i ścieki
itd.), naliczaną najczęściej od
liczby osób zamieszkujących
w lokalu „Kowalskiego”.
˭˭ Więcej na stronie 6.

Czytaj nas na:
www.um.zarow.pl
Codziennie
najświeższe
informacje
z Twojej gminy

2

» A k t ua l ności

Mieszkańcy
pytają, burmistrz
A
odpowiada

W związku z notorycznym spóźnianiem się autobusu dowożącego dzieci
z Wierzbnej do Szkoły Podstawowej w Żarowie żądam
natychmiastowej reakcji
w tej sprawie. Rok szkolny zaczął się ponad dwa
tygodnie temu, a autobus
spóźnił się już 8 razy. Informowałam o tym problemie szkołę, gminę oraz PKS,
lecz nie przyniosło to żadnego efektu. Jak wyobraża
sobie nasza gmina dalszy
dowóz dzieci do szkoły?
(sic!)
Szanowna mieszkanko!
Dziękuję za przekazanie
informacji na temat częstych
opóźnień kursów autobusu,

który dowozi dzieci do szkół.
Naturalnie przyłączamy się
do tych zażaleń, bo nie takie
zapisy obowiązują w podpisanej umowie. Dlatego
interwencja w tej sprawie
rozpoczęła się już od pierwszego spóźnienia autobusu.
I będzie trwała dopóty, dopóki sprawa definitywnie się
nie rozwiąże. Bezpieczny dojazd dzieci do szkół jest dla
mnie, podobnie jak dla was
– rodziców – kwestią priorytetową, dlatego będę interweniował w tej sprawie tak
często, jak będzie to konieczne. Na świdnicki PKS zostały
nałożone już kary pieniężne
za liczne i częste opóźnienie
w kursach. Zgodnie z zapisami obowiązującej umowy,
w przypadku braku jakichkolwiek reakcji oraz poprawy tej sytuacji, gmina Żarów
tę umowę przedsiębiorstwu
wypowie.
Z poważaniem
Burmistrz Żarowa
Leszek Michalak

Zachęcamy mieszkańców gminy Żarów do zadawania pytań
burmistrzowi Żarowa Leszkowi Michalakowi. Wystarczy jedynie
wejść na stronę Gminnego Informatora Internetowego www.um.zarow.
pl, następnie w zakładkę pytanie do burmistrza. A tu jedynie podać swój
adres e-mail i wysłać pytanie. Odpowiedzi na pytanie będą pojawiać
się na stronie. Wybrane opublikowane zostaną natomiast w Gazecie
Żarowskiej.

Co w powiecie piszczy
Mało chętnych na wicedyrektora pogotowia
Tylko dwie osoby zgłosiły
swoje kandydatury do konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora świdnickiego
Pogotowia Ratunkowego.
– Być może powodem jest
fakt, że oferujemy tylko pół
etatu. Dwie osoby jednak
wystarczą, by dokończyć
konkurs – zapewnia Sabina Cebula z zarządu powiatu i przewodnicząca komisji
konkursowej. Oferty złożyło dwoje lekarzy z powiatu
świdnickiego i obie pozytywnie przeszły wstępną
kwalifikację. Na 10 października zaplanowano rozmowy kwalifikacyjne, tego
samego dnia prawdopodob-

nie zostanie wyłoniony zastępca dyrektora pogotowia.
Bank wycofuje kredyt
na świdnicki aquapark
BRE Bank Hipoteczny
chce wycofać się z umowy
na kredytowanie świdnickiego aquaparku – podają Inwestycje Świdnickie.
Z niepotwierdzonych informacji wynika, że bank
już zerwał umowę. Czy to
oznacza, że inwestycja, na
którą w budżecie Świdnicy
zabezpieczono 84 miliony
złotych, nie dojdzie do skutku? Inwestycje Świdnickie
mimo wszystko uważają, że
jest realna szansa na budowę
i zapewniają, że mają wariant rezerwowy.

Wydawca i Redakcja: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Żarów im. ks. Jana Twardowskiego, 58-130 Żarów,
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biblioteka@um.zarow.pl
p.o. redaktora naczelnego: Agnieszka Gryc
Redaguje zespół: Magdalena Pawlik, Krzysztof Dutkiewicz
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Miejmy odwagę marzyć

licja marzy o tym, by zostać lekarzem, Piotrek
- żużlowcem, a Malwina kosmetyczką. Nadia
swoich marzeń nie zdradza, są jej tajemnicą. Jedno
jest pewne, wszystkie te marzenia zostały spisane
i zamknięte w Kapsule Dziecięcych Marzeń, która
została zamontowana przy nowo powstałej w Żarowie Alei im. Janusza Korczaka.
Młodzi żarowianie marzyć
się nie boją. Udowodnili to,
spisując swoje pragnienia na
kartkach i skrywając w Kapsule Dziecięcych Marzeń, która
została następnie szczelnie zamknięta i zamurowana w specjalnie do tego przygotowanym
wnętrzu. A wszystko w ramach
obchodów Roku Korczakowskiego w Żarowie, które odbyły się w piątek, 14 września
w Żarowie. Uroczystość została połączona z obchodami Międzynarodowego Dnia
Bez Samochodu i właśnie tym
akcentem zostały rozpoczęte.
Uczniowie żarowskich szkół
na rowerach wyruszyli sprzed
Urzędu Miejskiego w Żarowie,
przejechali, pod eskortą Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie, ulicami miasta aż do Alei

Korczaka. Towarzyszyli im,
również na rowerach, Rzecznik
Praw Dziecka Marek Michalak,
burmistrz Żarowa Leszek Michalak, Przewodniczący Rady
Miejskiej Tadeusz Pudlik, sekretarz gminy Żarów Sylwia
Pawlik. Żarowianie chcieli także uczcić obchodzony właśnie
Rok Korczakowski. Z tej okazji
dokonano oficjalnego nadania
imienia oraz otwarcia Alei Janusza Korczaka, znajdującej się
przy żarowskim Orliku. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak, burmistrz Żarowa Leszek Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej
Żarowa Tadeusz Pudlik oraz
członkini Komitetu Honorowego Obchodów Roku Korczaka
Henryka Krzywonos-Strychar-

ska oraz profesor Barbara Smolińska-Theiss. – Prawa dziecka
nie są żadną teorią, są praktyką. Wiem, że w Żarowie to nie
żadna nowość, wdrażacie to, co
nam doktor przekazał 100 lat
temu, każdego dnia. Gratuluję władzom miasta tej umiejętności słuchania dzieci, tego, że
w gminie Żarów najmłodsi mają rzeczywisty wpływ na przykład na to, jaką nazwę będzie
nosi rondo, czy jakie imprezy
się odbędą. Właśnie w ten sposób rozwijamy społeczeństwo
obywatelskie – mówił Marek
Michalak. Oficjalne uroczystości zakończyły się wykładem
Rzecznika Praw Dziecka dla

uczniów gimnazjum. A później przyszedł czas na zabawę
i to w szczytnym celu. Po raz
kolejny najmłodsi żarowianie
włączyli się w pomoc chorej
na białaczkę limfoblastyczną,
czteroletniej Natalce Fedak.
Wzorem festynu na zakończenie lata uczniowie żarowskich
szkół wzięli udział w dziesięciu konkurencjach przygotowanych przez TKKF Żarów
Chemik. W każdej zdobywali
punkty, które potem przeliczane
były na złotówki. Tym razem
dzieciom udało się zebrać 1382
zł na leczenie chorej Natalki.
Agnieszka Gryc

Będą dyżury posłanki

W

poniedziałek, 24
września mieszkańcy gminy Żarów mieli okazję spotkać się z posłanką
Izabelą Katarzyną Mrzygłocką. Parlamentarzystka
rozpoczęła comiesięczne
dyżury w Urzędzie Miejskim w Żarowie.
Posłanka będzie dyżurować
w Urzędzie Miejskim w Żarowie, w pokoju nr 18 w go-

dzinach od 12.00 do 14.00
w każdy ostatni poniedziałek
miesiąca. Przypomnijmy, że
mieszkańcy powiatu świdnickiego mogą się zgłaszać również do biura Izabeli Katarzyny
Mrzygłockiej w Świdnicy (Rynek 39-40) – jej dyżury tutaj
odbywają się tu we wtorki
w tygodniach, w których nie
ma posiedzeń Sejmu RP.
Oprac. Ag

Powstają nowe chodniki
W żarowskich miejscowościach powstają nowe chodniki. Mieszkańcy
Łażan korzystają już z nowego ciągu pieszego, kończy się budowa chodnika
w Pyszczynie, a zaczyna
w Siedlimowicach.
W Pyszczynie dobiegają
końca prace związane z budową chodnika. - Nowy ciąg pieszy ma mieć prawie 350 mb
długości, średnia szerokość
nowego chodnika to 1,5m,
co w efekcie daje przełożenie na ponad 520m2 wbudowanej kostki betonowej.
Łącznie nowy ciąg pieszy
w Pyszczynie liczyć będzie
740 mb długości – wyjaśnia
Patryk Wojak z Referatu Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Żarowie. Prace są

realizowane dzięki porozumieniu zawartym pomiędzy
gminą Żarów oraz Służbą
Drogową Powiatu Świdnickiego. SDPŚ przekazała na
ten cel środki finansowe, które
przeznaczone zostały na zakup
materiałów, natomiast gmina
Żarów ze swojej strony zapewniła sprzęt, kruszywo oraz
pracowników. Ruszyła także
budowa chodnika w Siedlimowicach. Chodnik powstaje ze
środków funduszu sołeckiego Siedlimowic. Mieszkańcy
na ten cel postanowili przeznaczyć większość przypadających im środków. Prace
realizowane są przez pracowników prac interwencyjnych
oraz robót publicznych zatrudnionych przez Urząd Miejski
w Żarowie.
Ag

Pierwsza z pięciu do remontu

R

oboty ziemne, wykonanie podbudowy,
a następnie nawierzchni
asfaltobetonowej, regulacja
studzieneki wykonaniepoboczytozakresprac,jakizostaniewykonanywramach
przebudowy drogi w Pyszczynie.
Właśnie rozpoczął się remont
drogi w Pyszczynie. Prace ruszył
w poniedziałek, 24 września.
A wykona je wyłonione w przetargu Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.
Droga w Pyszczynie to pierwsza
z pięciu gminnych dróg, które
przejdą gruntowny remont. Kolejne remonty zostaną wykonane
w Krukowie, Gołaszycach, Marcinowiczkach i Mikoszowej. To
kolejne drogi, na remont których
gmina Żarów pozyskała środki od Marszałka Województwa
Dolnośląskiego. W sumie 272

tysiące złotych. Dotacje zostały
przyznane w ramach działania:
ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych. –
Musimy wszyscy zdawać sobie
sprawę z trudnej sytuacji finansowej gminy. Mimo tego staramy
się w miarę naszych możliwości, dzięki otrzymanym kruszywom z pobliskich kopalni oraz
siłami pracowników interwencyjnych wykonywać, jak najwięcej remontów. Sukcesywnie
staramy się także o pozyskiwanie środków zewnętrznych na
remonty kolejnych dróg – mówi
burmistrz Żarowa Leszek Michalak. W ubiegłym roku wykonano remont drogi w Bukowie,
Pożarzysku, Imbramowicach,
Siedlimowicach i Żarowie. - To
kontynuacja tego procesu – dodaje burmistrz Żarowa Leszek
Michalak.
Agnieszka Gryc
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Nowy dach
na kościele

Szczątki mamuta już w Żarowie
K

T

ości mamuta, odkrytego w 2005 roku na starej
żwirowni w pobliżu miejscowości Kruków już
można podziwiać w Żarowskiej Izbie Historycznej.
Żarowska Izba Historyczna wzbogaciła swoje zbiory o niecodzienne znalezisko. – Po siedmiu latach
wreszcie żarowianie mogą zobaczyć szczątki znalezione na terenie naszej gminy.
Znalezisko doczekało się
już kilku opracowań naukowych, a Uniwersytet Zachodniej Australii w Perth
potwierdził, że są to szczątki dwóch mamutów – w wieku od 18 do 50 lat, wzrostu
około 3 metrów i 7 ton wagi
– wyjaśniał podczas otwarcia wystawy, która odbyła się w środę 19 września,
archeolog Bogdan Mucha
z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. To
unikalne znalezisko na skalę
kraju. - To bardzo cenne znalezisko z wielu powodów. Po
pierwsze ta wystawa pokazuje, że warto szukać, bo takie zwierzęta naprawdę żyły
na naszym terenie, z drugiej
strony pokazuje aktywność
wielu osób, które przyczyniły
się do powstania tej wystawy, a wreszcie to nieoceniona wartość dydaktyczna dla
naszych uczniów – mówi burmistrz Żarowa Leszek Michalak.
Szczątki mamutów odnaleźli w 2005 roku Monika
i Daniel Bryl, małżeństwo
z Krukowa. – To była fajna

przygoda. Zawsze lubiliśmy
podróżować, zwiedzać, wędrować po naszych terenach.
Podczas jednej z takich wędrówek, w żwirowni koło Krukowa na drodze znaleźliśmy
kość dość znacznych rozmiarów. Zainteresował mnie żółty
piach, którym była pokryta.
Pomyślałem, że na pewno pochodzi ze żwirowni. Poszliśmy
tam. Jak się okazało w ścianach wystawały inne kości –
wspomina Daniel Bryl.
Do tej pory w Polsce odnajdywane były zazwyczaj
pojedyncze kości mamutów.
W Krukowie było ich znaczne nagromadzenie. Wśród
nich: prawa łopatka, fragment łopatki lewej, 2 kręgi
piersiowe, 2 kręgi piersiowe z wyrostkiem, wyrostek
kolczysty kręgu piersiowego,
kość krzyżowa, kość miednicza prawa, kość miednicza
lewa, kość goleniowa prawa,
fragment ciosu, fragment kości długiej (udowej), fragment
kości płaskiej i długiej udowej, kość udowa, fragmenty
żeber, fragment kości strzałkowej oraz fragmenty kości

rwają prace remontowe dachu kaplicy
filialnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Zastrużu.
Wsparcia finansowego
dla ratowania zabytkowego obiektu udzielił Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a także
sami parafianie. - Dzięki staraniom gminy Żarów udało
się pozyskać 40 tysięcy złotych na długo wyczekiwany
remont dachu zabytkowego
kościoła w Zastrużu. Cieszę
się, że również sami parafianie dołożyli się do tej inwestycji. Wyremontowanie
zniszczonego i przeciekającego dachu naszego kościoła
to zadanie dla nas priory-

nieoznaczonych i fragmentów żeber.
Dzięki umowie zawartej
pomiędzy Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a Żarowską Izbą
Historyczną działającą w ramach Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie,
ten unikalny pod względem
liczebności nagromadzo-

J

akie są zadania Sejmiku Województwa Dolnośląskiego? Jak ważny jest wybór
życiowego zawodu i na czym polega zaufanie do przedsiębiorców? Na takie
pytania odpowiadał wicemarszałek województwa dolnośląskiego Jerzy Tutaj,
który gościł 21 września w żarowskim gimnazjum.

Na zdjęciu marszałek Jerzy Tutaj z burmistrzem Żarowa Leszkiem
Michalakiem oraz dyrektorem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie
Heleną Słowik

cie przy kolejnej ważnej inwestycji w Żarowie, jaką jest

tetowe, zwłaszcza przed tegoroczną zimą. Szczególnie
zależy mi, aby uchronić zabytkowe wnętrze i wyposażenie przed ewentualnym
zalaniem i zniszczeniem –
wyjaśnia ksiądz proboszcz
Paweł Szajner.
Prace remontowe zabytkowego dachu kościoła
w Zastrużu rozpoczęły się
jeszcze w okresie wakacyjnym. Prawdopodobnie zostaną one zakończone pod
koniec października. - Cieszymy się, że otrzymaliśmy
dotację na tę inwestycję. Należy dbać o to, aby zabytkowe
miejsca w naszej gminie były
w jak najlepszej kondycji –
dopowiada burmistrz Żarowa
Leszek Michalak.
Magdalena Pawlik

Steel.s ma
zezwolenie
nych kości zespół szczątków mamuta na stałe trafił
do Żarowa. Wystawę archeologiczną pt. „Krukowski Mamut” można podziwiać do 17
października w każdą środę
od godziny 10.00 do 17.00
oraz w niedzielę od 11.00 do
14.00. Wstęp bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!
Agnieszka Gryc

Lekcja o samorządzie
dla gimnazjalistów

Na wykład z młodzieżą gimnazjalną marszałek
przyjechał na zaproszenie
burmistrza Żarowa Leszka Michalaka – W żarowskim gimnazjum nie jestem
po raz pierwszy. Ale po raz
kolejny cieszy mnie widok
pięknego obiektu, w którym
macie przyjemność się uczyć.
Mam nadzieję, że mieszkańcy całej gminy niebawem będą mogli również korzystać
z basenu, który znajduje się
blisko gimnazjum – mówił
podczas wizyty Jerzy Tutaj.
Korzystając z niecodziennej
okazji marszałek gratulował
burmistrzowi Żarowa wielu
zrealizowanych inwestycji
i zadeklarował swoje wspar-
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budowa basenu. - Cieszę się,
że wizyta marszałka doszła

do skutku, a jeszcze bardziej
cieszy mnie to, że uczniowie
gimnazjum mogli uczestniczyć
w niezwykle ciekawej i inspirującej lekcji o samorządzie.
Być może wkrótce grono pracowników samorządowych
powiększy się. Żarów otrzymał dzisiaj również dobrą
informację o kolejnej możliwości ubiegania się o dofinansowanie na żarowskie
inwestycje. Tym razem chodzi
o remonty budynków wspólnot
mieszkaniowych. Przypomnę,
że żarowskiemu samorządowi wspólnie z mieszkańcami
udało się pozyskać ponad
osiemset tysięcy na ten cel.
Teraz przyszła wiadomość,
że kolejne wspólnoty mogą
się ubiegać o wsparcie finansowe. To naprawdę cieszy –
podkreślał burmistrz Żarowa
Leszek Michalak.
Magdalena Pawlik

S

teel.s Poland Sp. z o.o. otrzymała zezwolenia na
prowadzenie działalności gospodarczej na terenie podstrefy ekonomicznej w Żarowie.
Firma uruchomi nową linię
produkcyjną, która pozwoli
na prowadzenie działalności
produkcyjnej, polegającą na
nanoszeniu różnego rodzaju
oznakowań metodą sitodruku z przeznaczeniem na tzw.
rynki AGD oraz na potrzeby
przemysłu motoryzacyjnego.
– To kolejna rozbudowa zakładu produkcyjnego w naszej
podstrefie. Tym razem będzie
to rozbudowa wewnętrzna polegająca na wydzieleniu hali
pod nową linię produkcyjną.
Zawsze z taką operacją wiążą się pozytywne czynniki. Po
pierwsze zwiększenie zatrudnienia, po drugie zwiększe-

nie atrakcyjności końcowego
produktu. W tym przypadku elementów blaszanych do
produkcji AGD. Gratuluję zarządowi podjętych decyzji i życzę jak najszybszej realizacji
przedsięwzięcia z pożytkiem
dla firmy i pracowników z terenu naszej gminy – cieszy się
burmistrz Żarowa Leszek Michalak. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów
inwestycyjnych w wysokości
co najmniej 490 tys. złotych
oraz zatrudnienie co najmniej
5 pracowników. Firma planuje
zakończyć inwestycję najpóźniej do 31 grudnia 2013 roku.
Oprac. Ag

Co z tym światłem?
D
opóki powiat świdnicki nie przekaże całości infrastruktury, nowa
obwodnica i ronda nie będą oświetlone.
Oświetlenie zostało wykonane w ramach inwestycji przeprowadzonej wspólnie przez
sześć samorządów i prowadzonej przez powiat świdnicki.
Dzisiaj jego brak jest spowodowany wygaśnięciem umowy pomiędzy powiatem świdnickim
i energetyką. - Przedstawiłem
już staroście powiatu propozycję przejęcia oświetlenia drogi
na terenie naszej gminy. Czekamy na jego odpowiedź. W tej
sprawie docierają do mnie róż-

ne mądrości. Jako ciekawostkę mogę podać, że do tej pory
nie było żadnych problemów
z przekazaniem liczników wraz
ze skrzynką. Pozostała jedynie
sprawa przekazania pozostałej
infrastruktury. Formalnie teren
ten jest jednak terenem niezabudowanym i nie wymaga
oświetlenia. Z uwagi na bezpieczeństwo naszych mieszkańców, jeśli oczywiście uda
się sformalizować przejęcie
oświetlenia i podpisanie umowy z energetyką, droga będzie
oświetlana – wyjaśnia burmistrz
Żarowa Leszek Michalak.
Ag
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Podziękowali za plony

odziękowania za tegoroczne plony, wspólna zabawa, piękne dziękczynne wieńce oraz pyszności na dożynkowych stołach – rolnicy z terenu gminy Żarów dziękowali za tegoroczne zbiory.

W tym roku dożynki
gminne odbyły się w niedzielę, 16 września. A rolników z terenu całej gminy
gościło u siebie Kalno. Zaproszeni goście oraz mieszkańcy święto plonów

rozpoczęli od uroczystej,
dziękczynnej Mszy Świętej,
odprawionej przy kapliczce
w Kalnie. – Człowiek powinien umieć dawać i dzielić
się swoją dobrocią. Dzisiejsza msza święta, dzięk-

czynno-błagalna ma obudzić
w nas to poczucie dzielenia
się zarówno w stosunku do
Boga, jak i drugiego człowieka – mówił podczas
kazania proboszcz parafii
Wniebowzięcia Najświętszej

Maryi Panny w Wierzbnej,
ksiądz Andrzej Walów. Po
nabożeństwie uroczysty korowód poprowadzony przez
starostów tegorocznych dożynek: Pawła Ziębę i Jolantę
Siemiątkowską, przeszedł na

boisko sportowe, gdzie odbyła się artystyczna część
dożynek gminnych. W niedzielnych ceremoniach wzięli udział m.in. poseł na Sejm
RP Katarzyna Mrzygłocka,
władze gminy Żarów, żarow-

scy radni, przedstawiciele
duchowieństwa, przedstawiciele Urzędu Miejskiego
w Żarowie, a przede wszystkim rolnicy z terenu gminy
Żarów wspólnie z całymi
rodzinami.

Tradycyjnie już dożynki gminne rozpoczęła uroczysta, dziękczynna msza święta. Nabożeństwo zostało
odprawione przez proboszcza parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wierzbnej, księdza Andrzeja
Walów pod kapliczką w Kalnie i zgromadziło tłumy mieszkańców gminy Żarów i zaproszonych gości.

Sołtys i sołtysowa dożynek gminnych: Paweł Zięba i Jolanta Siemiątkowska, w imieniu organizatorów, zadbali o to,
by gościom niczego w tym szczególnym dniu nie zabrało

Dożynkowe stoły uginały się pod ciężarem pysznego jadła przygotowanego przez
poszczególne sołectwa. Nie zabrakło tradycyjnego bigosu, pierogów, łazanek oraz soków
i nalewek, a także bardziej wyszukanych dań

Koko Koko
Dożynki Spoko
Popularny hit zespołu Jarzębina „Koko Koko
Euro Spoko” w tym roku triumfował na dożynkach gminnych w Kalnie.
Z melodii piosenki skorzystało kilka żarowskich wiosek,
dokładając do niej własny tekst. Sołectwa dziękowały
w nich za tegoroczne plony, władzom za dokonane
inwestycje i wyrażając jednocześnie prośbę o kolejne. Choć podczas dożynkowych występów nie
zabrakło także takich, które popisały się, ale
nie swoim śpiewem, a brakiem znajomości lokalnego samorządu i zadań za
które jest odpowiedzialny.
Ag

Barwne, kolorowe stroje i dożynkowe przyśpiewki – żarowskie sołectwa zaprezentowały się także na scenie. Na zdjęciu Koło
Gospodyń Wiejskich w Bukowie podczas występu artystycznego
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Dożynki to wyraz
szacunku do pracy
R

olnicy z gminy Żarów podziękowali za tegoroczne plony. Dożynki gminne
zorganizowano w tym roku w Kalnie w niedzielę 16 września. O wrażeniach
z uroczystości rozmawiamy z burmistrzem Żarowa Leszkiem Michalakiem

Panie burmistrzu, każde dożynki są symbolem
wspólnej i trudnej pracy
rolników. Proszę powiedzieć, jaki był miniony
rok dla rolników z gminy
Żarów i za co trzeba im
podziękować?
- Dożynki to staropolska uświęcona tradycją
okazja do wspólnego radowania się zebranymi
plonami. A duma i radość
z plonów zawsze przekłada
się na chleb i nasze życie
codzienne. I w tym znaczeniu dożynki są nie tylko świętem, ale również
najpiękniejszym wyrazem
szacunku do pracy. Dlatego, z wielkim uznaniem
zawsze myślimy o naszych
żywicielach – rolnikach.
To ich ciężkiej pracy zawdzięczamy to, że w naszych domach nie brakuje
chleba. W swojej pracy rolnik nigdy nie powie, że gdy
wykonał już wszystko, co
mógł, w nagrodę na pewno
otrzyma plon. Tak też by-

ło zimą tego roku na polach
Bukowskich, Imbramowickich, Pyszczyńskich i Zastrużańskich. Na szczęście

A jaki jest ten obraz żarowskich wsi?
- W ostatnich latach obok
Kół Gospodyń Wiejskich,

życia społecznego przydają
powstające stowarzyszenia
i świetlice środowiskowe.
Niewątpliwie wzrostowi aktywności środowisk wiejskich
sprzyja funkcjonowanie, trzeci już rok funduszu sołeckiego, wydatkowanego zgodnie
z bezpośrednio wyrażoną
wolą samych mieszkańców.
Bardzo cieszy również aktywność środowisk wiejskich w przygotowywaniu
i pożytkowaniu pozyskiwanych środków z różnych funduszy dotacyjnych. Powstają
nowe przystanki i place zabaw. Realizowane są remonty
i wyposażenia świetlic, boisk
czy wreszcie tak oczekiwane nowe nawierzchnie ulic.
To ważne, że dodatkowo pozyskiwane pieniądze trafiają
do naszych wsi i że wspólnie
dobrze je pożytkujemy. Powracając raz jeszcze do tematu święta plonów, to był
to na pewno czas radości. Dożynki to tradycja. Niech trwa
zawsze. Uczmy nasze dzieci
poszanowania historii i obyczajów. Tak długo będziemy
żyli, jak długo historia i tra-

Podczas tegorocznych dożynek Lokalna Grupa Działania „Szlakiem granitu” rozstrzygnęła konkurs na najpiękniejsze
stoisko dożynkowe i najsmaczniejszy produkt regionalny. W konkursie na najładniejsze stoisko zwyciężyło sołectwo
Buków, II miejsce zajęły Łażany, III natomiast Mrowiny. Bezkonkurencyjnym produktem regionalnym okazała się
„Nadziewka z wątróbki” z Imbramowic, na II miejscu uplasował się „Pasztet Władzi” z Kalna, na III natomiast „Dżem
z aronii” z Mikoszowej.

kolejne anomalia pogodowe,
których skutki obserwowaliśmy w różnych częściach naszego kraju, ominęły Ziemię
Żarowską.

Ludowych Zespołów Sportowych czy straży pożarnych,
w wielu naszych wsiach rozwijają się nowe formy aktywności mieszkańców. Impulsów

dycje naszych przodków będą
przekazywane z pokolenia na
pokolenie.
Magdalena Pawlik

PODZIĘKOWANIE
Gminne Dożynki już za nami. Nasza skromna miejscowość Kalno jest dumna, że to piękne Święto Plonów odbyło się właśnie u nas. Pragnę
serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, by ta impreza była tak udana:
• Dziękuję mieszkańcom Kalna za okazaną pomoc i wszelkie objawy sympatii i poparcia Dożynek Gminnych w Kalnie: młodzieży, za to, że
potrafiła się zintegrować i wspierać nas swoją pomocą, Kołu Gospodyń Wiejskich za dopilnowanie kuchni i stoiska, radnemu Mieczysławowi
Myrcie i wszystkim rolnikom za ciężką pracę, pani sołtys Janinie Jarosz za czuwanie nad wszystkim. Dziękuję za dekorację wioski, upieczone
ciasta, zebrane fanty.
• Dziękuję Włodarzom Gminy Żarów, pracownikom GCKiS, pracownikom interwencyjnym, firmie 1,2,3 a najbardziej kierownikowi Referatu do
spraw Wsi Przemkowi Sikorze, który był z nami cały czas, pracował z nami i bawił się z nami do końca, cierpliwie znosił nasze humory i rozwiązywał wszelkie problemy.
• Dziękuję delegacjom każdej wioski za liczne przybycie i piękną prezentację stoiska oraz występy. Z roku na rok stoiska są coraz piękniejsze, a potrawy smaczniejsze i coraz bardziej wyszukane.
• Dziękuję sponsorom naszej loterii fantowej. To dzięki nim nasza młodzież zarobiła na nowy sprzęt grający do świetlicy wiejskiej. Dziękuję
wszystkim, ale pozwolę sobie wymienić tych największych: sklep Rogatek Jerzy i Zofia Staruszkiewicz, Henryk i Beata Skotniccy, firma PLEUCOM Agnieszka i Zygmunt Worsa, Agencja Reklamowa GEO SPACE Michał Kozak, sklep AGD Anna Nocoń Kurzeja, sklep KTK OBUWIE, firma
FRANC-TEXTIL, BANK SPÓŁDZIELCZY Oddział Żarów, firma COLGATE-PALMOLIVE Świdnica, Małgorzata i Marek Salamon, firma Andrzeja Kudasa
Świdnica, firma FOTO-Małgorzata Niewada .
• Dziękujemy piekarni pana Kozłowskiego i piekarni A. J. Wychowanek, za to, że nie zabrakło nam świeżego chleba, Panu Jackowi Marczyńskiemu za pieczone mięsiwo i zimne piwo przez całą noc oraz grupie TKKF CHEMIK za cierpliwe zabawianie naszych milusińskich .
Dziękuję wszystkim, a jeśli o kimś zapomniałam to serdecznie przepraszam.
Przewodnicząca Rady Sołeckiej Ewa Wołek
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odziękowania za tegoroczne plony, wspólna zabawa, piękne dziękczynne wieńce oraz
pyszności na dożynkowych stołach. Tak wyglądały gminne dożynki, które w tym roku odbyły
się w niedzielę, 16 września w malowniczej miejscowości Kalno. Zapytaliśmy sołtysów gminy
Żarów, jak oceniają organizację tegorocznego
Święta Plonów.
Danuta Gadzina Sołtys Łażan
Tegoroczne dożynki w Kalnie były
piękną uroczystością, dlatego moje
wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Impreza była dobrze zorganizowana i nikt tam na pewno się nie
nudził. O tym, że uroczystość dożynkowa była udaną imprezą świadczy z pewnością duża frekwencja
naszych mieszkańców. I to nie tylko z naszej gminy,
którzy wspólnie z rolnikami z gminy Żarów świętowali obfitość tegorocznych plonów. Cieszy mnie również, że z naszych sołeckich stoisk znikały pyszności,
które przygotowane zostały specjalnie na tę okazję.
Były łazanki, ruskie pierogi, makaron ze szpinakiem
i mnóstwo ciasta. Wspólnie z paniami z naszego stowarzyszenia radujemy się, że nasze potrawy cieszyły
się tak dużym zainteresowaniem.
Ryszard Pawlik Sołtys Pyszczyna
Dzięki takim imprezom, jak dożynki,
integruje się nasza społeczność lokalna. I tak było również – w mojej
ocenie – podczas tej imprezy w Kalnie. Mieszkańcy naszej miejscowości
wspólnie doskonale się bawili, również podczas dożynkowych przyśpiewek, które śpiewały panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Słoneczna pogoda dopisała
organizatorom imprezy, przybyło dużo mieszkańców,
nie tylko z samej gminy, ale i okolicznych miejscowości, dlatego dożynkowy festyn można uznać za
udany. Tym bardziej, że dla dorosłych, jak również
dla najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji. No i cóż,
następna taka impreza dopiero za rok.
Marek Fita Sołtys Imbramowic
Były to pierwsze dożynki, od kiedy piastuję funkcję sołtysa. Muszę
przyznać, że była to bardzo udana
impreza. Piękna pogoda, okazałe
dziękczynne wieńce, dożynkowa
msza i stoły uginające się od wiejskich pyszności
– wszystko to sprawiło, że uroczystość była dobrze
zorganizowana i – w mojej ocenie – wypadła naprawdę znakomicie. Wszystkie żarowskie miejscowości
– uważam – spisały się na medal, każde stoisko wzbudzało duże zainteresowanie. I nic dziwnego, wiejskie
pyszności nęciły mieszkańców swoimi zapachami.
Bardzo mi się podobały tegoroczne dożynki i oby
więcej takich imprez odbywało się w naszej gminie.
Janina Jarosz Sołtys Kalna
W tym roku to właśnie Kalno było
gospodarzem dożynek i mam nadzieję, że uroczystość dożynkowa
wypadła bardzo dobrze. Cieszę się,
że ta wspólna inicjatywa wzbudziła
tak duże zainteresowanie. Wspólna, bo w przygotowaniach do tegorocznych dożynek zaangażowani byli
nie tylko mieszkańcy Kalna. I choć przygotowania
trwały długo, warto było. Myślę, że zadowolone miny
mieszkańców mówiły same za siebie. Jako sołectwo
cieszymy się także, że nasze stoisko odwiedzało tak
dużo mieszkańców, a pyszności mieliśmy naprawdę
bardzo dużo. Nasz pasztet z królika zdobył drugie
miejsce w konkursie na najlepszy produkt lokalny. Nie
możemy również narzekać na loterię fantową, która
podczas dożynek wzbudzała niemałe zainteresowanie.
Magdalena Pawlik
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Śmieciowa rewolucja – odcinek 1
R

uszamy z nowym cyklem „Śmieciowa rewolucja”, w którym w odcinkach będziemy prezentować zmiany, jakie czekają mieszkańców naszej gminy w związku z nową ustawą śmieciową, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013. Nowy system gospodarki odpadami zakłada przejęcie przez samorządy gminne
całkowitej odpowiedzialności za zbiórkę, segregację i utylizację śmieci. W odcinku pierwszym prezentujemy obecny system gospodarowania odpadami, funkcjonujący na terenie gminy Żarów.
Przy aktualnym stanie
prawnym przysłowiowy
„Kowalski”, posiadający
domek jednorodzinny czy
prowadzący działalność gospodarczą zawiera umowę
na podstawienie pojemnika,
jego wywóz i unieszkodliwienie odpadów – z firmą, która
otrzymała zezwolenie burmistrza na prowadzenie tego
typu działalności na terenie
naszej gminy. W przypadku
wspólnot mieszkaniowych,
budynków gminnych lub
spółdzielni „Kowalski” wnosi
opłatę za wywóz odpadów na
rzecz ww. podmiotów (łącznie z innymi należnościami
jak czynsz, koszty zarządu, opłata za wodę i ścieki
itd.), naliczaną najczęściej od
liczby osób zamieszkujących
w lokalu „Kowalskiego”.
W przypadku odpadów

zbieranych selektywnie jak
PET, stłuczka szklana, papier i tektura, Gmina Żarów
zapewnia możliwość bezpłatnego korzystania z pojemników przeznaczonych
do zbierania poszczególnych
frakcji. Korzystanie z nich,
umożliwia zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów
a co się z tym wiąże ponoszenie mniejszych kosztów ich
usuwania poprzez podpisanie
umowy na mniejszy pojemnik. W przypadku budynków
wielomieszkaniowych, również istnieje możliwość rozliczania się od pojemnika a nie
od osoby, co ma działać motywująco i zachęcać mieszkańców do selekcji odpadów.
W naszej gminie „Kowalski” nie ponosi kosztów na
unieszkodliwianie odpadów
wielkogabarytowych tj. meb-

li, meblościanek, kanap itp.,
gdyż są one bezpłatnie odbierane w każdy piątek przez
firmy wywozowe oraz zużytego sprzętu RTV i AGD,
gdyż jest on odbierany bezpośrednio od „Kowalskiego”
raz w roku przez firmę Alba
Dolny Śląsk sp. z o.o. Każdorazowo można dostarczyć
ww. odpad do siedziby firmy
na ul. Słowiańską 16 w Żarowie.
Każda gmina sama reguluje w przepisach prawa miejscowego kwestię gospodarki
odpadami i w każdej gminie
różnie to wygląda. Zasadniczym problemem jest fakt, nie
objęcia obecnym systemem
wszystkich mieszkańców,
gdyż nie każdy z mieszkańców poczuwa się do odpowiedzialności za wytworzone
przez swoje gospodarstwo

domowe śmieci, oraz fakt
niskiego udziału odpadów
zebranych selektywnie i podanych recyklingowi w sumie
odpadów ogółem. Nasz kraj
drastycznie odbiega od standardów np. skandynawskich
w kwestii odzysku i recyklingu odpadów, co ma swoje
odzwierciedlenie w karach
pieniężnych płaconych przez
Państwo Polskie na rzecz instytucji europejskich. Te dwie
przesłanki były głównym motorem dla polskiego parlamentu do zmian prawnych
i przekazania większej odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami gminom.
Ale o zmianach, ich zakresie oraz sposobie wprowadzenia w następnym odcinku.
Tomasz Kuska
Inspektor ds. Gospodarki
Komunalnej.

		BURMISTRZ

MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż
LOKALU MIESZKALNEGO o pow. 62,26 m2  w budynku nr 45 przy
ul. Armii Krajowej w Żarowie (plus piwnica o pow. 17,98 m2)

		
		
		

		 Pow.
Numer
działki
działki
w m2

86/18

258

Numer
KW

Położenie

Żarów
ul. Armii
SW1S/00026497/4
Krajowej
45/3

Przeznaczenie
w planie

Forma
oddania
nieruch.

sprzedaż lokalu na
własność wraz z udziaZabudowa
łem w prawie użytmieszkaniowa
kowania wieczystego
gruntu 15,14 %

Cena
wywoław.
116.000 zł
w tym:
113.500  zł
– lokal
2500 zł
-udział

Godz.
Wysokość     
rozp.
   wadium      
przetargu

11.600 zł

9.10

1. Przetarg odbędzie się 15 października 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości  podanej w tabeli, które powinno znajdować się na  koncie: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej w dniu  11  października   
2012r.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom
wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
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. Zgodnie z ustawą  o podatku od towarów i usług zbywany lokal zwolniony jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych  związanych z przygotowaniem lokalu
do sprzedaży w kwocie łącznej 550  zł oraz kosztów notarialnych.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74/8580-591 wew. 339 i 301 do dnia
11.10.2012r.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed
otwarciem przetargu.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika,
konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami
przetargu i ich akceptacją.
12. Pierwsze postąpienie wynosi 1.200 zł.

OGŁOSZENIE DROBNE
Sprzedam działkę budowlaną, Kalno 30 arów + media, spokojna dzielnica. Cena 150 tys. zł. Tel. 696 668 125
Sprzedam lub zamienię na mieszkanie działkę budowlaną 2600 m2 w Wierzbnej. Tel. 531 868 260
Sprzedam działkę budowlaną 1500 m2 w Wierzbnej. Tel. 531 868 260

Remont szatni Zjednoczonych

P

oczątkiem września
zakończył się remont
szatni Klubu Sportowego
„Zjednoczeni Żarów”. Prace, które zostały wykonane
mają zapewnić zapobieganie dalszemu nadmiernemu powstawaniu wilgoci
w pomieszczeniach szatniowych.
- Cieszę się, że nasza współpraca z burmistrzem przyczynia
się do podejmowania konkretnych kroków, które służą poprawie warunków przebywania
w szatni żarowskich piłkarzy.
Wiemy, że jeszcze wiele pracy przed nami, ale my również
zawsze w ciągu roku wykonujemy wiele prac remontowych
w mniejszym zakresie na terenie
całego boiska sportowego i szatni. W niedługim czasie ulegnie
renowacji także boczna płyta
boiska. Za bramkami zamontowane zostaną piłkochwyty
oraz budki dla piłkarzy rezerwowych. Maszty oświetleniowe
wraz z fundamentami to z kolei
dar od żarowskiej Polskiej Ceramiki Ogniotrwałej – podkreśla
Jacek Kaletowski prezes Klubu Sportowego „Zjednoczeni
Żarów”.

Całe zadanie kosztowało
dwanaście tysięcy złotych i zostało sfinansowane z budżetu
gminy Żarów. - W ramach tej
inwestycji wykonano mechaniczną wentylację w dwóch
częściach prysznicowych oraz
wymieniono część instalacji kanalizacyjnej. Wykonano również w części prysznicowej na
piętrze izolacją wodoodporną
posadzki, aby nie nie dochodziło do zalewania stropu. Ponadto, wymieniono programator
do pieca oraz wykonano przepięcie rur spustowych do instalacji deszczowej. W jednej
z części prysznicowej wymieniono glazurę podłogową oraz
część glazury ściennej. Jest to
z pewnością jeden z kroków,
jakie należało poczynić bezwzględnie w tym roku, aby
zapobiec dalszej degradacji pomieszczeń przez wilgoć. Chcemy jeszcze w tym roku zacząć
osuszać ściany w pomieszczeniach szatniowych, aby można było na wiosnę wykonać,
wspólnie z klubem malowania
tych pomieszczeń. – wyjaśnia
zastępca burmistrza Grzegorz
Osiecki.
Magdalena Pawlik

TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU
MIEJSKIEGO W ŻAROWIE
Przypomnienie o obowiązku składania informacji i deklaracji podatkowych.
1. Przypominamy o obowiązku składania informacji podatkowych na odpowiednich drukach,
w przypadku:
nabycia lub zbycia gruntów rolnych, budowlanych,
nabycia lub zbycia lokalu mieszkalnego, garażu i budynku użytkowego,
zmiany miejsca zamieszkania,
Ponadto, w przypadku osób użytkujących nieruchomości, których prawnym właścicielem jest
osoba nie żyjąca, do momentu ustalenia spadkobierców nieruchomości, osoby użytkujące tę
nieruchomość, powinny zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim w Żarowie w Referacie Finansowo – Budżetowym w pok. Nr 2.
2.Właściciele samochodów, ciągników i naczep ciężarowych oraz autobusów mają obowiązek
składania deklaracji na podatek od środków transportowych w przypadku:
nabycia lub zbycia pojazdów,
czasowego wyrejestrowania.
Druki deklaracji i informacji podatkowych dostępne są w Biurze Obsługi Klienta i w pokoju Nr 2 Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej bip.um.zarow.pl w zakładce „Podatki i opłaty lokalne”.
Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Żarowie informuje
o terminach płatności podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych w 2012 roku:
1) Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:
I rata - termin płatności upłynął 15 marca 2012 r.
II rata - termin płatności upłynął 15 maja 2012 r.
III rata  - termin płatności upłynął 15 września 2012 r.
IV rata – termin płatności do 15 listopada 2012 r.
2) Podatek od środków transportowych:
I rata - termin płatności upłynął 15 lutego 2012 r.
II rata – termin płatności upłynął 15 września 2012 r.
Informujemy, że 15 lutego 2012 r. upłynął termin składania deklaracji na podatek od środków
transportowych na 2012 r.
3) Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów
– termin płatności upłynął 31 marca 2012 r.
4) Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media
- płatne do 10 każdego miesiąca
5) Czynsze dzierżawne:
- miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca
- roczne - termin płatności upłynął 30 czerwca 2012 roku
Zniesienie opłaty od posiadania psa
Opłata od posiadania psa nie jest dla gminy obligatoryjna, co oznacza, że  jej wprowadzenie zależy od Rady Miejskiej. Dnia 30 listopada 2011 roku radni Rady Miejskiej Żarowa podjęli uchwałę nr XVI/111/2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXV/296/2010  Rady Miejskiej  
w Żarowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów wraz z późniejszymi zmianami. W związku z powyższym od 01 stycznia 2012 roku opłata od posiadania psa
na terenie Gminy Żarów nie jest pobierana. Niemniej jednak osoby, które posiadają zaległości
w opłacie od posiadania psa, pochodzące z okresów obowiązywania Uchwały zobowiązane są
do ich niezwłocznego uregulowania.
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 dzierżawy w oparciu
o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 131/2012 z dnia 12.09.2012r.
Uwaga producenci rolni!
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października 2012 r. gotówką w kasie Urzędu
Miejskiego albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Przypominamy, że 30 września 2012 r. mija termin zapłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Do lekarza
tylko prywatnie

Ważne,
by wyjść z domu

P

oradnia Ginekologiczno-Położnicza w Żarowie wciąż bez kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentki za wizytę u jedynego lekarza tej specjalności w gminie muszą więc płacić.

Ż

arowski Uniwersytet III Wieku rozpoczyna kolejny rok akademicki. Uroczysta inauguracja odbędzie się w piątek 28 września. A wraz z nowym
rokiem na uniwersytecie także zmiany. Obowiązki
prezesa Uniwersytetu III Wieku w Żarowie po Zbigniewie Owczarskim przejmie w tym roku Krystyna
Markiewicz, która w rozmowie zdradza, jakie zmiany
czekają studentów.
Żarowscy seniorzy przygotowują się do nowego
roku akademickiego. Od
poniedziałku 1 października rozpoczną zajęcia. To już
czwarty rok działalności
żarowskiego uniwersytetu.
Jakie zajęcia przygotowano dla studentów-seniorów
w tym roku?
- Nie przewidujemy
większych zmian w harmonogramie zajęć na ten rok
akademicki. Czekają na nas
przede wszystkim te same
zajęcia, od lat cieszące się
popularnością. A więc fizjoterapia, rękodzieło, malarstwo,
taniec, język angielski i niemiecki, basen i informatyka.
Oczywiście swoją działalność prowadzić będzie także
Chór Uniwersytecki. Chcemy
się pokazywać i reklamować,

dlatego już 1 października
wystąpimy na Przeglądzie
Zespołów Seniorów w Radio Wrocław. W tym roku
chcemy postawić także na
kulturę. Dlatego przewidujemy większą ilość wyjazdów do teatru, kina, opery
i na różnego typu spotkania
autorskie.
Na Uniwersytecie III
Wieku studiuje ponad
140 osób. Czy wraz z nadejściem nowego roku
akademickiego do grona
studentów-seniorów dołączą nowe osoby?
- Oczywiście, że pojawią
się nowi studenci. Na ten
moment doszły nam 4 osoby, ale zapisy wciąż trwają.
W trakcie roku akademickiego przyjmujemy zapisy
cały czas. Nie odmawia-

my nikomu, przyjmujemy
wszystkich, którzy chcą do
nas dołączyć.
Jest Pani z Uniwersytetem III Wieku od początku
jego istnienia. Jak zaczęła
się Pani przygoda z uniwersytetem?
- O tym, że w Żarowie powstaje Uniwersytet III Wieku
dowiedziałam się z Gazety
Żarowskiej. Postanowiłam
pójść na pierwsze spotkanie
i już zostałam. Po roku działalności zostałam wybrana
do zarządu. Uniwersytet to
wspaniała przygoda, kontakt
z ludźmi, nowe znajomości,
przyjaźnie. Dla ludzi w naszym wieku to niezwykle
ważne – móc wyjść z domu,
otworzyć się na innych ludzi.
Dlatego zapraszamy wszystkich, którzy czują się samotni
w domu, chcą żyć aktywnie
i uprawiać sport. To wszystko oferuje nasz Uniwersytet.
Dziękuję za rozmowę
Agnieszka Gryc

Nauka na miarę każdego ucznia

P

onad dwustu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie,
Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach ukończyło zajęcia projektu systemowego
„Nasze Dzieci”.
Projekt miał być realizowany jeszcze tylko w pierwszym
semestrze tego roku szkolnego. Jednak gminie Żarów udało się pozyskać środki na jego
przedłużenie. - Codzienność
szkolna pokazuje, że uczniowie
różnią się od siebie intelektem,
temperamentem, osobowością, posiadaną wiedzą, zainteresowaniami czy sposobem
radzenia sobie w trudnych
sytuacjach. Taką receptą na
wyrównanie różnic pomiędzy dziećmi jest unijny projekt, który potrzeby każdego

ucznia rozwiązuje indywidualnie. W ramach projektu systemowego „Nasze Dzieci”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskich, zrealizowanych zostało już 1700
godzin dodatkowych zajęć dla
dzieci wymagających indywidualnego podejścia. Na kontynuację projektu z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego udało się
pozyskać dodatkowe 32.400
złotych – mówi Katarzyna Janik z Referatu Oświaty Funduszy Zewnętrznych i Promocji

Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Z kolejnych zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego „Nasze Dzieci”
korzystać będą uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Żarowie oraz Imbramowic.
Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji
kluczowych realizuje również
żarowskie gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Mrowinach.
Jest to projekt „Kreatywna
Szkoła”, który już na dobre
ruszył w dwóch placówkach.

- Póki co jesteśmy zawieszeni w próżni – mówi Wioletta Kołodziejczyk, kierownik
NZOZ „Medicus” w Żarowie. – Dodatkowy konkurs,
który ogłoszono został odwołany przez Narodowy Fundusz Zdrowia i na razie nie
ogłoszono kolejnego. Czekamy, bo Fundusz Zdrowia
ma zabezpieczone finanse na
podpisanie kontraktu z jeszcze jedną poradnią ginekologiczno-położniczą z terenu
powiatu świdnickiego. Przychodnia „Medicus” od de-

Plastyczna:
- Akademia Malucha – zajęcia dla dzieci od 6 miesiąca do 4 lat
- zajęcia plastyczne z elementami ceramiki dla dzieci od
5 – 9 lat
- zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży od
10 – 15 lat
Ceramiczna:
- zajęcia ceramiczne dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia
- warsztaty ceramiczne dla dorosłych
Multimedialna
- zajęcia multimedialne dla dzieci w wieku 7-15 lat oraz
dla dorosłych
Informacje i zapisy w biurze GCKiS, ul. Piastowska 10A, 58-130
Żarów, tel. 74-8580-753, www.centrum.zarow.pl

cyzji Narodowego Funduszu
Zdrowia we Wrocławiu odwołuje się także do prezesa NFZ.
Na razie pismo pozostaje bez
odpowiedzi, a mieszkankom
Żarowa pozostaje korzystać
z płatnych wizyt lub dojeżdżać do Świdnicy, Strzegomia, bądź Świebodzic.
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w NZOZ „Medicus” w Żarowie to jedyna
tego typu poradnia na terenie
gminy Żarów. Miesięcznie
przyjmuje około 300 pacjentek, pod opieką położnej

środowiskowej znajduje się
ponad 5 tysięcy mieszkanek
gminy Żarów. Przypomnijmy
także, że mieszkanki Żarowa
także protestują przeciwko
decyzji Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia w sprawie nie zakontraktowania Poradni Ginekologiczno-Położniczej
w NZOZ „Medicus” w Żarowie. Pacjentki wspierają
władze Żarowa oraz poseł na
Sejm RP Katarzyna Mrzygłocka.
Ag

CO? GDZIE? KIEDY?

CZYLI INFORMATOR KULTURALNY
Żarów
19 września-17 października
Wystawa archeologiczna „Krukowski mamut”. Poza znaleziskiem kości mamuta
sprzed ponad 20 tys. lat p.n.e. na wystawie
prezentowane będą zabytki archeologiczne datowane od epoki kamienia po wczesne średniowiecze. Wystawa będzie otwarta
w każdą środę w godz. 10.00-17.00 oraz
niedziele w godz. 11.00-14.00 (Żarowska
Izba Historyczna, ul. Armii Krajowej 40).
13 października
Turniej judo i spotkanie z byłym mistrzem
świata w judo Rafałem Kubackim (Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie)
14 października
Finał strefy w warcabach 100-polowych
w ramach XIII Dolnośląskich Igrzysk LZS
i Mieszkańców Wsi (hala sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie)

Świdnica
13 października
Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal
Piosenki „Pięterko”, który adresowany
jest do młodych wokalistów zamieszkałych na terenie całego kraju. Celem
festiwalu jest promowanie uzdolnionej
wokalnie młodzieży oraz prezentacja
dorobku artystycznego młodych wykonawców. Główną częścią festiwalu
będzie konkurs piosenki. Regulamin
konkursu oraz więcej informacji na
www.sok.com.pl (sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 43).
30 października
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na
„Świadectwa wzlotu, upadku... Antka
Kochanka” Teatr im. Jerzego Szaniawskiego (Sala Teatralna Świdnickiego
Ośrodka Kultury, ul. Rynek 43).

Podziękowanie
Jak każda organizacja pożytku publicznego otrzymaliśmy z urzędów skarbowych dane osobowe
podatników, którzy przekazali 1% swojego podatku na nasze cele statutowe. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane serce. Wszystkie wpłaty dokonane przez Państwa są dla nas ogromnym wsparciem i dowodem na to, że uznajecie Państwo naszą pracę za pożyteczną i skuteczną.
Wszystkim serdecznie dziękujemy. Państwa pieniądze zostaną spożytkowane w sposób, który
by Was usatysfakcjonował.
Stowarzyszenie „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła w Zastrużu

Nowe ubrania dla strażaków

Magdalena Pawlik

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie informuje,
że posiada jeszcze wolne miejsca na zajęciach stałych w następujących pracowniach:
Muzyczna
- rytmika dla dzieci 6-8 lat
- nauka gry na flecie prostym w systemie zajęć indywidualnych dla dzieci od 7 lat
- studio piosenki dla dzieci 10-15 lat
- nauka gry na inst. perkusyjnych dla dzieci od 10 lat
- koło gitarowe dla dzieci 8-15 lat
- zespół wokalno-instrumentalny dla dzieci od 8 do 15 lat –
umiejętność gry na instrumencie w stopniu podstawowym
- nauka gry na instr. klawiszowych, akordeonie  w systemie
zajęć indywidualnych (dzieci od 7 lat)
Taneczna:
- zajęcia taneczne dla najmłodszych „Pierwszy Kroczek”
(dzieci  4 – 6 lat) oraz (dzieci 7 -10 lat)
- zajęcia tańca towarzyskiego dla dorosłych
- zajęcia taneczne dla dzieci  6–10 lat w Kalnie
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brania koszarowe,
mundury kadry dowódczo-sztabowej oraz
specjalne strażackie
buty zostaną kupione
w ramach doposażenia
żarowskich strażaków.
Ponad 5 tysięcy złotych
gmina Żarów przeznaczy na
zakup nowego sprzętu dla
strażaków ochotniczych jednostek z terenu gminy Żarów.
- Na początku października

druhowie z Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu
gminy otrzymają kolejny
asortyment w postaci wyposażenia osobistego strażaka
w środki ochrony indywidualnej, a mianowicie ubrania
koszarowe, mundur kadry
dowódczo - sztabowy oraz
buty strażackie specjalne –
wyjaśnia Michał Domański,
inspektor ds. wojskowości,
obrony cywilnej, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej z terenu gminy Żarów na bieżąco są doposażane
w nowy sprzęt. W tym roku
strażacy otrzymali już dwie
radiostacje nasobne, piłę spalinową, ubrania pożarnicze
specjalne, zbiornik na wodę
ze stelażem, zasysacz linowy oraz prądownicę. Całość
została zakupiona na przełomie kwietnia i maja z budżetu
gminy Żarów.
Ag
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Jesienne przełaje
Przegląd
Jakub Dołharz
piłkarskich spotkań P
mistrzem
województwa! Z

J

akub Dołharz zwycię żył w Mistrzo stwach Dolnego Śląska
Juniorów w szachach klasycznych! Najmłodszy
wychowanek trenera Michała Bieszczada, reprezentujący Gońca Żarów
nie miał sobie równych
w najliczniej obsadzonej
kategorii wiekowej do lat
dziewięciu. Uzyskany rezultat pozwolił zawodnikowi zdobyć II kategorię
szachową.
Dolnośląski Związek
Szachowy po raz kolejny
przyznał prawo organizacji

mistrzostw naszemu miastu.
Najważniejsze zawody dla
juniorów w województwie
dolnośląskim przeprowadzili: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz
klub Szachowy Goniec Żarów. Mistrzostwa rozegrano w Hali Sportowej GCKiS
w dniach 22-23 września.
Łącznie do rywalizacji przystąpiło 129 osób. W klasyfikacji klubowej zwyciężył
MUKS MDK Śródmieście
Wrocław przed UKS SP3
Bogatynia oraz KSz Polonią Wrocław. Goniec Żarów
zajął 6 miejsce.

Jakub Dołharz na najwyższym stopniu podium

Wyniki – pierwsza trójka oraz
miejsca zawodników Gońca Żarów.
Dziewczęta:

D-9
1. Aleksandra Czarniecka – UKS SP3 Bogatynia
2. Barbara Dadełło – KSz Polonia Wrocław
3. Ewa Włodarska – ASSz Miedź Legnica
D-11
1. Zofia Frej – MUKS MDK Śródmieście Wrocław
2. Patrycja Szulc – KSz Polonia Wrocław
3. Agata Dwilewicz – KSz Polonia Wrocław
10. Natalia Dominik – Goniec Żarów
D-13
1. Helena Sękowska – MUKS MDK Śródmieście Wrocław
2. Katarzyna Dwilewicz – KSz Polonia Wrocław
3. Anna Karykowska – ASSz Miedź Legnica
D-15
1. Agnieszka Dmochowska – MUKS MDK Śródmieście Wrocław
D-17
1. Dominika Starczewska – UKS SP3 Bogatynia
2. Joanna Korpalska – MUKS MDK Śródmieście Wrocław
3. Natalia Mielnik – KSz Gambit MDK Świdnica
Chłopcy:
C-9
1. Jakub Dołharz – Goniec Żarów
2. Wiktor Smyka – KSz Polonia Wrocław
3. Tomasz Żyła – WKSz Gant Hetman
C-11
1. Michał Wróbel – MUKS MDK Śródmieście Wrocław
2. Bartosz Miszkieło – MUKS MDK Fabryczna Wrocław
3. Krzysztof Tokarz – MUKS MDK Fabryczna Wrocław
23. Hubert Zaremba – Goniec Żarów
C-13
1. Tomasz Jankowiak – UKS SP3 Bogatynia
2. Kamil Nowak – Wrocławski Klub Szachowy
3. Wojciech Jakubowski – ASSz Miedź Legnica
5. Dawid Mozol – Goniec Żarów
8. Wiktor Zaremba – Goniec Żarów
C-15
1. Krzysztof Kanicki – MUKS MDK Fabryczna Wrocław
2. Bartosz Szylar – MGLKS Parnas Oława
3. Karol Czoch – UKS Zadrna Kamienna Góra
C-17
1. Adrian Grześków – UKS SP3 Bogatynia
2. Witold Oszczanowski – MUKS MDK Śródmieście Wrocław
3. Paweł Stankiewicz – KSz Polonia Wrocław
6. Damian Daniel – Goniec Żarów
7. Przemysław Borowski – Goniec Żarów
Krzysztof Dutkiewicz

jednoczeni Żarów odnotowali efektowną wygraną
nad jednym z pretendentów do awansu do IV Ligi MKS Szczawnem Zdrój. Bezbramkowy remis w pierwszej połowie nie zapowiadał wielkiego wyniku. Po
zmianie stron biało-niebiescy czterokrotnie trafiają
do bramki rywala odnosząc zasłużone zwycięstwo.
Był to najlepszy mecz Zjednoczonych spośród wszystkich
rozegranych w tym sezonie.
Na listę strzelców wpisali się:
Korbecki 2, Goździejewski,
Zyl. W 7 kolejce Zjednoczeni
pojechali do Świebodzic. Mecz
ze słabo spisującą się Victorią
miał być łatwą przeprawą. Derby rządzą się jednak własnymi
prawami. Tylko dzięki słabej
skuteczności gospodarzy i dobrej postawie M. Hruszowca
w bramce do przerwy Zjednoczeni przegrywali zaledwie 1:0.
Kilka zmian w drugiej połowie
pozwoliło zmienić obraz gry.
Bramkę wyrównującą zdobył
Ł. Wawrzyniak. Po raz kolejny
ciężar gry bierze na siebie K.
Goździejewski, który w samotnej akcji przedziera się przez 5
zawodników Victorii oddając
celny, plasowany strzał. Dzięki
kolejnemu zwycięstwu zespół
Sebastiana Błaszczyka ponownie wskakuje na trzecie miejsce w tabeli, tracąc tylko trzy
punkty do prowadzącej Stali
Świdnica.
Zieloni Mrowiny wciąż
są niepokonanym zespołem

w spotkaniach wyjazdowych.
Na boisku w Wałbrzychu
„Koniczynki” zremisowały z Czarnymi 3:3, po bramkach B. Korty, P. Bożka oraz A.
Durmy. Zieloni ponownie nie
umieli wykorzystać atutu własnego boiska. W ostatniej kolejce przed własną publicznością
przegrali 1:3 z Cukrownikiem
Pszenno. Jedyną bramkę zdobył D. Wojak. W wałbrzyskiej
kl.����������������������������
A po 7 kolejkach podopieczni Adam Wróbla są na 12 miejscu.
Zajrzeliśmy na boiska kl. B,
gdzie Zryw Łażany (na zdjęciu) podejmował Płomień Dobromierz. Po słabym spotkaniu
gospodarze ulegli Płomieniowi
Dobromierz 0:2. Zryw w tym
sezonie komplet punktów zdobywa z zespołami teoretycznie
mocniejszymi. Niestety przegrywa z drużynami zamykającymi tabelę. Pozostałe wyniki
7 kolejki drużyn gminy Żarów:
Błyskawica Kalno – Wodospad Zastruże 3:0, Wierzbianka
Wierzbna – WKS Goczałków
1:3.
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Sportowy flesz
wędkarstwo
Udany występ zanotowali najmłodsi wędkarze Szkółki
Wędkarskiej „Kroczek” działającej przy kole PZW w Żarowie. 15.09 w Szczawnie Zdrój odbyły się I Otwarte Zawody w Wędkarskie Rzutowym. W kategorii do lat 16 Bartek
Frydlewicz stanął na drugim a Agata Mazur zajęła V pozycję.
Wśród dwunastolatków Kacper Ochman był IV. Dodatkowo Agata Mazur została wyróżniona przez Zarząd Okręgu
Wałbrzyskiego odznaką „Wzorowy Młody Wędkarz” za
dotychczasowe osiągnięcia sportowe.
szachy
Zwycięstwem w grupie do lat 14 zakończył się start 8-letniego Jakuba Dołharza w I Ogólnopolskim Turnieju Szachowym Dzieci i Młodzieży z okazji Września Jeleniogórskiego.
Zawody odbyły się w dniach 15-16.09 w Jeleniej Górze.
Najmłodszy żarowski szachista będzie reprezentował Dolny Śląsk podczas Międzynarodowych Mistrzostw Niemiec
do lat 8 (Sebnitz 28.10-3.11.2012).
turniej piłkarski
13.09 w Żarowie rozegrano eliminacje gminne piłkarskiego
Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. W turnieju triumfowali uczniowie SP Jaworzyny Śl., którzy zwyciężyli większą różnicą bramek z SP I Żarów. Drugi zespół
SP Żarów zakończył rywalizację na IV miejscu. W całym
kraju grało ponad 16 tys. drużyn. SP I Żarów: M. Król, K.
Wysocki, M. Lesiak, K. Niezgoda, B. Jastrzębski, D. Sobczak, M. Kuźma, B, Pudlik, M. Wietrzykowski, P. Filipek.
SP II Żarów: A. Bożek, H. Zawada, J. Dulemba, A. Lisiecki, K. Styczeń, M. Tobiasz, P. Kąsik, K. Andrzejewski, D.
Tyrański, G. Mikulski.
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o raz kolejny zorganizowano i przeprowadzono jesienne biegi
przełajowe. Areną zmagań 156 zawodników był
teren wokół Gimnazjum
oraz Przedszkola Miejskiego w Żarowie. W zawodach wystartowali
uczniowie z terenu gminy Żarów.

Celem było popularyzowanie biegów wśród uczniów
gminy Żarów jak również
wyłonienie najlepszych biegaczy naszej gminy.
Dla najlepszych organizatorzy, Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie
oraz ULKS Piast 2008 Żarów, ufundowali medale oraz
pamiątkowe dyplomy.

WYNIKI: (trzy pierwsze miejsca)
SZKOŁY PODSTAWOWE:
Dziewczęta:
klasy I-II – rocznik 2004/2005, dyst. 300m
1. Róża Kalpińska – SP Zastruże
2. Wiktoria Szywała – SP Zastruże
3. Hanan Dworniczak – SP Żarów
klasy III-IV – rocznik 2002/2003, dyst. 400m
1. Julita Firuta – SP Żarów
2. Justyna Mikołajek – SP Mrowiny
3. Adrianna Karkulowska – SP Imbramowice
klasy V-VI – rocznik 2000/2001, dyst. 600m
1. Aleksandra Buchowska – SP Żarów
2. Oliwia Chlewicka – SP Imbramowice
3. Natalia Ciastoń – SP Imbramowice
Chłopcy:
klasy I-II – rocznik 2004/2005, dyst. 400m
1. Jan Chlewecki – SP Imbramowice
2. Hubert Pajor - SP Zastruże
3. Mikołaj Grabowski – SP Imbramowice
klasy III-IV – rocznik 2002/2003, dyst. 500m
1. Dawid Waligórski – SP Mrowiny
2. Kamil Wołek – SP Żarów
3. Oskar Leśniak – SP Żarów
klasy V-VI – rocznik 2000/2001, dyst. 800m
1. Wiktor Zaremba – SP Żarów
2. Tomasz Denes – SP Imbramowice
3. Piotr Teszner – SP Żarów
GIMNAZJA:
Dziewczęta:
klasy I - rocznik 1999, dyst. 800m
1. Malwina Baczyńska – Gimnazjum Żarów
2. Sylwia Gorczycka – Gimnazjum Żarów
3. Honorata Hechman – Gimnazjum Żarów
klasy II - rocznik 1998, dyst. 1000m
1. Marlena Surzyn – Gimnazjum Żarów
2. Kamila Kaczmarek – Gimnazjum Żarów
3. Sandra Ciastoń – Gimnazjum Żarów
klasy III - rocznik 1997, dyst. 1200m
1. Paulina Dominik – Gimnazjum Żarów
2. Natalia Kowal – Gimnazjum Żarów
3. Adrianna Kuźma – Gimnazjum Żarów
Chłopcy:
klasy I - rocznik 1999, dyst. 1000m
1. Wojciech Pudłowski – Gimnazjum Żarów
2. Mateusz Dudzicz - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Mrowinach
3. Mateusz Świderski – Gimnazjum Żarów
klasy II - rocznik 1998, dyst. 1200m
1. Dawid Duda – Gimnazjum Żarów
2. Daniel Molzahn – Gimnazjum Żarów
3. Daniel Szkoruda - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Mrowinach
klasy III - rocznik 1997, dyst. 1500m
1. Sylwester Zyl – Gimnazjum Żarów
2. Dawid Adamowicz - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach
3. Paweł Nowak – Gimnazjum Żarów
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