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Pożegnanie wakacji 2011
Pochmurne niebo i psująca się z godziny na godzinę pogoda nie wystraszyła dorosłych i dzieci, którzy 27 sierpnia
zebrali się o godzinie 16:00 w Parku Miejskim w Żarowie,
aby przy wesołej zabawie pożegnać tegoroczne wakacje.
A warto było przyjść, by zobaczyć fantazyjnie przeobrażone rowery. Krokodyl, czołg (Rudy 102), łódź wikingów, latająca miotła i wiele innych – to efekt kilkugodzinnej pracy młodych cyklistów, którzy
w asyście nowego wozu bojowego żarowskiej straży pożarnej zademonstrowali swoje pojazdy nie tylko w parku, ale przejechali również
przez miasto wzbudzając sensację. Kolejna parada, zapewne już liczniejsza ma się odbyć z okazji „Dnia bez samochodu” już 22 września.
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Moje życie

dokończenie na stronie 6.

Fundusz sołecki 2012

Migawki z wakacji

Jedenasty
na świecie

Począwszy od 31 sierpnia br. rozpoczęły się spotkania
wiejskie w sprawie przeznaczenia przyszłorocznego Funduszu Sołeckiego. Codziennie odbywają się po dwa, trzy
spotkania, w których udział biorą Burmistrzowie, pracownicy Urzędu Miejskiego, radni oraz mieszkańcy danej wsi.
dokończenie na stronie 4.

Awantura o nazwy

W ostatni wtorek sierpnia odbyła się kolejna sesja Rady
Miejskiej w Żarowie, która poświęcona była w całości rozpatrzeniu dziesięciu projektów uchwał, wysłuchaniu sprawozdania z pracy Burmistrza oraz interpelacji i zapytań
radnych.

Wycieczka do ZOO

Gdyby nie zamieszanie wokół uchwały w sprawie nadania nazw
rondom i mostowi, to sesja mogłaby zostać zaliczona do kategorii
zgodnej pracy na rzecz gminy.
dokończenie na stronie 5
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Szpital w Żarowie to moje życie

Pyszczyn

Halinę Nawrocką pamiętają i cenią wszyscy, którzy podupadając na zdrowiu
i korzystali z rehabilitacji reumatologicznej w żarowskim szpitalu im. dr. Walla.
Większość z nich nigdy nie zrozumiała powodów jej odwołania (ponad rok temu)
z funkcji Ordynatora. Po rocznej banicji, pracy w pogotowiu zdecydowała się
stanąć do konkursu na stanowisko Ordynatora.
– Czym zajmowała się pani przez ostat– H. N. – Po pierwsze nie przedstawiono
ni rok?
mi żadnych zarzutów dotyczących dokumen– Halina Nawrocka – Właśnie wróciłam
tacji medycznej, które dawały by podstawy
z San Francisco, dokąd zaproszono mnie jako
do zwolnienia. Nie miałam też i nie mam
międzynarodowego terapeutę i gdzie obserwożadnych zarzutów karnych, pomimo tego, że
wałam rehabilitację neurologiczną. Rehabilimówił o nich Dyrektor Domejko. Uważam,
tacją neurologiczną – opartą na rekonstrukcji
że 16.06.2010 roku – dosłownie z godziny na
odruchów – zajmuję się od wielu lat. Początgodzinę – zostałam bezpodstawnie zwolniona.
kowo wynikało to z konieczności udzielenia
A zła atmosfera pracy? No cóż, zawsze ktoś
pomocy mojemu dziecku. Potem stało się to
jest niezadowolony, szczególnie jak nie może
moim zainteresowaniem i pasją. To zdarzyło
dostosować się do rosnących wymagań wynisię w ostatnich tygodniach, a wcześniej? No cóż.
kających z wysokich standardów usług leczniPonieważ nie znalazłam pracy zgodnej z moczych.
imi kwalifikacjami w okolicy, zmuszona zosta– Jak więc reagują pani byli podwładni
łam rozstać się z rodziną i wyjechać do oddalona sygnały o chęci powrotu?
nego województwa, gdzie podjęłam pracę jako
– H. N. – Moi pracownicy przeżyli ze
asystent na Oddziale Wewnętrznym, lekarz
mną około osiemnastu lat i doskonale znają
systemu Pogotowia Ratunkowego, lekarz promnie i moje wymagania. Ci, którzy zawsze
wadzący Hospicjum i lekarz prowadzący ZOL.
mnie wspierali – nadal będą mnie wspierać,
Tam uruchomiłam Poradnię Reumatologicza ci, którzy przed rokiem ulegli kłamstwom
ną. Poza tym, poszerzyłam swoje umiejętności
i oszczerstwom na pewno zrozumieli, że byli
nie tylko w zakresie chorób wewnętrznych czy
w błędzie. Jestem przekonana, że jeśli wygram
umiejętności USG narządu ruchu. Obecnie,
konkurs, to nasza współpraca ułoży się z kopodobnie jak w innych specjalnościach, nie
rzyścią dla obu stron. Przypomnę, że w czasie
ma mowy o prawidłowej diagnostyce i leczekiedy tam pracowałam wielokrotnie „likwiniu zwłaszcza rehabilitacyjnym w reumatodowano” placówkę w Żarowie. Wszyscy wielogii bez nowych umiejętności. Nabyłam więc
dzieli, że dopóki jestem w Żarowie likwidacja
dodatkowe kwalifikacje, które mam nadzieję
jest niemożliwa, bo będę walczyć o szpital ze
zostaną właściwie ocenione przez komisję
wszystkich sił.
konkursową kwalifikującą na stanowisko or– Jaki moment zadecydował o tym, że
dynatora w Żarowie.
podjęła pani decyzję o powrocie?
– Dlaczego zdecydowała się Pani kan– Halina Nawrocka – Dla mnie przełodydować na stanowisko Ordynatora w Żamowym momentem była debata publiczna
rowie?
w Żarowie na temat prywatyzacji Szpitala.
– H. N. – Pacjenci, z którymi pracowałam
Przyjechałam na nią sądząc, że moja obecność
przez ostatnich trzydzieści lat oczekują tego ode
utrudni moim przeciwnikom dalsze oczermnie. Pytają mnie o to, co stanie się z rozwojem
nianie. Ku mojemu zdumieniu spotkałam się
rehabilitacji neurologicznej, który – uzgodnioz takim aplauzem, o jakim nawet nie marzyny z Komisją Zdrowia Rady Powiatu – miał
łam. Wierzę, że Szpital w Żarowie ma wielki
być strategią rozwoju dla szpitala w Żarowie.
potencjał rozwoju. Nawet gdyby doszło do
Przez ten czas zainicjowałam i wprowadziprywatyzacji placówki to wiem, że podołam
łam wiele innowacyjnych metod. Dwa lata
wyzwaniu, a moi pracownicy, pacjenci i ludzie
temu prezentowałam w Żarowie Lokomat
z Żarowa, Świebodzic i okolic udzielą wspar– urządzenie służące do rekonstrukcji chocia.
du dla dzieci z porażeniem mózgowym i dla
– Startuje pani do konkursu, ale sporo
osób po urazach kręgosłupa (rozpoczęta zoosób zadaje sobie i władzom Gminy pystała zbiórka pieniędzy na Lokomat – przypis
tanie: „Czy szpital w Żarowie w ogóle ma
red). Wprowadziłam magnetoterapię, laseroszansę przetrwać? Czy jego likwidacja to nie
terapię, densytometrię, krioterapię, kapilarojest kwestia czasu?”
skopię, leczenie biologiczne. Teraz kolejnym
– H. N. - Szpital ma wielkie perspektywy.
elementem – niezbędnym w leczeniu chorób
Te perspektywy wynikają nie tylko z mojej
narządu ruchu – jest rozwój rehabilitacji, któoperatywności, ale również z dobrej sławy,
ry chcę kontynuować. W Żarowie wiele jeszcze
którą wypracowałam wraz ze swoją załogą.
jest do zrobienia. Pacjenci we mnie wierzą,
Wynikają z konsekwentnie rozwijanej koma ja nie mogę i nie chcę ich zawieść.
pleksowej terapii stosowanej nie tylko w po– Zwalniając z pracy zarzucano Pani
staci leczenia farmakologicznego, ale z szeroko
stworzenie złej atmosfery na oddziale w Żapojętej fizjoterapii: bardzo dobrej aparatury,
rowie, ale także stwierdzone audytem nieale też rehabilitacji ruchowej. W Polsce to
prawidłowości w prowadzeniu dokumentazjawisko unikalne. W niewielu placówkach
cji medycznej. Jak Pani to skomentuje?
tak wielką uwagę przywiązuje się właśnie do

Pyszczyn to miejscowość malowniczo położona u stóp Góry Pyszczyńskiej – największego wzniesienia Gminy Żarów.
Wieś po raz pierwszy była wzmiankowana w 1213 r., prawdopodobnie Pyszczyn stanowił początkowo małe rycerskie alodium.
Przypuszczać też należy, iż od samego początku istnienia wsi stał tu obronny zamek, który
z czasem został przekształcony w pałac. Spośród wielu właścicieli Pyszczyna na szczególną
uwagę zasługuje ród von Matuschka hrabiów
Toppolczan-Spätgen, który władał miejscowością do 1945 r. To za ich rządów nastąpiła rozbudowa pałacu w okazałą rezydencję.
Wówczas też został wzniesiony budynek teatru
– w najlepszych latach funkcjonowania wystawiano po kilka sztuk rocznie. Pod koniec XIX
w. powstała neogotycka kaplica upamiętniająca zmarłego Ernesta Alfreda hr von Matuscha-Toppolczan. Wtedy też znacznie zmieniło się
oblicze gospodarcze wsi. Przy folwarku działały m. in. gorzelnia i browar, olejarnia i zmechanizowana cegielnia.
Po zakończeniu działań wojennych latem
1945 r. przybyli do Pyszczyna pierwsi polscy
osadnicy. Majątek pałacowo-parkowy został
przejęty przez władze polskie. W 1949 r. utworzono PGR, w 1993 r. cały majątek przejęła
Agencja Nieruchomości Rolnych, która obecnie wystawiła zespół pałacowy na sprzedaż.
Obecnie miejscowość zamieszkują 182
osoby. Wieś nie posiada świetlicy, w związku
z czym wszelkie imprezy odbywają się w sezonie wiosenno-letnim (głównie na boisku bądź
w okolicy pałacu). Do cyklicznych imprez
można zaliczyć m.in.: obchody Dnia Dziecka
oraz Dożynki. Ponadto, często organizowane
są różnorakie imprezy rodzinne, połączone
niekiedy z zabawami tanecznymi.
We wsi aktywnie działa Koło Gospodyń
Wiejskich, a miejscowa społeczność chętnie
angażuje się we wszelkie podejmowane przedsięwzięcia.
Odwiedzając miejscowość warto zwrócić
szczególną uwagę na kompleks pałacowo-folwarczny wraz z parkiem, neogotycką kaplicę
pw. św. Antoniego, ruiny wieży widokowej, ruiny wiatraka z II poł. XVIII oraz wapiennik na
Górze Pyszczyńskiej zwany popularnie „bunkrem”.
Sołtys wsi Pyszczyn
Ryszard Pawlik
rehabilitacji. To też wpływa na popularność
Szpitala w Żarowie. Musimy to utrzymać.
Wiem, że mogę poprowadzić ten oddział
w taki sposób, aby się rozwijał i zarabiał na
siebie tak jak było, gdy nim zarządzałam poprzednio. Jeśli nie będzie się rozwijał i zarabiał
na siebie, to szybko zostanie zlikwidowany,
a do tego zarówno ja, jak i Żarowianie nie
mogą dopuścić.
– Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia na konkursie.
Leszek Buchowski
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza

VI przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży uzbrojonej działki budowlanej położonej w Żarowie przy ul. Ks. Jadwigi
Nr działki
171/102

Pow.
w m2
1006

Forma oddania
nieruchomości
sw1s/00019146/7 Sprzedaż na własność

Nr KW

1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 września
2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w wysokości 10 % ceny wywoławczej
podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090
2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej
do dnia 26 września 2011r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
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. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku
VAT w wysokości 23% wylicytowanej
ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowią-

8.
9.

10.

11.

Cena
wywoławcza
42.000 zł

Wys.
wadium
4.200 zł

Godz.
rozpocz.
9:00

zany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych
z przygotowaniem działki do sprzedaży
w kwocie łącznej 993 zł oraz kosztów
notarialnych. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona
jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest
na stronie internetowej Urzędu: www.
um.zarow.pl
Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301
do dnia przetargu.
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.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem
przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Zarządzenie Nr 9/2010

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
i Sportu z dnia 22 października 2010 roku
w sprawie: zasad umieszczenia plakatów
komitetów wyborczych na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Żarów
§ 1 W związku z wyznaczonymi przez
Burmistrza Miasta Żarów miejscami na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów
wyborczych na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Żarów określam zasady umieszczania niniejszych plakatów:
1) Komitety wyborcze przekazują plakaty
wyborcze administratorowi słupów tj.
Gminnemu Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie.
2) Wywieszania plakatów dokonuje pracownik Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie w każdą środę na
niżej określonych warunkach:
a) o miejscu umieszczenia plakatu na
słupie decyduje pracownik GCKiS dokonujący plakatowania, kierując się zasadą nie zaklejania plakatów i ogłoszeń
z aktualną treścią
b) ze względu na ograniczone miejsce na
słupach ogłoszeniowych administrator
zastrzega sobie prawo przyjęcia i powieszenia na danym słupie po jednej sztuce
danego typu plakatu każdego z zainteresowanych komitetów wyborczych
c) istnieje możliwość doklejenia nowego
plakatu wyborczego o identycznych
rozmiarach w miejscu plakatu starego
zniszczonego przez warunki atmosferyczne lub inne czynniki niezależne od
administratora
3) Zakazuje się samowolnego plakatowania
plakatów na słupach ogłoszeniowych,
których administratorem jest Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu
podpisania.

Obwieszczenie
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 oraz art.
61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust.
3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14.07.2011r.,
inwestora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, ul. Powstańców 12, 58-140 Jaworzyna
Śląska, reprezentowanego przez Pełnomocnika – Pana Krzysztofa Markowskiego zam.
ul. Polna Paczków 17, 48-370 Paczków (postanowienie znak: GNŚ.6220.2.2011 z dnia
21.07.2011 Burmistrza Jaworzyny Śląskiej)
Burmistrz Miasta Żarów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr
2937D na odcinku Wierzbna droga powiatowa nr 3396D na działkach nr: 708, 707/1 ob-

ręb 0017 Wierzbna gmina Żarów oraz 266/3
obręb 0005 Nowice gmina Jaworzyna Śląska.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa oraz art. 33
w/w ustawy, informuję o uprawnieniach
wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym stadium oraz
możliwości zapoznania się z w/w wnioskiem,
jak również składania ewentualnych uwag
i wniosków w terminie 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości,
w Referacie Nieruchomości i Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, II piętro pokój nr 20 od
poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do
15:30.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub
w formie elektronicznej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy
organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej na realizację w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.
Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.

1 w/w ustawy Burmistrz Miasta Żarów wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz
zakresu sporządzenia raportu do następujących organów:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Świdnicy.
Po uzyskaniu przedmiotowych opinii,
zgodnie z art. 63 w/w ustawy, Burmistrz Miasta Żarów wyda postanowienie w sprawie
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz
określi zakres sporządzenia raportu.
Obwieszczenie umieszcza się na okres
14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń:
Urzędu Miejskiego w Żarowie, Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, wsi: Wierzbna, Nowice oraz na stronach internetowych:
www.um.zarow.pl, www.jaworzyna.net.
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Zapraszamy na Dożynki
Gminne, które odbędą się
11 września 2011 r.

Gospodarzem tegorocznej uroczystości są
Imbramowice.
Obchody Dziękczynienia za zebrane plony rozpocznie o 10:45 Msza Święta w Kościele
pw. Wniebowzięcia NMP w Imbramowicach,
którą odprawi Ksiądz Proboszcz Ryszard
Mencel.
Następnie korowód wieńcowy uroczyście
przejdzie ulicami na boisko wiejskie, gdzie
pozostałą część uroczystości rozpocznie tradycyjny obrzęd przekazania chleba.
W programie przewidziane są liczne
atrakcje: m.in. zawody strażackie, przegląd
zespół wiejskich, a także zabawa taneczna na
zakończenie dnia. Podczas dożynek zostanie
również przeprowadzony konkurs na najpiękniejszy wieniec wraz z oceną stoisk wiejskich.
Nie zabraknie także dobrego jadła i napitku.
Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Upiększanie i remont

Pierwszy cykl spotkań miał miejsce
w miejscowościach: Wierzbna, Kruków
i Pyszczyn. Po przypomnieniu zasad wydatkowania funduszu oraz informacji o stanie realizacji zadań za rok poprzedni, przystąpiono
do uchwalenia nowych działań.
W Wierzbnej pieniądze z funduszu zasilą działające we wsi organizacje oraz pomogą
wyremontować świetlicę. Mieszkańcy Krukowa postanowili upiększyć swoją miejscowość – ich decyzją kwota z funduszu zostanie
częściowo przeznaczona na zagospodarowanie terenów zielonych, a także na doposażenie świetlicy wiejskiej. Z kolei w Pyszczynie
najpoważniejszą inwestycją będzie budowa
wiaty przystankowej. Mieszkańcy wszystkich
miejscowości nie zapomnieli także o rozrywce. W każdej z wiosek część z puli pieniężnej
została przeznaczona na imprezy cykliczne.

Doposażenie i lampa

1 września 2011 roku odbyły się kolejne
zebrania wiejskie poświęcone wydatkowaniu
funduszu sołeckiego na przyszły rok. Tym

razem nad działaniami, które można zrealizować w ramach funduszu debatowali mieszkańcy Mrowin, Kalna i Zastruża. Pieniądze
zostaną przeznaczone m. in. na: doposażanie i remont świetlic wiejskich, organizację
imprez cyklicznych oraz wesprą działalność
wiejskich organizacji (OSP, Koło Gospodyń
Wiejskich). Ponadto, mieszkańcy Zastruża
zdecydowali się przeznaczyć część funduszu
na zakup ulicznej lampy solarnej, mieszkańcy
Mrowin natomiast dokończą budowę betonowej płyty na boisku wiejskim, na której to będą
odbywały się festyny i inne imprezy. W Kalnie
z kolei zostanie rozbudowana świetlica.

Boisko, kosiarka i chodnik

2 września 2011 r. odbyły się spotkania
wiejskie w Pożarzysku, Siedlimowicach i Gołaszycach, podczas których mieszkańcy określali plan zadań zasilonych środkami funduszu sołeckiego mających swoją kontynuację
w przyszłym roku.
Mieszkańcy Pożarzyska zdecydowali, że
przyznaną im pulę rozdysponują na wybudowanie boiska wielofunkcyjnego. W Siedlimowicach zostanie wykonany chodnik w wiosce, mieszkańcy Gołaszyc natomiast pieniądze przeznaczą na
z a g o s p o d a row a n i e
terenu zielonego, zakup
kosiarki oraz sprzętu
rekreacyjnego.
Mamy nadzieję, że
powzięte plany zostaną
pomyślne zrealizowane i przyczynią się do
podniesienia standardu życia mieszkańców
naszych wsi.
Gabriela Nastałek

Program Dożynek:
.
.

10:45 Msza Św. Kościół w Imbramowicach
12:10 Przejście na boisko – Korowód
Wieńcowy
. 12:30 Przywitanie – Obrzęd przekazania
chleba
. 12:35 - 14:00 Zawody Strażackie
. 12:35 - 16:00 Przegląd Zespołów Wiejskich
. 16:00 Przeprowadzenie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy wraz
z oceną stoisk wiejskich
. 16:30 zabawa taneczna
Zapraszają: Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Sołtys Wsi Imbramowice Józef
Fita oraz Komitet Organizacyjny Dożynek
Gminnych

Akademia
malucha
Biblioteka Publiczna w Żarowie informuje, że pierwsze spotkanie organizacyjne
„Akademii Malucha”, prowadzonej wspólnie
z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, odbędzie się w Bibliotece w dniu 21
września br. (środa) o godz. 11.00.
Serdecznie zapraszamy!
Stanisława Biernacka

Naturalny miód pszczeli
pasieka „Przy lesie”
Andrzej Cecot
Mikoszowa 5, 58-130 Żarów
tel. 668476758
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Awantura o nazwy

Tylko dwóch uchwał nie przyjęto jednomyślnie. Przy głosowaniu nad projektem
uchwały w sprawie „wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty” jedna osoba wstrzymała się od głosu, a przy
głosowaniu nad projektem w sprawie „zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów” dwie osoby były przeciw uchwale.

Zmiany w budżecie

Uchwała w sprawie: „wprowadzenia
zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok”
wprowadziła niewielkie zmiany do gminnego
budżetu. Do najistotniejszych należy zaliczyć:
zmniejszenie wydatków o 75 500 zł. na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim, zwiększenie
o 3 tys. planu wydatków na wykonanie oświetlenia ulicznego dla wiosek, przeznaczenie 45
tys. zł. na remont dachu w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie oraz przeznaczenie dodatkowych 13 tys. na potrzeby OSP.

Przekazanie dróg

Radni jednomyślnie podjęli uchwałę
w sprawie: „wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych stanowiących drogi publiczne, położone w Żarowie, na rzecz Powiatu Świdnickiego”. Uchwała
porządkuje sprawy własnościowe, gdyż przekazywane drogi są drogami powiatowymi, ale ich
właścicielem nadal jest Gmina Żarów.

Nowe nazwy

Wydawało się, że uchwała w sprawie
„nadania nazw nowym drogowym obiektom
inżynierskim powstałym w pasie drogi powiatowej nr 3396 D w obrębie miasta Żarów i wsi
Łażany” będzie czystą formalnością. Wynik
głosowania: 12 głosów „za” też sugeruje zgodę, jednak opozycyjni radni, a szczególnie Robert Kaśków rozpoczęli dziwną dyskusję nad
całą procedurą.
Radny Kaśków zasugerował, że władze
gminy powinny przed podjęciem jakichkolwiek działań w sprawie nadania nazw tym
obiektom zapytać o zdanie i uzyskać akceptację
Starosty Powiatowego, który w rozmowie z nim
wyraził swoje niezadowolenie z powodu niemożliwości wypowiedzenia się w tym temacie.
Taka wypowiedź radnego Kaśkowa wzbudziła zdziwienie, gdyż Starosta jako organ
samorządu powiatu nie ma prawa ingerencji
w nadawanie nazw, natomiast Zygmunt Worsa jako mieszkaniec Gminy Żarów takie prawo miał i z niego nie skorzystał. W sprawie
nadania nazw nowym obiektom mogli wypowiedzieć się wszyscy mieszańcy gminy i to
już od marca 2011 roku kiedy Młodzieżowa
Rada Miejska ogłosiła konkurs na ich nadanie. Niestety wśród pomysłodawców nazw nie
znaleźli się: Zygmunt Worsa, Robert Kaśków
i Marek Zywer. Kuriozalne jest, że ten ostatni
dwa miesiące po ogłoszeniu konkursu przez

Burmistrz Michalak ze stoickim spokojem lecz stanowczo zwrócił uwagę, że odbieranie inicjatywy młodzieży i bagatelizowanie
jej działalności na rzecz pokazania polityków
i ich ambicji jest nie na miejscu. Burmistrz
zwrócił również uwagę na fakt, że żarowscy
radni powiatowi mogą naprawdę wiele zrobić
dla gminy na forum powiatowym, niekoniecznie poprzez zawłaszczanie czyichś pomysłów
i generowanie bezsensownych i do niczego nie
prowadzących konfliktów.
Na zakończenie Burmistrz Michalak
i Przewodniczący Rady Tadeusz Pudlik wyrazili swoją wdzięczność i podziękowania dla młodych żarowian za ich zaangażowanie nie tylko
przy sprawie nadawania nazw, ale również za
otwartość na wszystkie inicjatywy prowadzone
na rzecz dzieci i młodzieży naszej gminy.
Ten punkt obrad zakończyło wręczenie
Przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady
nagrody jednemu z laureatów konkursu obecnemu na sesji – Łukaszowi Kusio.

Zmiany w planie

Ostatnie dwie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mielęcin
i Wierzbna zostały przyjęte jednomyślnie i już
bez zbędnej dyskusji. Są to kolejne zmiany
w planie zagospodarowania przestrzennego
zainicjowane przez mieszkańców, co świadczy
o dynamicznym rozwoju Gminy

Legitymacja dla radnych

Odrębny okręg wyborczy

Po rozpatrzeniu wszystkich projektów
uchwał Tadeusz Pudlik – Przewodniczący
Rady Miejskiej przedstawił radnym do zaopiniowania projekt nowej legitymacji, którą
w niedługim czasie otrzymają. Ma ona służyć
radnym w sytuacjach np. przeprowadzania
kontroli w jednostkach gminnych.

Nowy statut

Sprawozdanie OPS-u

Radni podjęli uchwałę w sprawie: „utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP”, który będzie przeznaczony wyłącznie dla osób leczących się w żarowskim szpitalu.
Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę
w sprawie: „uchwalenia Statutu Gminy Żarów”. To kolejna nowelizacja i dostosowanie
Statutu Gminy do współczesnych wymagań
i potrzeb. Nad zmianami do Statutu, który jest
najważniejszym gminnym aktem prawnym
pracowała przez wiele tygodni komisja.

Dodatki po nowemu

Ostatnie zmiany w oświacie zaowocowały
m.in. tym, że zwiększy się liczebność dzieci
w klasach. Do tej pory w klasach było po 20
do 23 dzieci, od nowego roku klasy będą liczyć
powyżej 25 uczniów. Stąd też radni podjęli
uchwałę zmieniającą uchwałę nr LV/257/2010
„w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego”.

żarowską młodzież wystąpił z takim samym
pomysłem na forum powiatu (nieświadomy
plagiat czy celowe działanie?). Czyżby Radny powiatowy, były Burmistrz Żarowa Marek
Zywer nie wiedział, że wyłączną kompetencję
do nadawania nazw placom, ulicom, mostom
i innym obiektom inżynierskim ma wyłącznie Rada Gminy na której terenie te obiekty
się znajdują (w tym przypadku Rada Miejska
w Żarowie) i nie ma znaczenia, kto jest inwestorem i przez jakie gminy biegnie droga.
Podjęcie takiej inicjatywy przez Powiat byłoby
rażącym naruszeniem prawa. Kuriozalne jest
również to, że radny Kaśków wyraził ubolewanie, że znów na „świdnickich salonach” będzie musiał wysłuchiwać negatywnych opinii
o Burmistrzu Żarowa, który nie tak jak należy
współpracuje z powiatem.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żarowie złożył do biura rady półroczne
sprawozdanie z działalności, które zostało
przekazane radnym. W sprawozdaniu zawarte
są m.in.: informacje na temat udzielonej pomocy finansowej oraz działań, jakie prowadzi
OPS. Sprawozdanie jest odpowiedzią na prośbę radnych, którzy chcieli się zapoznać z działalnością OPS. Zgodnie z ustaleniami raport
OPS-u będzie przedkładany radnym dwa razy
w roku.

Razem w końcu legalnie

Radni z klubu „Razem dla Żarowa” złożyli pismo do Przewodniczącego Rady Tadeusza
Pudlika z informacją, że ich biuletyn (wydawany do tej pory bez rejestracji i numeru
ISSN – przypis redakcji) został zarejestrowany
w sądzie. Redaktorem naczelnym biuletynu
jest Robert Kaśków Przewodniczący klubu.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta
Żarów oraz interpelacje i zapytania radnych
tradycyjnie zakończyły obrady.
Obserwator
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Pożegnanie wakacji 2011

Miłośnicy jazdy na rowerach mieli okazję
zmierzyć się na specjalnie przygotowanej dla
nich trasie biegnącej przez park oraz stadion
miejski. Rajd zorganizowano w dwóch kategoriach wiekowych, a zwycięzców nagrodzono upominkami i medalami.

Organizatorzy zadbali również o inne
atrakcje. Obchodząca swoje dziesięciolecie
SKOK „Wspólnota” zafundowała wszystkim

dzieciom bezpłatną zabawę na dmuchańcach,
a Ela Kulas z Gminnego Centrum Kultury
i Sportu przyozdabiała dziecięce twarze i ręce
fantazyjnymi makijażami.
Niezmordowane gospodynie ze Stowarzyszenia Miłośników Łażan „Przyjazna Wieś”
upiekły pyszne ciasta,
które jak zwykle cieszyły się dużą popularnością. Szkoda tylko,
że ok. godziny 18:00
zaczął padać deszcz,
który przerodził się
w ulewę, kończąc tym
samym zabawę przygotowaną przez: Gminne Centrum Kultury
i Sportu, Młodzieżową
Radę Miejską, Żarowską
Wspólnotę Samorządową, SKOK „Wspólnota”
oraz Stowarzyszenie Kupców, Rzemieślników
i Producentów Miasta i Gminy Żarów.
Obserwator

Aktywni emeryci

Oparci na poduszkach, spoglądający przez okna na uliczny gwar, rozpamiętujący minione chwile – stereotyp
bezczynnego emeryta wciąż jest trwale zakorzeniony w świadomości polskiego społeczeństwa.
Członkowie żarowskiej sekcji Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
swoją działalnością udowadniają, że emerytura nie musi oznaczać monotonii, wręcz
przeciwnie może stać się czasem aktywnego
rozwijania zainteresowań, na które przedtem
nie zawsze znajdował się czas.
I tak członkowie związku z muzycznym
zacięciem, tworzący zespół „Żarowianie”
uświetnili swoim występem 67 rocznicę Powstania Warszawskiego. W tym ważnym dniu
słowa starszych, którym bliższa jest historia
tamtych tragicznych dni, zabrzmiały szczególnie.
Ponadto „Żarowianie” gościli także na
XX Międzynarodowym Festiwalu Folkloru
w Strzegomiu. Na zaproszenie organizatorów
festiwalu 14 sierpnia 2011 r. zespół wystąpił
przed ogromną publicznością na strzegomskim Rynku. „Żarowianie” nie tylko zaśpiewali, ale także zaprezentowali na własnym
stoisku swojskie jadło i napitki. Goście mogli
zakosztować pajdy wiejskiego chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Na łasuchów czekały przepyszne konfitury i domowe wypieki,
można było także zakosztować nalewki domowego wyrobu.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do wstąpienia do żarowskiej sekcji Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Brak nudy, ciekawe wyjazdy i zajęcia gwarantowane! Zapraszamy!
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Druga wycieczka do Warszawy

W ramach „Wakacji Uśmiechu 2011” w dniach 29-30 sierpnia 2011 roku zorganizowany został drugi wyjazd do Warszawy, w którym udział wzięli uczestnicy
Żarowskiego Święta Profilaktyki: wychowankowie żarowskiej placówki wsparcia
dziennego „Cztery Pory Roku”, podopieczni świetlic środowiskowych z Wierzbnej i Łażan, jak również grupa dzieci z Bukowa – łącznie 50 osób.

Tym razem wycieczkę po Warszawie dzieci rozpoczęły od zwiedzania Pałacu Prezydenckiego, gdzie mogły podziwiać sale i prezydenckie apartamenty. Następnie wszyscy
udali się do Sejmu oraz Muzeum Powstania
Warszawskiego. Na zakończenie pierwszego
dnia pobytu w stolicy, uczestnicy wyjazdu
udali się do jednej z warszawskich kręgielni,
by w miłej i przyjaznej atmosferze spędzić poniedziałkowy wieczór.
Drugi dzień rozpoczął się od wizyty
w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, gdzie dzieci miały możliwość rozmowy ze swoim Rzecznikiem – Markiem Michalakiem, jak również
wysłuchania pogadanki na temat praw dziecka oraz spróbować swoich sił w znanej grze
„Kalambury.” Każdy z uczestników otrzymał
od Rzecznika Praw Dziecka pamiątkowy zestaw gadżetów. Następnie przyszedł czas na
spacer po Łazienkach Królewskich, wizytę
na Starym Mieście, a na zakończenie pełnego
wrażeń dnia – rejs statkiem po Wiśle.
Warto wspomnieć, iż za udział w wyjeździe żadne z dzieci nie zapłaciło ani złotówki.
Wyjazd w całości sfinansowany był ze środków zewnętrznych pochodzących od sponsorów. Organizatorami wyjazdu byli: Żarowska
Wspólnota Samorządowa, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żarowie i Młodzieżowa Rada
Miejska w Żarowie. Wszystkim za okazaną
pomoc serdecznie dziękujemy!
Krystian Chęciek

Wycieczka do ZOO
Pięćdziesięcioosobowa grupa, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 29 sierpnia 2011
r. zwiedziła wrocławskie ZOO. Do ZOO pojechała grupa uczestników projektu wraz z osobami z ich otoczenia oraz opiekunowie z Ośrodka Pomocy Społecznej.
kańska sawanna. Dużo zabawy przysporzyła
również wizyta na dziedzińcu zwierzęcym,
gdzie uczestnicy mogli głaskać zwierzęta. Nie
zabrakło w tym dniu słonecznej pogody i radosnych nastrojów.
Uwieńczeniem wyjazdu był zorganizowa-

Wyjazd był możliwy dzięki realizowanemu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie projektowi „WIP – Wiara w Integrację
Pokoleniową” w ramach PO KL, Priorytetu
VII Promocja Integracji Społecznej, Działania
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
Dzień ten dostarczył uczestniczącym wielu wrażeń i pozytywnych emocji. W grupie
byli tacy, którzy po raz pierwszy odwiedzili
ZOO. W ogrodzie zoologicznym wycieczkowicze spędzili ponad cztery godziny, spacerując i podziwiając zwierzęta. Najwięcej
radości najmłodszym uczestnikom wycieczki
sprawił widok biegających po skalnym wybiegu pawianów. Atrakcją dla zwiedzających
stało się fokanarium, terrarium oraz afry-

ny na terenie ogrodu zoologicznego obiad dla
uczestników wycieczki. Szczęśliwi, zmęczeni,
a co najważniejsze zintegrowani wycieczkowicze bezpiecznie wrócili do domu.
Marta Plizga
Koordynator projektu
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Migawki z wakacji

W czasie wakacji dzieci chętnie odwiedzały bibliotekę i brały udział w różnych zajęciach.
ły okazję wzbogacić swoją
wiedzę na temat krwiodawstwa oraz na „własne” oczy
zobaczyć jak pobierana jest
krew od dawcy.

Rozstrzygnięto
konkursy

Wykonywały ciekawe prace z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych,
rywalizowały w grach zręcznościowych, układały puzzle, oglądały bajki. Dużą frajdę dzieciom sprawiła wizyta rodziny świnek morskich, z której to dwie małe świnki znalazły
nowego właściciela.

Internet to jest to

Szczególnie dużym zainteresowaniem
cieszyła się Czytelnia Internetowa. Już od
wczesnych godzin rannych, chłopcy (była ich
zdecydowana większość) wyczekiwali przed
drzwiami biblioteki, jeszcze przed jej otwarciem. Czasem nawet spożywając śniadanie.
Gry komputerowe cieszyły się dużą popularnością. Codziennie z komputera korzystało
20-25 dzieci.

Akcje HDK w Żarowie

Niewątpliwie ważnym wydarzeniem w Bibliotece była dwukrotnie organizowana przez
Zarząd HDK w Żarowie, akcja oddawania
krwi (14.07.2011 r., 16.08.2011 r.). Dzieci mia-

W dniu 26.08.2011
roku odbyło się uroczyste
wręczenie nagród w trzech
konkursach:
plastycznym
oraz dwóch czytelniczych.
W konkursie plastycznym
pt. „Pocztówka z wakacji”
pierwsze miejsce, w kategorii wiekowej 0-III, zdobyła
Amelia Machula kl. I SP.
Natomiast, w drugiej kategorii wiekowej (klasy starsze),
pierwsze miejsce zdobyła Dominika Łętowska kl. I gimnazjum, a drugie Urszula Wróbel
z klasy szóstej. W konkursie czytelniczym pt.
„Najaktywniejszy czytelnik w czasie wakacji”
pierwsze miejsce, w kategorii dzieci w wieku
przedszkolnym, zdobyła Łucja Majcher, drugie Kamil Skowronek, trzecie Łukasz Pawlik.
Natomiast, w kategorii dzieci starsze, pierwsze miejsce zdobyła Klara Brzezicka, drugie
Wiktoria Piotrowicz, trzecie Agata Mazur.
Za czytelnictwo w roku szkolnym 2010/2011
pierwsze miejsce zdobyła Łucja Majcher oraz
Klara Brzezicka, drugie Łukasz Pawlik, trzecie
Jakub Kijowski. Oprócz nagród i dyplomów
wręczono wszystkim słodkie „co nieco”.

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania dzieciom za udział w zajęciach i konkursach. Zapraszamy do odwiedzania biblioteki, bo choć
wakacje dobiegły końca, Biblioteka zawsze na
nich czeka.
Stanisława Biernacka

Na rowerze
i pod żaglami

Kolejna wycieczka rowerowo-żeglarska, która odbyła się 24 sierpnia
w ramach „Wakacji Uśmiechu” była
jednym z ostatnich akordów tegorocznych wakacji dla dzieci z naszej gminy.
Pogoda już na początku wyprawy sprawiła
uczestnikom niespodziankę – gdy wycieczka
przejeżdżała przez Imbramowice zaczął padać
deszcz i opiekunowie z dziećmi schronili się
w Szkole Podstawowej w Imbramowicach.
Na szczęście po 40 minutowej przerwie
wyruszyli w dalszą podróż i bez przeszkód
dojechali do Borzygniewu nad Zalew Mietkowski.
Pogoda sprzyjała żeglowaniu: świeciło
słonce i wiał wiatr dzięki czemu sternicy: Burmistrz Leszek Michalak oraz jego syn Mateusz
zapewnili wszystkim atrakcyjne przejażdżki
pod żaglami. Każdy uczestnik wyprawy miał
okazję do sprawdzenia się za sterem żaglówki
oraz jako członek załogi obsługując olinowanie na łódce, a także – gdy zachodziła taka potrzeba – wiosłując.
Zabawę na wodzie zakończyło ognisko i pieczenie kiełbasek, które smakowały
wszystkim wyśmienicie. Najedzone dzieci
około godziny 14:00 udały się w drogę powrotną do Żarowa.
Wycieczka była bezpieczna i pełna atrakcji dzięki sponsorom i zaangażowaniu opiekunów czuwających nad bezpieczeństwem dzieci
na czele z Iwoną Nieradką – radną Rady Miejskiej w Żarowie i opiekunką Młodzieżowej
Rady Miejskiej oraz Romanem Koniecznym
– dyrektorem SP w Mrowinach. Cieszy fakt,
że w naszej gminie nie brakuje ludzi, którzy
poświęcają swój wolny czas na organizowanie
atrakcji dla dzieci.
Organizatorami wycieczki była Młodzieżowa Rada Miejska, Żarowska Wspólnota
Samorządowa, Gminne Centrum Kultury
i Sportu oraz Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żarowie.
/x/
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Sierpniowe
porządki

Zapachniało
książkami

Dzieci odpoczywały w najlepsze,
w Szkole Podstawowej w Zastrużu zaś
trwały gorące przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego. Sierpień to
w szkole tradycyjnie czas remontów
i porządków.

Uczniom i nauczycielom czas płynie
inaczej. Po dwumiesięcznej przerwie
znów rozpoczynamy nowy rok. Tak, tak
– rok szkolny, nie kalendarzowy.

Postawiliśmy jak zwykle na pracę zespołową, zatem wspólnie, ramię w ramię, pracowali nauczyciele i rodzice uczniów. Ekipa,
która odświeżyła sale lekcyjne, salę zerówki
i „bawialnię” przedszkolaków oraz upiększyła frontową ścianę szkoły składała się z pań:
Magdaleny Pajor, Mirosławy Wąsowskiej, Ilony Sobańskiej, Joanny Kulpińskiej, Malwiny
Obraniak, Anny Bielec, Agnieszki Szponarskiej, Małgorzaty Kluski. Ogromną pomocą
i fachową radą służyli również panowie: Tomasz Kulpiński i Piotr Wąsowski.
Sale lekcyjne, w których zasiądą nasi milusińscy, nabrały pięknych, pozytywnych barw.
W przedszkolu i zerówce pojawiły się
dodatkowo nowe mebelki oraz pomoce dydaktyczne. W toaletach zostały zamontowane
nowe kompakty, frontowa ściana szkoły zaś
zapełniła się postaciami z książek Astrid Lindgren, a to dzięki Weronice Przewoźnej, która
wykonała szkic malowidła.
Wszystkim zaangażowanym w prace na
rzecz Szkoły Podstawowej w Zastrużu serdecznie dziękujemy!
Krystyna Wardach
dyrektor szkoły

Zbiórka publiczna
Fundacja „Nasze Dzieci”, na podstawie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr DOPS/DWA/4330/11 wydanej 10 sierpnia 2011r.,
prowadzić będzie zbiórkę publiczną
na rzecz niepełnosprawnej Anity Rolskiej z Żarowa.
Do 30 listopada 2011 r. w wybranych
sklepach znajdujących się na terenie Powiatu
Świdnickiego ustawione będą skarbony, do
których można będzie wrzucać datki.
Ponadto, darowizny będzie można przekazywać na specjalnie utworzony rachunek
bankowy numer: 87 1050 1908 1000 0022
9345 4845 prowadzony w banku BSK o/Wałbrzych z dopiskiem: „dla Anity”.
Zebrane środki zostaną przeznaczone na
leczenie i rehabilitację Anity.
Po zakończeniu zbiórki jej organizator
ma obowiązek przedstawienia na łamach
prasy wyników zbiórki i sposób jej zużytkowania.

„Zapachniało książkami i wytrwałą, efektywną pracą” – jak stwierdziła dyrektor Krystyna Wardach, więc czas wracać do szkolnych
ławek. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się tradycyjnie 1 września, a poprzedziła ją refleksyjna Msza Św. w Kościele
w Zastrużu.
Ksiądz proboszcz Paweł Szajner życzył
wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom wielu sukcesów, zadowolenia, no i oczywiście wytrwałości, tak niezbędnej w całym
roku szkolnym. Po wspólnej modlitwie, dzieci
i zaproszeni goście uczestniczyli w akademii
przygotowanej przez uczniów kl. III – VI.
Krótki program artystyczny przywoływał miłe
wspomnienia z minionych wakacji, zaś perypetie kolonistów skłaniały do uśmiechu.
Na uroczystości nie zabrakło miłych gości,
rodziców i dziadków, przyjaciół naszej szkoły. Swą obecnością zaszczycił nas Burmistrz
Leszek Michalak, który w krótkim przemówieniu złożył wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia. Na ręce pani dyrektor
Burmistrz przekazał list od Marka Michalaka
Rzecznika Praw Dziecka. Życzenia złożyła
również Kamila Spisak, Prezes Stowarzyszenia
„Nasze dzieci – wspólna szkoła”.
Dyrektor Krystyna Wardach przedstawiła
główne zadania na ten rok i kolejne zmiany.
Życzyła uczniom radości, owocnej pracy w atmosferze otwartości, przyjaźni i wzajemnego
szacunku. Przypomniała również uczniom, by
„zawalczyli” o Statuetki Orła – najważniejsze
nagrody przyznawane w naszej szkole. Rodzicom życzyła zadowolenia, spokoju, chęci
współpracy i wiary w to, że wspólne działania
przyczyniają się do mądrego wspierania rozwoju dzieci. Nauczycielom życzyła ogromnej
pasji, którą mogą się dzielić ze swoimi wychowankami.
Małgorzata Kluska

Pierwszy dzwonek

Dwa miesiące beztroskiego leniuchowania minęły zdumiewająco szybko.
1 września wybrzmiał pierwszy dzwonek obwieszczający powrót do szkoły.
W szkołach zebrały się szeregi przejętych
maluchów i nie mniej przejętych rodziców
– ponad 150 uczniów z naszej gminy rozpoczęło bowiem naukę w I klasie. W tym roku
szkolnym po raz ostatni rodzice sześciolatków
mieli wybór czy posłać dziecko do oddziału „zerowego” czy od razu do szkoły. Za rok
dzieci w wieku sześciu lat czeka obowiązkowe
rozpoczęcie nauki w I klasie.
Z kolei wszystkie dzieci w wieku pięciu lat
zostały objęte obowiązkową edukacją przedszkolną.
Zmiany nie ominęły też starszych – na
gimnazjalistów czekają zmiany w kończącym
ich edukację egzaminie. Od tego roku wyniki
będą rozbite na poszczególne przedmioty –
ma to dokładnie wykazać jaką wiedzą dysponuje kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej.
W szkołach z terenu naszej gminy uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego wizytowali radni oraz delegacje z Urzędu
Miejskiego.
Wszystkim uczniom – młodszym i starszym życzymy owocnej i przyjemnej nauki!
Gabriela Nastałek

Zbiórka
elektrośmieci
Zakład Usług Komunalnych w Żarowie Sp. z o.o. informuje, iż w dniach
26-28 września br. odbędzie się na terenie Gminy Żarów zbiórka od kontrahentów zużytego sprzętu AGD i RTV
tj. telewizorów, lodówek, zamrażarek,
kuchenek elektrycznych, komputerów,
baterii, akumulatorów, drukarek, itp.
Odbiór będzie przeprowadzony przez
pracowników ubranych w strój z logiem firmy
Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o. oraz granatowe pojazdy z ww. znakiem.
O fakcie odbioru odpadów przez inne
osoby prosimy powiadamiać pracowników
merytorycznych w Urzędzie Miejskim w Żarowie. Harmonogram przedstawia się następująco:
• 26 września br. tj. poniedziałek – nieruchomości w granicach administracyjnych
miasta Żarów,
• 27 września br. tj. wtorek – wioski:
Wierzbna, Bożanów, Kalno, Gołaszyce,
Siedlimowice, Mrowiny, Tarnawa, Imbramowice, Buków, Pożarzysko,
• 28 września br. tj. środa – wioski: Łażany,
Mikoszowa, Przyłęgów, Kruków, Mielęcin, Zastruże, Pyszczyn, Marcinowiczki
Uwaga!
Odpady powinny być wyniesione i postawione przy granicy nieruchomości.
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Konkurs czytelniczy rozpoczęty

Biblioteka Publiczna w Żarowie
zaprasza wszystkie dzieci do udziału
w konkursie czytelniczym.
Na zwycięzców czekają nagrody, a dodatkowo dla uczniów listy pochwalne do szkół.
Przyjdź, skorzystaj z naszej bogatej oferty książkowej. Konkurs trwa od 1 września
2011r. do 30 maja 2012 r.
Serdecznie Zapraszamy!
Barbara Cholewa

Złote Gody
50-ta rocznica ślubu - to szczególna rocznica, honorowana nadaniem
przez Prezydenta RP medali za długoletnie pożycie małżeńskie –warta tego,
by ją uczcić w bardziej niecodzienny,
uroczysty sposób.
Wszystkich jubilatów i członków ich rodzin zainteresowanych zorganizowaniem jubileuszu „Złotych Godów” oraz innych rocznic ślubu, serdecznie zapraszam do zgłaszania
tych uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Zamkowej 2.
W przypadku 50-tej rocznicy ślubu, proszę o zgłaszanie jej z wyprzedzeniem czasowym, z uwagi na procedurę nadania medali
za długoletnie pożycie małżeńskie, która trwa
kilka miesięcy.
Kierownik USC w Żarowie
Joanna Konikowska

Ogłoszenia drobne

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe z dowozem do domu do 15 km,
1 m3 od 130 zł. Tel. 794 786 250
• Sprzedam 3 działki budowlane
w Mrowinach ul. Kolejowa 17. Tel.
667 794 206
• Sprzedam mieszkanie w Żarowie 48
m2 na I piętrze w starym budownictwie. Tel. 796 051 202
• Sprzedam mieszkanie w Żarowie 93
m2 z garażem. Tel. 797 197 797
• Sprzedam garaż na Osiedlu Piastów
w Żarowie. Garaż z prądem i kanałem.
Tel. 691 116 868
Burmistrz Miasta Żarów zwraca się
z prośbą do mieszkańców osiedla Piastów
w Żarowie o nieparkowanie samochodów
wzdłuż ulicy Łokietka (od skrzyżowania
z ulicą Bolesława Chrobrego do Polo Marketu) w dniach od 12 do 30 września 2011r.
w godz 7:00 – 16:00.
W tym czasie będą prowadzone prace związane z utwardzaniem podłoża na dodatkowe miejsca postojowe.
Za utrudnienia przepraszamy.

Śladami interwencji Burmistrza

Po interwencji Burmistrza Miasta Żarów zostało podpisane porozumienie
z Zarządem Powiatu Świdnickiego dotyczące współdziałania Powiatu Świdnickiego z Gminą Żarów w zakresie realizacji przebudowy chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 3396D w Żarowie na ul. Armii Krajowej w kierunku Łażan.
Na wykonanie chodnika Powiat przekazał
Gminie 25.000,00zł., z kolei Gmina Żarów zobowiązała się do wykonania realizacji powyższego zadania.
Ponadto, Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego podjęła się po licznych interwencjach Burmistrza do wykoszenia i czyszczenia
rowów melioracyjnych dróg powiatowych na
terenie naszej gminy. W pierwszej kolejności
prace podjęto na drodze Zastruże-Pyszczyn,
Pyszczyn-Marcinowiczki, Mielęcin-Łażany.
Już wkrótce prace powinny się przenieść na
pozostałe drogi powiatowe.
Agata Piotrowska
W wyniku interwencji Burmistrza na terenie miasta i gminy Żarów przeprowadzona
została kontrola oznakowania drogowego,

Wóz dla OSP
Imbramowice

W związku z zakupem przez Gminę
Żarów nowego wozu strażackiego dla
OSP w Żarowie, w ramach współpracy
z ościennymi jednostkami żarowska
OSP w dniu 22 sierpnia 2011 r. przekazała swoim kolegom z Imbramowic
w pełni sprawny, średni samochód gaśniczo-pożarniczy Star.
Wręczenia samochodu dokonał Naczelnik OSP Żarów, Komendant Gminny Ireneusz Zadylak, w imieniu imbramowickiej
OSP odebrał go Prezes tamtejszej jednostki
Krzysztof Michnowicz. Mamy nadzieję, że
nowy nabytek wpłynie znacząco na poprawę
skuteczności ratownictwa i zapewnienie pełnej gotowości bojowej w jednostce.
Gabriela Nastałek

Inwestycje w OSP

W ostatnich tygodniach oprócz zakupu nowego wozu bojowego wykonano
wiele prac w gminnych jednostkach OSP.

OSP Pożarzysko

Naprawiono system uruchamiania syreny alarmowej oraz wykonane zostało jej
podłączenie równolegle z system „Digitex”.
Wzmocni to sygnał alarmowania, który do tej
pory nie docierał na drugi koniec miejscowości Pożarzysko.

OSP Mrowiny

Zakupiono papę nawierzchniową termozgrzewalną: 120m2 dla Jednostki OSP
Mrowiny w celu pokrycia dachu nad remizą.

w czasie której stwierdzono braki w oznakowaniu drogowym wynikające najczęściej z aktów wandalizmu.
Nowym oznakowaniem objęto w pierwszej kolejności tereny wiejskie naszej gminy
oraz główne ulice na terenie miasta i gminy.
Największy nacisk położono na wymianę
znaków w obrębie skrzyżowań. Mamy nadzieję, iż nowe oznakowanie będzie przez długi
czas służyć kierowcom oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, jak i kierujących pojazdami.
W sytuacji, gdy są Państwo świadkami
zniszczeń znaków drogowych prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Żarowie (pokój
nr 12).
Wojciech Lesiak
Zakupiony materiał pozwoli na uszczelnienie dachu budynku remizy oraz pomieszczenia sanitarno-socjalnego. Obecnie miejsce to
spełnia funkcję zakwaterowania społeczności
na potrzeby ewakuacji jaka może wystąpić
podczas bezpośredniego zagrożenia powodziowego. Jest to korzystna inwestycja dla
Gminy ponieważ druhowie z OSP Mrowiny
zadeklarowali się w czynie społecznym położyć papę nawierzchniową na dachu remizy.
Takie rozwiązanie pozwoli ograniczyć wydatki Gminy, natomiast zaoszczędzone pieniądze
pozwolą na kolejne inwestycje i zakupy dla
OSP. Prace zostały zakończone 23 sierpnia
bieżącego roku.

OSP Żarów

Wymieniono dwa akumulatory w samochodzie pożarniczym marki „Star” w Jednostce OSP w Żarowie.
Michał Domański

Szachiści w Obrze

W rozegranym w dniach 24-28
sierpnia turnieju szachowym Obra
Lato Open 2011 bardzo dobrze wypadli
zawodnicy z klubu Goniec Żarów.
W grupie A 22 miejsce zajął Damian Daniel wypełniając normę na I kategorię szachową. Pięć miejsc niżej sklasyfikowany został
Przemysław Borowski. Dawid Mozol w tej
samej grupie ukończył zawody na 56 miejscu.
Rozgrywki w grupie B zwyciężył Dariusz
Bieszczad zdobywając II kategorię szachową.
Wiktor Zaremba zajął 12 pozycję.
W grupie C najlepszym z reprezentantów
Gońca Żarów okazał się Michał Dołharz zajmując 6 miejsce. Kolejni zawodnicy zdobyli
kolejno: 14 miejsce Jakub Dołharz, 15 miejsce
Hubert Zaremba.
media
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GCKiS informuje
Faust „Bezdomnego”

Zapraszamy wszystkich na premierę widowiska plenerowo-pantomimicznego „Faust” w wykonaniu Teatru
Bezdomnego. Widowisko odbędzie się
10 września o godz. 19:00 w Zastrużu,
obok ruin pałacu oraz na placu koło
Kościoła.
Reżyseria: Ryszard Dykcik. Role główne:
Ewa Kapinos, Tomasz Nycz, Ryszard Dykcik,
Kamila Wygodzka.

Warsztaty rockowe

Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie zaprasza wszystkich adeptów muzyki rockowej i rozrywkowej
na instrumentalne otwarte warsztaty
muzyczne, które odbędą się w GCKiS
w dniach 23 i 25 września 2011r. wg następującego harmonogramu:
• 23 września godz.17:00 Sala Widowiskowo Sportowa ul. Armii Krajowej 60 – gitara basowa
• 23 września godz.17:00 Sala Prób, ul.
Ogrodowa – perkusja
• 25 września godz.15:00 Kawiarnia GCKiS,
ul. Piastowska 10 - gitara
Podsumowaniem Warsztatów będzie plenerowy koncert rockowy zespołów uczestni-

czących w Warsztatach.
Koncert odbędzie się w Parku Miejskim w Żarowie dnia 1 października (sobota) o godz.15:00. Warsztaty organizowane są
w ramach Projektu Dom Kultury+.
Udział w Warsztatach jest nieodpłatny.
Gitarzystów prosimy o przybycie z własnym
instrumentem oraz niezbędnym sprzętem
elektroakustycznym, natomiast perkusistów
z własnymi pałkami oraz przynajmniej z werblem o godz.16:30. Dodatkowe informacje
i zapisy w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, tel. 74 85 80 753

Ogłoszenie o zapisach

Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie ogłasza zapisy na zajęcia
stałe w roku szkolnym 2011/12 w pracowniach (sekcjach):
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Jedenasty na świecie
Wychowanek klubu lekkoatletycznego ULKS Zielony Dąb Żarów Paweł Fajdek 29 sierpnia 2011 r. zajął 11 miejsce podczas Mistrzostw Świata w Lekkiej
Atletyce w Koreańskim Daegu w konkurencji rzutu młotem.
głowego. Niedyspozycja nie przeszkodziła
lekkoatlecie dostać się do ścisłego finału, jednak wynik 76.10 m był daleki od najlepszych
rzutów w sezonie.
W samym finale ból nie przeszedł. Na
środkach przeciwbólowych mieszkaniec Gminy Żarów w swojej najlepszej próbie osiągnął
75.20 m, co dało jedenastą lokatę. Mistrzem
świata został Japończyk Koji Murofushi z wynikiem 81.24 m, natomiast drugi reprezentant Polski Szymon Ziółkowski (m. in. mistrz
olimpijski Sydney 2000, mistrz świata Edmonton 2001) z rezultatem 77.64 zajął siódme
miejsce.
W całej stawce finalistów Paweł Fajdek był
najmłodszy. W tym sezonie został m.in. Młodzieżowym Mistrzem Europy, dlatego z optymizmem patrzyć będziemy na rozwój kariery
młodego sportowca.
Jeśli zdrowie dopisze, to już za rok będziemy mieli drugiego uczestnika Igrzysk Olimpijskich z terenu Gminy Żarów. Pierwszym
był sztangista, Stefan Leletko (6 miejsce Igrzyska Olimpijskie w Montrealu 1976 r., 5 miejsce Igrzyska Olimpijskie w Moskwie 1980 r.,
Podczas treningu, cztery dni przed kwali- mistrz świata i Europy z 1982 r.).
fikacjami Paweł doznał kontuzji mięśnia dwumedia

• nauka gry na instr. klawiszowych, akordeonie i perkusji w systemie zajęć indywidualnych (bez ograniczeń wiekowych, ilość
miejsc ograniczona)
• kameralny chór „Senyor Rici” (dla dorosłych)
• zespoły instrumentalno-wokalne (dzieci
i młodzież od 10-13 lat z umiejętnością
gry na instrumencie w stopniu podstawowym)
2. Modelarska (bez ograniczeń wiekowych)
3. Taneczna:
• zajęcia taneczne dla najmłodszych
„Pierwszy Kroczek” (dzieci 5-6 lat)
• zajęcia taneczne dla najmłodszych
„Pierwszy Kroczek” (dzieci 7-10 lat)
• zajęcia tańca towarzyskiego dla dorosłych
• zajęcia taneczne dla najmłodszych
„Pierwszy Kroczek” (dzieci 6-10 lat) – zajęcia w świetlicy wiejskiej w Kalnie
• zespół taneczny (dzieci powyżej 10 lat)
4. Teatralna:
• teatr Bezdomny
• teatr pantomimy dla dzieci oraz młodzieży
5. Plastyczna:
• Akademia Malucha (dzieci od 6 miesiąca
do 4 roku)
• zajęcia plastyczne (dzieci od 5-10 lat)
• zajęcia plastyczne (dzieci powyżej 10 lat)
• warsztaty plastyczne i rękodzielnicze (dla
dorosłych)
6. Sportowa:
• piłkarska Akademia Orlika (dzieci w wieku 6-9 lat)
• zajęcia judo dla dzieci – zajęcia w Imbramowicach
• zajęcia relaksacyjne TAI-CHI dla dorosłych
Informacje i zapisy w biurze GCKiS, ul.
Piastowska 10A, 58-130 Żarów, tel. 74-85-80753, www.centrum.zarow.pl

Wyniki konkursu ofert:
Prowadzenie drużyn
piłkarskich i udział
w rozgrywkach ligowych

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z 1 sierpnia
2011 roku na realizację zadania publicznego
ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536) oraz
Uchwały nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
Burmistrz Miasta Żarów zlecił realizację
zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pod nazwą:
„Prowadzenie drużyn piłkarskich i udział
w rozgrywkach ligowych” Klubowi Sportowemu „Zjednoczeni” Żarów – wysokość
przyznanej dotacji wynosi 15.000 zł.
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Przegląd piłkarskich spotkań

Wciąż bez zwycięstwa

W dwóch ostatnich spotkaniach zespół
seniorów występujący w klasie okręgowej
osiąga dwa remisy dające dwa punkty w ligowej tabeli.
28 sierpnia gościliśmy ostatnią drużynę
rozgrywek, zespół Zjednoczonych Ścinawki Średniej. Przez większą część spotkania
gra toczona była w środkowej strefie boiska.
Obydwa zespoły nie były w stanie wypracować dogodnej sytuacji do strzelenia bramki.
W końcowych minutach meczu warunki atmosferyczne znacznie się pogorszyły. Przy
„egipskich ciemnościach” szalę zwycięstwa na
korzyść Zjednoczonych mógł przechylić Zyl.
Strzał z ostrego kąta nie wpada do siatki gości.
Po trzeciej kolejce jako jedyny zespół w lidze
nie zdołaliśmy strzelić żadnej bramki. Tę psychologiczną barierę musieliśmy przełamać
w meczu wyjazdowym z bardzo wymagającym przeciwnikiem Victorią Świebodzice.
W sobotę 3 sierpnia przyszło nam się zmierzyć z drużyną ze Świebodzic. Mecz miał
dwie historie. Już w drugiej
minucie po rzucie rożnym
i błędzie naszej defensywy gospodarze obejmują prowadzenie. Kopia sytuacji ma miejsce
w 27 minucie. Tym razem
błąd popełnia bramkarz Zjednoczonych Hruszowiec, który
przy dośrodkowaniu daje się
uprzedzić i po raz drugi wyciąga piłkę z siatki. Na początku drugiej połowy gospodarze
mogli w ciągu pięciu minut
trzykrotnie postawić „kropkę
nad i”. Błędy w kryciu oraz
ustawieniu naszej drużyny pozwalają Victori dwukrotnie wyjść na pozycję sam na sam
z bramkarzem. Obydwa strzały lądują obok
słupka. Trener Zjednoczonych wprowadza
kilku nowych zawodników. Jak się później
okazało był to punkt zwrotny w całym meczu.
Dużo zamieszania w szykach obronnych gospodarzy wnoszą: Bieńko, Skrypak oraz Zyl.
Ten pierwszy w 60 minucie meczu dobrze
zagrywa piłkę do Uszczyka, który pakuje futbolówkę do siatki Victori. Kilka minut później
po koronkowej akcji zdobywamy wyrównanie
za sprawą pięknego strzału z dystansu Ciupińskiego. Podniesieni rozwojem sytuacji na
boisku strzelamy bramkę numer trzy. Jednak
gol Skrypaka nie został uznany, gdyż ten zdaniem sędziego bocznego był na pozycji spalonej. Po heroicznym boju wywozimy kolejny
jeden punkt. Wreszcie przełamujemy niemoc
strzelecką, jednak wciąż czekamy na pierwsze
zwycięstwo.

Dwie porażki rezerw

W ostatnich dwóch spotkaniach dru-

gi zespół Zjednocznych występujący w kl.
A dwukrotnie uległ drużynie z Wałbrzycha.
28 sierpnia na własnym boisku rywalizowaliśmy z Gwarkiem Wałbrzych. Całe spotkanie
było bardzo wyrównane. W pierwszej połowie
obydwie drużyny posiadały sytuacje bramkowe. Strzały głową Bieńki oraz Chłopka są minimalnie, nie celne. Dwukrotnie przed utratą
gola ratuje nas bramkarz Pojasek. W końcowych minutach pierwszej połowy goście
strzelają w poprzeczkę.
Tuż po gwizdku rozpoczynającym drugą
połowę Gwarek strzela bramkę na wagę trzech
punktów. Dokładna crossowa piłka trafia do
napastnika. Pomimo asekuracji dwóch obrońców oddaje silny strzał, który przełamuje
ręce naszemu bramkarzowi. Próba strzelenia
bramki wyrównującej się nie udaje i do końca
spotkania wynik nie ulega zmianie.
Tydzień później, 4 sierpnia rezerwy poje-

chały do Wałbrzycha. Rywalem był drugi zespół Górnika PWSZ Wałbrzych. Wałbrzyszanie wzmocnieni kilkoma graczami pierwszej
drużyny występującej w II lidze nie dali szans
Zjednoczonym notując wysokie zwycięstwo
8:1.

Dwa punkty
w trzech meczach

28 sierpnia rozgrywki rozpoczęli juniorzy
Zjednoczonych występujący w klasie okręgowej. Bardzo odmłodzony skład udanie zainaugurował nowy sezon. Na bardzo trudnym
terenie w Piławie padł remis 2:2. Po 17 minutach prowadziliśmy 2:0 za sprawą celnych
trafień Dubickiego i Jasińskiego. Bramkę kontaktową strzałem nie do obrony goście zdobywają w 35 minucie. Chwila dekoncentracji
w szeregach Zjednoczonych pozwala gościom
wyrównać stan rywalizacji. Do końca spotkania obydwa zespoły mogły przechylić zwycięstwo na swoją korzyść, jednak więcej goli już
nie ujrzeliśmy.
W środę 31 września na własnym boisku

mieliśmy spotkać się z drużyną Czarnych
Wałbrzych. Zespół wycofał się z rozgrywek
i rywalem Zjednoczonych w II kolejce byli
piłkarze Ślęży Ciepłowody. Pierwsza odsłona
meczu powinna zakończyć się kilku bramkowym prowadzeniem Zjednoczonych. Dwie
doskonałe sytuacje zmarnował Anioł. Strzał
Kołodzieja w ostatniej chwili wybija obrońca gości. Drugie 45 minut wygląda zdecydowanie gorzej w wykonaniu naszego zespołu.
Efektem jest stracona bramka. Jedną z nielicznych stuprocentowych sytuacji drugiej połowy ma Grochowski. Strzał w sytuacji sam na
sam z bramkarzem ląduje na poprzeczce. Honor i remis w końcówce spotkania ratuje Dubicki, dla którego to druga bramka w sezonie.
4 września w meczu wyjazdowym przegraliśmy z drużyną AKS Strzegom 5:1.

Zryw i Zieloni
bez straty punktu

Wśród pięciu drużyn
Gminy Żarów występujących
w kl. B bardzo dobrze spisują się piłkarze Zrywu Łażany
oraz Zielonych Mrowiny. Ci
pierwsi po czterech kolejkach prowadzą z kompletem
zwycięstw. Komplet punktów
posiadają również piłkarze
z Mrowin, którzy w ostatniej
kolejce pauzowali.
Zryw Łażany na inaugurację 21 sierpnia rozgromił na
boisku rywala Grom Panków
7:0. W podwójnych derbach
Gminy Żarów zwycięstwo
i podział punktów. Zieloni
Mrowiny pokonali na wyjeździe Wierzbiankę Wierzbną
3:1, natomiast remisem 3:3 zakończyła się rywalizacja Wodospadu Zastruże z Błyskawicą
Kalno.
W II kolejce Zieloni Mrowiny pokonali
5:1 Granit Rogoźnicę. Zryw Łażany na własnym boisku minimalnie lepszy od Wodospadu Zastruże 2:1. Porażkami zakończyły
się spotkania piłkarzy z Wierzbnej oraz Kalna
(Błyskawica Kalno - Błękitni Komorów 0:1,
Orzeł Witoszów – Wierzbianka Wierzbna
3:2).
31 sierpnia cztery drużyny odnoszą zwycięstwa (Grom Panków – Tęcza Bolesławice
2:1, Wodospad Zastruże – Płomień Dobromierz 2:0, Błękitni Komorów – Zryw Łażany
1:3, Wierzbianka Wierzbna – LKS Piotrowice
Św. 1:0, PUO Wiśniowa – Zieloni Mrowiny
1:2). Remis 2:2 i podział punktów w meczu
Herbapol Stanowice – Błyskawica Kalno.
W miniony weekend 4 września Zryw
Łażany pomimo gry w osłabieniu (czerwona
kartka, Marcin Kądziołka – akcja ratunkowa)
przez większą część spotkania, zdołał pokonać
Herbapol Stanowice 2:1.
media

