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Dożynki gminne 2011

11

Piękna, upalna pogoda to zapewne prezent od Stwórcy
za Mszę dziękczynną, jaką odprawił ks. Ryszard Mencel Proboszcz Parafii w Imbramowicach, która zainaugurowała
tegoroczne Dożynki, których gospodarzem była wieś Imbramowice.

Grali we Wrocławiu
9

Po uroczystej Mszy Św. ulicami wsi w kierunku boiska sportowego wyruszył barwny orszak dożynkowy. W takt muzyki granej przez
żarowską orkiestrę dętą kroczyli przedstawiciele władz, poczty sztandarowe OSP, przedstawiciele poszczególnych wsi niosący swoje wieńce
dożynkowe oraz wszyscy pozostali uczestnicy uroczystości.

W gospodarskim stylu
11

8

dokończenie na stronie 6.

Spotkania z Funduszem
W dniach 31 sierpnia – 9 września odbył się cykl spotkań sołeckich, podczas których mieszkańcy miejscowości
z naszej gminy obradowali nad zadaniami, które zrealizują
dzięki pieniądzom z Funduszu.

Budowa Tesco
a plac zabaw
5

dokończenie na stronie 3.

Drugi w biegu
Solidarności

Dofinansowanie solarów
Przypominamy o możliwości dofinansowania zakupu
zestawów solarnych.
dokończenie na stronie 5.

Przydomowe oczyszczalnie
Wiceminister oświaty w Żarowie

Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego w ramach dotacji
udzielanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
dokończenie na stronie 3.
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Dożynki sołeckie
Ubiegły weekend upłynął pod znakiem dożynek sołeckich, które odbyły
się w Mrowinach, Łażanach, Wierzbnej
i Zastrużu.
Już w sobotni wieczór 17 września 2011
r. mieszkańcy Mrowin bawili się na dożynkowym festynie, który rozpoczął się o godzinie
17:00 na boisku wiejskim. Smaczne jadło i dobra pogoda przyciągnęły licznie zainteresowanych. Zwłaszcza młodzież chętnie bawiła się
w rytmach skocznej muzyki.
Nazajutrz, 18 września za zebrane plony dziękowali mieszkańcy Łażan, Wierzbnej
i Zastruża. Dożynki w Łażanach rozpoczęły
się mszą świętą o godz. 10:00, którą odprawił
Proboszcz tutejszej parafii ks. Paweł Szajner.

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży niżej opisanej nieruchomości
gruntowej niezabudowanej położonej w Łażanach przy budowanej obwodnicy, przeznaczona
na cele produkcyjno-usługowe o powierzchni 1,0063 ha
Nr
Pow.
Forma oddania
Cena
Wys.
Nr KW
działki m2
nieruchomości
wywoławcza wadium
293/16 10.063 SW1S/00019315/3 Sprzedaż na własność 410.000 zł
41.000 zł

Godz.
rozp.
9:00

1. Przetarg odbędzie się 14 października
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 10 października 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. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych
i geodezyjnych związanych z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie łącznej 1.830
zł oraz kosztów notarialnych.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej: bip.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel.
748580-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
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.
Starostami tegorocznych dożynek była sołtys wsi Danuta Gadzina oraz Leszek Świderski. Po godzinie 14:00 w pięknym łażańskim
parku rozpoczęła się zabawa dożynkowa, na
którą przybyli m.in.
ks. Paweł Szajner, Burmistrz Leszek Michalak, Przewodniczący
Rady Miejskiej – Tadeusz Pudlik, oraz Radne
Maria Tomaszewska
i Kamila Madej. W dożynkach uczestniczyli
również
Wiceburmistrz – Grzegorz
Osiecki oraz Sylwia
PawlikSekretarz
Gminy.
Za chleb, udane plony i pogodę 18

września dziękowali także rolnicy z Wierzbnej, dla których dożynki sołeckie są nie tylko
czasem radości i dziękczynienia, ale także
okazją do spojrzenia w przyszłość. Świętowanie staropolskiego obrzędu dożynkowego rozpoczęło się tradycyjną mszą świętą dziękczynną odprawioną przez Proboszcza Księdza Andrzeja Walów w intencji wszystkich rolników,
z których owoców ciężkiej pracy korzystamy
codziennie. Zaproszeni goście, wśród których
znaleźli się m.in. Burmistrz Leszek Michalak
i była Burmistrz Lilla Gruntkowska udali się
następnie na uroczysty obiad do świetlicy
wiejskiej.
W ubiegłą niedzielę świętowali także
mieszkańcy Zastruża, którzy Mszą św, odprawioną o godz 8.30 przez ks. Pawła Szajnera
złożyli podziękowanie za tegoroczne szczęśliwe zebrane plony.
Gabriela Nastałek
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza

dokończenie ze strony 1.

I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Zastrużu, gmina Żarów pod zabudowę jednorodzinną
Nr
działki
63/4
63/5
63/6
63/7
63/8
63/9
63/11
63/12

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pow.
w m2
1836
1778
1764
1753
1747
1741
1732
1724

Nr KW
SW1S/00026760/9
SW1S/00026760/9
SW1S/00026760/9
SW1S/00026760/9
SW1S/00026760/9
SW1S/00026760/9
SW1S/00026760/9
SW1S/00026760/9

Forma oddania
nieruchomości
Sprzedaż na własność
Sprzedaż na własność
Sprzedaż na własność
Sprzedaż na własność
Sprzedaż na własność
Sprzedaż na własność
Sprzedaż na własność
Sprzedaż na własność

Cena
wywoławcza
41.000 zł
40.000 zł
40.000 zł
40.000 zł
39.000 zł
36.000 zł
36.000 zł
39.000 zł

Wys.
wadium
4.100 zł
4.000 zł
4.000 zł
4.000 zł
3.900 zł
3.600 zł
3.600 zł
3.900 zł

Godz.
rozp.
9:00
9:05
9:10
9:15
9:20
9:25
9:30
9:35

Przez działki nr 63/9 i 63/11 przebiega napowietrzna linia średniego napięcia (w rogu działki).
z przygotowaniem nieruchomości do
sprzedaży w kwocie 902,73 zł za każdą dziakę oraz kosztów notarialnych.
W miejscowym planie zagospodarowania
działki przeznaczone są pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną – symbol
A.1.MN.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest
na stronie internetowej Urzędu: www.
um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela RefePrzetargi odbędą się w dniu 13 paździerrat Nieruchomości i Gospodarki Przenika 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
strzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
do dnia przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetar- 10. Uczestnik zobowiązany jest do przedgu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
łożenia komisji przetargowej dowodu
w wysokości 10 % ceny wywoławczej
wpłaty wadium oraz dokumentu tożpodanej w tabeli na konto: Bank Zasamości przed otwarciem przetargu.
chodni WBK I oddz. Żarów 65 1090
W przypadku, gdy uczestnikiem przetar2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej
gu jest osoba prawna, osoba upoważniona
do dnia 10 października 2011r. włącznie.
do reprezentowania uczestnika, powinZa datę wniesienia wadium uważa się datę
na przedłożyć do wglądu aktualny wypis
wpływu środków pieniężnych na rachuz Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli
nek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
uczestnik jest reprezentowany przez pełWadium wpłacone przez uczestnika, któnomocnika, konieczne jest przedłożenie
ry wygra przetarg, zaliczone zostanie na
oryginału pełnomocnictwa upoważniająpoczet ceny nabycia, pozostałym uczestcego do działania na każdym etapie postęnikom wadium zwraca się w terminie do
powania przetargowego.
3 dni od dnia zakończenia
przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
zaoferuje cenę o co najmniej
jedno postąpienie powyżej
ceny wywoławczej.
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.
Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie
do uiszczenia podatku VAT
w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetarOferent, który wygra przetarg zobowiągu jest równoznaczna z potwierdzeniem
zany będzie do poniesienia kosztów szaprzez niego faktu zapoznania się z waruncunkowych i geodezyjnych związanych
kami przetargu i ich akceptacją.

Spotkania
z Funduszem

Pula przeznaczona na przyszły rok wynosi ogółem 197.532,03 zł. Plany wydatkowe
w większości miejscowości koncentrują się
na remontach świetlic – inwestycje w tym
zakresie zostaną wykonane m.in.: w Przyłęgowie, Bukowie, Mielęcinie, Imbramowicach,
Kalnie i Mrowinach. W Pyszczynie natomiast
wykonana zostanie wiata, która z racji braku
świetlicy będzie służyła w razie niepogody do
organizacji spotkań wiejskich.
Ponadto, w poszczególnych miejscowościach powzięte zostały rożnorodne inicjatywy – modernizacja boisk sportowych, zakupy
kosiarek spalinowych, zakup tablicy promocyjnej, zakup lampy solarnej, zagospodarowanie terenów zielonych, zakupy doposażenia
do świetlic – wszystkie te działania w efektywny sposób przyczynią się do podniesienia poziomu życia mieszkańców. Nie można
także zapomnieć o tzw. miękkich działaniach.
Część puli z funduszu zasili organizacje działające w poszczególnych miejscowościach,
również niemalże każde sołectwo nie zapomniało o rozrywce, zabezpieczając środki na
organizację imprez cyklicznych. Cieszymy się,
że mieszkańcy wykorzystują możliwości, jaki
stwarza fundusz sołecki – podejmując decyzje, które przyczynią się do pomnożenia ich
wspólnego dobra.
Gabriela Nastałek
dokończenie ze strony 1.

Przydomowe
oczyszczalnie

W obu przypadkach wymagany jest wkład
własny wynoszący minimum 10 %. NFOŚiGW gwarantuje sfinansowanie do 90%
kosztów kwalifikowanych poniesionych na
realizację inwestycji. Kwota została podzielona w równym stopniu: 45% stanowi forma
bezzwrotna, drugie 45% preferencyjna pożyczka z oprocentowaniem 3,5% w skali roku.
Zainteresowani mogą skorzystać z jednej lub
obu form finansowania jednocześnie. Finansowanie uzyskają przydomowe oczyszczalnie
obsługujące maksymalnie 50 użytkowników.
Instytucją pośredniczącą w programie
jest Urząd Miejski w Żarowie, który w imieniu mieszkańców składa zbiorczy wniosek
o dofinansowanie inwestycji. Aby wniosek ów
złożyć musi zebrać się minimum 50 chętnych.
Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Żarowie
do Referatu Oświaty, Funduszy Zewnętrznych
i Promocji (pok. nr 8).
Gabriela Nastałek
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Obwieszczenie Burmistrza Żarowa

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz.
717 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr XIII/82/2011
z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mielęcin, gm. Żarów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego
planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie
Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do
dnia 14 października 2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.

Obwieszczenie Burmistrza Żarowa

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały:
Nr XII/72/2011 z dnia 28 lipca 2011r., w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm.
Żarów oraz
• Nr XIII/83/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna,
gm. Żarów
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych
planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do dnia 14.10.2011r.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
•

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 116/2011 z dnia 07.09.2011r. oraz
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr
117/2011 z dnia 07.09.2011r.

Pomagamy
ofiarom wypadków
Zarząd Klubu HDK-PCK informuje o akcji oddawania
krwi, która odbędzie się w dniu 12 października 2011r. w Zespole Szkół w Żarowie w godz.8:30 – 13:30.
Akcja odbędzie się pod hasłem „Pomagamy ofiarom wypadków”.
Zapraszamy wszystkich chętnych do podzielenia się najcenniejszym
lekiem, jakim jest krew.
Zarząd Klubu HDK

Obwieszczenie Burmistrza Żarowa

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej
w Żarowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w obrębie wsi Mielęcin, gm. Żarów
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące w/w planu miejscowego w terminie do dnia 14 października 2011 r. na piśmie na adres: Burmistrz Żarowa, ul. Zamkowa
2, 58-130 Żarów.
Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.

Obwieszczenie Burmistrza Żarowa

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
sporządzanych na podstawie uchwały:
• Nr XII/72/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów,
• Nr XIII/83/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna,
gm. Żarów.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące w/w planu miejscowego w terminie do dnia 14 października 2011 r. na piśmie na adres: Burmistrz Żarowa, ul. Zamkowa
2, 58-130 Żarów.
Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.

Pieniądze na remonty
Gmina Żarów przygotowuje się do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który umożliwi wspólnotom
mieszkaniowym pozyskanie środków na remonty budynków.
Leszek Michalak Burmistrz Miasta Żarów zaprasza przedstawicieli
wspólnot mieszkaniowych, zarządców oraz wszystkie osoby zainteresowane tym tematem na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 26
września 2011 roku o godzinie 16:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego
w Żarowie (II piętro).
Wspólnoty, które zdecydują się na udział w programie i wpiszą remonty swoich budynków do Lokalnego Programu Rewitalizacji będą
miały możliwość pozyskania na ten cel do 60% kwalifikowanych kosztów ze środków pomocowych.
/x/

| Gazeta Żarowska Nr 20/2011 - strona 5 - 20 września 2011r. |

Wiceminister Oświaty w Żarowie

W trzeźwości

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Żarów Leszka Michalaka – dzięki wsparciu
Posłanki Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej – w poniedziałek 12 września 2011 r.
z wizytą do Żarowa przybyła Krystyna Szumilas – Wiceminister Oświaty.

Sierpień uznawany jest miesiącem
trzeźwości. W tym czasie inicjowane
są działania propagujące zdrowy, wolny od uzależnień tryb życia.

Krystyna Szumilas zawitała do naszego
miasta prosto ze spotkania organizowanego
w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, poświęconego „Kierunkom rozwoju edukacji
w latach 2011-2012”, spotkanie, w którym
udział wzięli również Burmistrz Leszek Michalak oraz Sekretarz Gminy Sylwia Pawlik.
Debata ta była dobrą okazją do wymiany poglądów i opinii w wymienionym zagadnieniu,
które pani wiceminister jako osoba doskonale
znająca realia polskich szkół chętnie podejmowała.
Wizytę w Żarowie, pani wiceminister rozpoczęła od zwiedzenia Gimnazjum im. Jana
Pawła II, po której oprowadzała ją Helena Słowik – dyrektor żarowskiej placówki. W trakcie zwiedzania szkoły, pani Krystyna zwróciła
uwagę na znakomite wyposażenie budynku
i jego funkcjonalność.
W trakcie swojej wizyty pani wiceminister
spotkała się także z nauczycielami i pracownikami gimnazjum. Podczas tej debaty omawiano problemy, z jakimi boryka się szkolnictwo
w małych miejscowościach, ale nie tylko. Pani
Krystyna w wyczerpującym wykładzie mówiła również o jakości kształcenia uczniów na
dokończenie ze strony 1.

Dofinansowanie
solarów

Program, którego operatorem i koordynatorem jest firma Hetman – CB Sp.z.o.o.
skierowany jest do osób, które dokonają zakupu zestawu solarnego certyfikowanego
przez operatora, w ramach „Programu Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych”.
Zebranie dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się 28 września o godz. 17:00
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie.
Gabriela Nastałek

poszczególnych stopniach edukacji szkolnej,
a także poruszyła zagadnienia, jak wspólnie
tworzyć środowisko szkolne.
Na każde z zadawanych pytań, wyczerpująco starała się udzielać informacji, a zamykając debatę podkreśliła dobre osiągnięcia naszych uczniów i wyraziła uznanie dla
dbałości Gminy o infrastrukturę oświatową.
Z uznaniem również wypowiadała się o tutejszych władzach samorządowych i ich trosce
o poziom oświaty, wszystkim zgromadzonym
nauczycielom zaś życzyła samych sukcesów
oraz satysfakcji z pracy.
Wykorzystując obecność wiceminister
oświaty, Burmistrz Leszek Michalak podziękował za oficjalne przybycie oraz wygłoszenie
wykładu dla naszych żarowskich nauczycieli,
przy okazji wyrażając nadzieję, że nie jest to
ostatnia wizyta pani Krystyny w naszym mieście. Mamy nadzieję, że ciepła i życzliwa atmosfera podczas spotkania, ciekawa wymiana
zdań z pedagogami, a także sam obiekt naszego gimnazjum na długo pozostaną w pamięci
pani wiceminister i skłonią do ponownej wizyty w Żarowie.
Magdalena Pawlik

Posprzątajmy
Serdecznie zapraszamy 22 września 2011 r. do wzięcia udziału w Gminnym Dniu Sprzątania Świata połączonego z obchodami Europejskiego Dnia
bez samochodu.
Wszystkich chętnych, którzy chcą tego
dnia promować ekologiczny sposób poruszania się po drogach zapraszamy do udziału
w paradzie rowerowej ulicami miasta. Zbiórka o godzinie 10.00 przed Urzędem Miejskim
w Żarowie. Po paradzie zapraszamy do włączenia się w Gminny Dzień Sprzątania Świata,
podczas którego uprzątnięte zostaną okolice
Parku Miejskiego w Żarowie.
Gabriela Nastałek

W Gminie Żarów kilkunastoosobowa grupa abstynentów wraz z rodzinami uczciła miesiąc trzeźwości grillowym spotkaniem integracyjnym, które odbyło się 2 września 2011 r.
Tego dnia nie zabrakło grillowanej kiełbaski, pieczonych ziemniaków, kolorowych
szaszłyków (specjalność Marysi) oraz radosnych nastrojów. Były również wspomnienia o tych, którzy odeszli, bo nie wytrwali
w abstynencji. Było wiele radości z kolejnych
rocznic przeżytych w trzeźwości oraz faktu,
że ciągle dochodzą nowe osoby, które pragną
zmienić swoje życie.
Wszystkich tych, którzy chcieliby trwać
w procesie rehabilitacji i wspierać się na drugim człowieku zapraszamy na mityng AA
w każdą niedzielę o godz. 17:00 na plebanię
w Żarowie przy ul. Mickiewicza 8. Przypominamy jednocześnie o możliwości skorzystania
z bezpłatnych konsultacji z terapeutą uzależnień w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, przy ul. Armii Krajowej 54.
/A.DZ/
/M.P/

Szkolenie o funduszach sołeckich
Fundacja „Nasze Dzieci” w ramach
realizowanego projektu, przy wsparciu
Szkoły Liderów oraz Sołectw Milikowice i Witków, zorganizowała szkolenie z zakresu wdrażania funduszy
sołeckich, które odbyło się 3 września
o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej
w Witkowie.
Szkolenie prowadził Szymon Osowski –
ekspert z dziedziny funduszy sołeckich Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.
Udział w szkoleniu wzięli sołtysi oraz
przedstawiciele rad sołeckich gmin Jaworzyna Śląska i Żarów. Łącznie z zaproszenia skorzystało 17 przedstawicieli wsi (cztery osoby
z gminy Żarów).
Uczestnicy szkolenia mogli podzielić się
swoimi spostrzeżeniami oraz zadać pytania
dotyczące m.in. tworzenia wniosku na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie
ukończenia szkolenia oraz bezpośrednie namiary do eksperta.
W ramach prowadzonego projektu sołtysi
z radami sołeckimi mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy eksperta podczas prowadzonych zebrań wiejskich w miesiącu wrześniu,
na których ma być uchwalony fundusz sołecki.

| Gazeta Żarowska Nr 20/2011 - strona 6 - 20 września 2011r. |
dokończenie ze strony 1.

Dożynki gminne 2011
sorowany przez Lokalną Grupę Działania
„Szlakiem Granitu”. O tytuł „Produktu regionalnego” walczyły domowe ciasta, smalcówki,
bigos żydowski, syrop tymiankowy, miody,
aromatyczne nalewki , zupa gulaszowa, pieczony pieróg. A to tylko niektóre ze specjałów,
jakich można było zakosztować na stoiskach.

Na miejscu gości, wśród których byli parlamentarzyści: Anna Zalewska, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Monika Wielichowska,
Wiesław Kilian, samorządowcy: radny Sejmiku Dolnośląskiego Marek Dyduch, Starosta

WSSE „Invest-Park” Lidia Jarmułowicz, przywitał Burmistrz Leszek Michalak.
Po rozpoczęciu uroczystości Starostowie
tegorocznych Dożynek: Aniela Pęcherska
i Marek Baryłko uroczyście przekazali Burmistrzowi Leszkowi
Michalakowi
chleb
upieczony z tegorocznej mąki.
Uroczystości Dożynkowe, jak co roku,
są okazją do zaprezentowania dorobku
każdej z miejscowości, które brały udział
w święcie plonów: Bu-

Również one same stoiska prezentowały
się wspaniale. Szczególnie atrakcyjnie wyglądało stoisko gospodarza tegorocznych dożynek wsi Imbramowice, jak również stoisko
Łażan, które miało, moim zdaniem, najbar-

ków, Gołaszyce, Imbramowice, Kalno, Kruków, Łażany, Mikoszowa, Mrowiny, Pożarzysko, Pyszczyn, Wierzbna.
Po raz pierwszy od wielu lat udział wzięło
tak wiele miejscowości, a każda z nich oprócz
występu artystycznego zaprezentowała nie
tylko wieniec, ale i bogaty wybór potraw i wyrobów własnego autorstwa. Okazją do prezentacji wyrobów był konkurs ogłoszony i spon-

dziej przemyślany sposób zaprezentowania
swojego dorobku. Ale równie atrakcyjnie
wyglądały stoiska: Mikoszowej, Pożarzyska,
Krukowa oraz Kalna. Jednakże uznanie należy
się wszystkim uczestnikom i wystawcom produktów i przetworów. Aż chciałoby się mieć
możliwość kupienia na co dzień znakomitego
pasztetu, zupy gulaszowej, pierogów czy wybornych łazanek.

Świdnicki Zygmunt Worsa, Wicewójt Gminy
Świdnica Zbigniew Kanicki oraz Wiceprezes
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tarzynę Mrzygłocką, Monikę Wielichowską,
Annę Zalewską wraz z Wiesławem Kilianem
oraz radnego Sejmiku Dolnośląskiego Marka
Dyducha. Ponadto, wszystkie miejscowości
biorące aktywny udział w dożynkach (przygotowanie wieńca, występu artystycznego oraz
stoiska) otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez Burmistrza Żarowa.

z Mrowin. Warto podkreślić również to, że
strażacy czuwali nad bezpieczeństwem całej
imprezy, dzięki czemu wszyscy wspaniale bawili się przy muzyce zespołu „Bluart” za co
należy się im szczególne uznanie.
I na koniec muszę wyrazić uznanie dla
pracy wszystkich osób, które zajmowały się
organizacją tegorocznych Dożynek: wsi Im-

Wyjątkowość potraw i uroda stoisk,
a może prezentujących wyroby gospodyń,
sprawiły, że w głowach zacnego Jury oceniającego, zrodził się pomysł aby przyznać równorzędne nagrody wszystkim produktom biorąbramowice za wspaniałe przygotowanie,
oprawę i sprawną organizację, zespołom przygotowującym prezentację, wyroby i stoiska,
służbom technicznym. To pierwsze Dożynki
od wielu lat przygotowane z takim rozmachem, z tyloma uczestnikami i wspaniałymi
produktami.
Leszek Buchowski

cym udział w konkursie. Stało się to możliwe
dzięki dodatkowym nagrodom (główne sponsorował LGD „Szlakiem Granitu”) ufundowanym przez parlamentarzystów: Izabelę Ka-

Równolegle z prezentacjami artystycznymi rozegrane zostały gminne zawody strażackie, których zwycięzcą została jednostka OSP
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100-letni kołowrotek

W ostatnich dniach Żarowska Izba Historyczna wzbogaciła swoje zbiory
o oryginalny, liczący ponad 100 lat kołowrotek przędzalniczy.
Wymagający drobnych zabiegów konserwatorskich kompletny egzemplarz kołowrotka
przędzalniczego wraz z oprzyrządowaniem,
można podziwiać już na wystawie w Żarowskiej Izbie Historycznej.
Eksponat, pochodzący z miejscowości
Chmielew w woj. mazowieckim, przekazała
do Izby rodzina Elżbiety Kulas. Analogiczne
pod względem konstrukcji eksponaty znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Ziemi
Chełmiskiej w Chełmie i Izby Regionalnej Borów Tucholskich.
Kołowrotek jest najprostszym mechanicznym warsztatem przędzalniczym służącym
do wytwarzania przędzy z włókien. Pierwsze
mechanizmy tego typu powstały prawdopodobnie w Indiach około XI wieku i były tylko nieco rozbudowanym zestawem kądzieli
i wrzeciona. Kołowrotek używany był do przędzenia zarówno włókien zwierzęcych (wełna),
jak i łykowych (len, konopie).
Więcej informacji na stronie Żarowskiej Izby Historyznej: www.izba.centrum.zarow.pl
Bogdan Mucha

Budowa TESCO a plac zabaw
To, że na placu przy zbiegu ulic Armii Krajowej oraz Łokietka w Żarowie
(przez mieszkańców potocznie zwanym „Małpim Gajem”) powoli rusza budowa
hipermarketu Tesco stało się już faktem doskonale zauważalnym.
Prace postępują z dnia na dzień, inwestor
– jak udało się dowiedzieć – jest już mocno
zaangażowany i wydaje się być wielce prawdopodobne, iż jeszcze w tym roku Żarowianie
będą mogli robić zakupy w nowym obiekcie
Tesco.
Jednakże w związku z postępującą inwestycją, wśród mieszkańców naszego miasta
pojawiły się niepokojące głosy na temat likwidacji, znajdującego się na tym terenie placu
zabaw. W tym miejscu wypada przypomnieć,
iż do sfinalizowania sprzedaży terenu, na któ-

rym stanie już niedługo nowy obiekt i na którym widać co prawda już częściowo zdemontowane urządzenia doszło już początkiem
2008 roku. Jeszcze do niedawna teren ten był
nieustannie użytkowany poprzez realizację
różnych przedsięwzięć.
Wracając do tematu demontażu placu zabaw, który z uwagi na swoje lata (a liczy sobie ich już około 14) nie nadawał się już do
użytkowania, a jego naprawa byłaby zupełnie
nieopłacalna, władze gminy Żarów uspokajają
– nowy plac zabaw na pewno stanie.

Dziękujemy
za głosy!

Z okazji setnego jubileuszu marki
NIVEA, firma NIVEA Polska postanowiła spełnić marzenia wielu polskich
rodzin, a w szczególności ich najmłodszych członków.
W odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności, powstał projekt ufundowania i budowy 100 placów zabaw na terenie całej Polski.
Gmina Żarów również wzięła udział w tym
konkursie, który zaczął się od 15.06.2011 r.
i pomimo, że konkurs jeszcze definitywnie
się nie zakończył, już dziś wiadomo, że nasze
lokalizacje (dwie w Żarowie i pozostałe w Imbramowicach oraz Mrowinach) nie uplasowały się na wysokiej pozycji.
– Bardzo żałuję, że nie potrafiliśmy wykorzystać szansy darmowych placów zabaw,
służyłyby one przecież naszym najmłodszym
mieszkańcom – mówi Zastępca Burmistrza
Grzegorz Osiecki. – Nasza gmina to prawie 13
tysięcy mieszkańców, a gminy wiele mniejsze,
jak chociażby Czarny Bór (5,5 tysięcy mieszkańców) już w pierwszej turze wygrała plac
zabaw. Czy taka możliwość się powtórzy?
– Wszystkim zaangażowanym w akcję
i oddającym głosy na place zabaw z terenu
naszej gminy składam serdeczne podziękowania, wyrażając nadzieję, iż w kolejnych takich
inicjatywach zainteresowanie będzie znacznie
większe. Dziękuję wszystkim – dodał Grzegorz Osiecki!
Magdalena Pawlik
Ponadto, w czerwcu 2011 roku, w związku
z wątpliwościami mieszkańców ulicy Łokietka zorganizowano spotkanie dla wszystkich
zainteresowanych, na którym przedstawiono
prezentację urządzeń nowego placu zabaw.
Po ustaleniach poczynionych na zebraniu,
jednomyślnie przyjęto, że taki plac zabaw
(składający się z nowych urządzeń) na terenie
ulicy Łokietka w Żarowie będzie. Informację
o lokalizacji nowego placu zabaw potwierdza
podpisane porozumienie z właścicielem terenu, w którym inwestor zobowiązał się do zakupu nowych urządzeń dla dzieci na własny
koszt. Wyposażenie nowego placu zabaw zostało tak dobrane – i o tym podczas spotkania w Urzędzie Miejskim także informowano
– aby mogło służyć dzieciom, zwłaszcza tym
najmłodszym. Z elementów natomiast, które będzie można jeszcze wykorzystać nastąpi
rozbudowa placu zabaw przy boisku sportowym Orlik w Żarowie. Co więcej, plac zabaw
przy ulicy Łokietka dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy, zgodnie z ustaleniami
ma być ogrodzony.
Mamy nadzieję, że nowy plac zabaw będzie zgodny z oczekiwaniami nie tylko rodziców, ale także wszystkich dzieci, rodzice zaś
będą chętnie tutaj przychodzić, jednocześnie
nadzorując swoje pociechy.
Magdalena Pawlik
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Przetarg
rozstrzygnięty

16 września 2011r. o godzinie 9:15
w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Żarowie nastąpiło otwarcie ofert zgłoszonych do przetargu nieograniczonego
na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Krótkiej i Stawowej
w Imbramowicach oraz drogi w Siedlimowicach dz. 44.
Zgodnie z terminem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynęła jedna oferta, która należała do Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg
i Mostów. Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu i zaoferował cenę na realizację
tego zadania w wysokości 183.236,80 zł.
Remont ulic Krótkiej i Stawowej w Imbramowicach oraz drogi w Siedlimowicach jest
współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, łącznie na
ten cel przeznaczono 190.000,00 zł. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa
z wykonawcą oraz rozpoczną się prace remontowe, które potrwają do końca listopada.
Agata Piotrowska

Z pracy
Burmistrza
Rów udrożniono

Z inicjatywy Burmistrza Żarowa Służba
Drogowa Powiatu Świdnickiego wykonała
prace w Bożanowie polegające na wbudowaniu rury PCV oraz zasypaniu rowu przy
świetlicy, co poprawiło bezpieczeństwo oraz
zapewniło prawidłowe odprowadzenie wód
gruntowych.

Nowe alejki na cmentarzu

Kontynuowane są prace na nowej części
Cmentarza Komunalnego w Żarowie przy
współudziale ZUK-u, których efektem jest
zagospodarowanie dalszej części terenu oraz
wytyczenie nowych alejek.

Chodnik w Pyszczynie

Burmistrza Miasta Żarów zainicjował
rozmowy ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego, które mają doprowadzić do podjęcia
prac przy wykonaniu ciągu pieszego w Pyszczynie. Obecnie prowadzone są ustalenia dotyczące lokalizacji oraz wykonania chodnika
jeszcze w tym roku.
/x/

W gospodarskim stylu

Wykonywany jest ostatni etap zaplanowanej na ten rok budowy miejsc parkingowych przy ulicy Władysława Łokietka w kierunku ulicy Bolesława Chrobrego w Żarowie.

Prace są kontynuacją zeszłorocznych działań, których efektem są miejsca parkingowe nieopodal Polo Marketu, przedszkola oraz na ulicy Mieszka I i Bolesława Krzywoustego.
Nowa nawierzchnia wykonywana jest z kostki betonowej, co z pewnością wpłynie na trwałość realizowanej inwestycji oraz podwyższy estetykę tego miejsca. Nie było możliwości, niestety, poszerzenia w tym miejscu pasa drogowego i utworzenia większej ilości miejsc parkingowych, ponieważ nie otrzymaliśmy pozwolenia na wycięcie istniejących drzew, więc jest potrzeba
adaptacji do zaistniałych warunków przestrzennych.
Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych prowadzą także prace na terenie
Cmentarza Komunalnego w Żarowie. Na nowej części cmentarza wykonywane są ciągi piesze
wyłożone piaskiem granitowym, które w znacznym stopniu ułatwią pieszym poruszanie się po
tym terenie. Ciągi piesze wykonywane są z zastosowaniem kostki betonowej na odcinku od kaplicy w kierunku nowej części cmentarza. Inwestycja prowadzona jest przy współudziale sponsorów, ZUK-u oraz wkładzie własnym Gminy.
Przypominamy jednocześnie wszystkim mieszkańcom, że zabronione jest samodzielne
montowanie ławek oraz nasadzanie krzewów na terenie cmentarza, bez uzyskania zgody od
administratora, którym jest ZUK Sp. z o.o.
Ławki ustawione bez zgody na terenie cmentarza, w trakcie prowadzonych prac budowlanych, zostały zdemontowane. Właściciele, którzy chcą je odzyskać powinni zgłosić się do Urzędu Miejskiego przy ulicy Zamkowej 2.
Prace remontowo-modernizacyjne prowadzone były także na terenie wsi Imbramowice,
w których odbyły się dożynki gminne. Plan prac objął swym zakresem teren boiska sportowego,
gdzie zamontowane zostały ławki oraz uzupełniono ubytki elewacji budynku, gdzie znajduje się
świetlica wiejska.
Patryk Wojak

•
•
•
•
•
•
•

Ogłoszenia drobne

Sprzedam mieszkanie w Żarowie 93 m2 z garażem. Tel. 797 197 797
Sprzedam mieszkanie w Żarowie 48 m2 na I piętrze w starym budownictwie.
Tel. 796 051 202
Sprzedam mieszkanie w Bogdanowie o pow. 70 m2, I p. w starym budownictwie.
Tel. 71 39 62 621
Sprzedam garaż na Osiedlu Piastów w Żarowie. Garaż z prądem i kanałem.
Tel. 691 116 868
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1500 m2 w Zastrużu. Tel. 74 85 89 014
Sprzedam samochód osobowy Reanult Clio, rok prod. 2000. Cena do uzgodnienia.
Tel. 71 39 62 621
Sprzedam grzejniki CO Purmo+głowice Danfoss, piec CO elektr., pompa Grudfos.
Tel. 697 421 092
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Nowe wiaty przystankowe

5 września 2011 r. w Marcinowiczkach i Imbramowicach zamontowane zostały nowe wiaty przystankowe.

Dziękuję Sołtysowi, Radzie Sołeckiej,
Kole Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej
Straży Pożarnej, pracownikom Urzędu
Miejskiego, młodzieży oraz wszystkim
zaangażowanym mieszkańcom za pomoc przy organizacji Dożynek Gminnych w Imbramowicach.
Radna Paulina Trafas

Skontrolują
budynki
Referat Gospodarki Lokalowej
Urzędu Miejskiego w Żarowie priorytetowo traktuje sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w użytkowaniu lokali mieszkalnych, szczególnie w zakresie prawidłowej eksploatacji przewodów kominowych, dlatego
zlecono uprawnionej firmie wykonanie
technicznych ekspertyz kominiarskich stwierdzających faktyczny stan
użytkowania komunalnych budynków
mieszkalnych.
Decyzję o zakupie i montażu wiat – w obu miejscowościach – podjęli mieszkańcy w ramach
rozdysponowania z funduszu sołeckiego na 2011 r.
Nowy przystanek w Marcinowiczkach będzie służył dzieciom dojeżdżającym do szkoły,
a także – w razie niepogody – uczestnikom majowych nabożeństw przy figurce Matki Boskiej.
Dodatkowo wiatę wyposażono w nową tablicę ogłoszeń. W Imbramowicach nowa wiata zastąpi
starą i zdewastowaną.
Gabriela Nastałek

Kolejny samochód dla OSP
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie wzbogaciła się o kolejny samochód operacyjny marki „Polonez Caro”. Pojazd ten został nieodpłatnie
przekazany przez Państwową Straż Pożarną w Górze.

Zlecenie obejmuje kontrolę podłączeń
urządzeń grzewczych i wentylacji w lokalach
mieszkalnych znajdujących się w budynkach
komunalnych Gminy Żarów, sprawdzenie
prawidłowości wykonania nawiewu powietrza do lokali oraz opracowanie dokumentu
określającego zakres prac modernizacyjnych
obiektu budowlanego w celu dostosowania
jego użytkowania do wymagań przepisów
techniczno-budowlanych.
Jednocześnie przeprowadzana jest okresowa kontrola szczelności instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych i budynkach,
a w październiku wykonywany będzie przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej
w częściach wspólnych.
Najemcy lokali mieszkalnych (zgodnie
z zawartą umową najmu) mają obowiązek
udostępnić zajmowane mieszkania w celu
przeprowadzenia kontroli. Po zakończeniu
kontroli przeprowadzona zostanie analiza
protokołów i w stosunku do użytkowników
lokali, w których stwierdzone zostały nieprawidłowości, podjęte zostaną działania zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Marek Maruszewski

Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie
Pozyskany samochód będzie służyć , między innymi, do monitoringu rzek podczas zagrożenia powodzią oraz zadań operacyjno-technicznych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do którego włączona jest OSP Żarów.
Pozyskanie nowego samochodu było możliwe dzięki współpracy Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz PSP w Świdnicy.
/x/

zaprasza na dwa korty tenisowe
o nawierzchni ziemnej miejsce:
osiedle Piastów (obok ul. Górniczej) godziny otwarcia: codziennie
od 8:00 do zmroku. Cena biletu:
10 zł/godz. bez względu na wiek,
rezerwacja: 795-933-721.

| Gazeta Żarowska Nr 20/2011 - strona 11 - 20 września 2011r. |

Przegląd spotkań
piłkarskich
Pierwsze zwycięstwo

Po V kolejce pierwszy zespół seniorów
Zjednoczonych Żarów wciąż bez zwycięstwa.
Na własnym boisku 10 września gościliśmy lidera Nysę Kłodzko.
W pierwszej połowie powinniśmy prowadzić różnicą kilku bramek, jednak znów
zawodziła skuteczność. Klarownych okazji na
bramkę nie potrafią zamienić odpowiednio
Ciupiński, dwukrotnie Korbecki oraz Rudnik.

Po zmianie stron nie mamy pomysłu na
grę, czego efektem są liczne straty oraz błędy w ustawieniu. Dużo lepiej niż w pierwszej
części gry prezentują się przyjezdni, którzy
stworzyli sobie dwie dogodne okazje do zdobycia gola, a po jednej, niegroźnie wyglądającej kontrze i długim wybiciu piłki wywalczyli
rzut karny. Pewnie wykonana jedenastka daje
pulę punktów liderowi. To druga porażka
Zjednoczonych w sezonie.
Przełamanie przyszło 18 września. W meczu wyjazdowym pokonujemy Górnik Boguszów-Gorce 2:0. Był to pierwszy mecz, w którym od pierwszego do ostatniego gwizdka
dominowaliśmy w każdym elemencie gry nie
dając szans rywalowi. Bramki dla biało-niebieskich zdobył Rudnik oraz Chłopek. Są to
pierwsze trzy punkty nowego sezonu.
Kłopoty beniaminka
Znacznie gorzej idzie drugiemu zespołowi Zjednoczonych występującemu w wałbrzyskiej klasie A.
11 września na własnym boisku podejmowaliśmy jednego z pretendentów do awansu,
piłkarzy Skalnika Czarny Bór.
W całym meczu mieliśmy dziesięć sytuacji bramkowych, z których nie wykorzystaliśmy ani jednej! Dominacja Zjednoczonych
nie podlegała dyskusji. Goście w pierwszej

Grali we Wrocławiu

14 września na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu najmłodsi piłkarze naszej gminy ze Szkółki Piłkarskiej Żarów wzięli udział w II Turnieju Orlika o Puchar
Premiera Donalda Tuska. Szesnaście zespołów z czterech grup rywalizowało
o tytuł najlepszej drużyny.

W grupie wygraliśmy dwa spotkania i zanotowaliśmy jedną porażkę. Żarów – Syców 5:1 po
bramkach: Marzec 3, Pilski 2 oraz 3:0 z Bolesławcem (bramki Pilski 2, Marzec 1). Zwyciężyliśmy
z rówieśnikami z Sycowa 5:1 (bramki: Marzec 3, Pilski 2). Drugi mecz i kolejna pewna wygrana
3:0 z piłkarzami z Bolesławca (bramki: Pilski 2, Marzec 1). W ostatnim spotkaniu grupowym
przegraliśmy 8:0 z drugą drużyną Śląska Wrocław.
Z drugiego miejsca w grupie weszliśmy do dalszej fazy.
W ćwierćfinale trafiliśmy na Rataje Oleśnica. Cały mecz przegraliśmy 5:2 (bramki: Marzec,
Pilski). Drużyna z Oleśnicy wygrała cały turniej otrzymując awans do finału ogólnopolskiego,
który odbędzie się w dniach 5-7 października 2011 r. w Warszawie.
Cały turniej zaliczyć można do udanych. Piłkarze z Żarowa w nagrodę otrzymali komplet
strojów. W turnieju w całej Polsce brało udział 100 szkółek piłkarskich, które powstały na bazie
ogólnopolskiego programu Akademii Orlika, do którego w zeszłym roku przystąpiło Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
Sam wynik w tej kategorii wiekowej (7-8 lat) nie jest najważniejszy. Liczy się przede wszystkim dobra zabawa, która poprzez realizowany program treningowy przygotowuje zawodnika do
wprowadzenia w tajniki piłkarskie panujące w piłce młodzieżowej.
Szkółka Piłkarska Żarów działa przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
Szkółka Piłkarska: Dawid Marzec, Bartłomiej Stopa, Szymon Dominik, Filip Kamiński, Szymon Pilski, Michał Pawlik, Wiktor Łuczak, Magdalena Razik, Mateusz Wojewodzic.
media
połowie stwarzają jedną groźną kontrę zakończoną celnym trafieniem. Dzięki temu zwyciężają cały mecz 1:0.
18 września po raz kolejny nie umiemy
wykorzystać atutu własnego boiska przegrywając 1:2 z zespołem Venus Nowice. W pierwszej połowie pomimo przewagi gości strzelamy bramkę z rzutu karnego. Jedenastkę pewnie wykonuje sam poszkodowany Dąbrowski.
W drugiej odsłonie meczu po katastrofalnych błędach całego zespołu tracimy dwie
bramki nie strzelając żadnej i po raz piąty
z rzędu przegrywamy spotkanie!. W dorobku
naszej drużyny jest tylko jeden punkt.
Przegrane juniorów
11 września ostatnia drużyna ligi Nysa
Kłodzka zdołała zdobyć pierwsze trzy punkty
sezonu pokonując bezbarwnie grających go-

spodarzy - Zjednoczonych 1:0.
Tydzień później w meczu wyjazdowym
przegrywamy 3:0 z Górnikiem Boguszów
Gorce. Z dorobkiem pięciu punktów juniorzy
zajmują 11 miejsce.
Zmiana lidera
Zieloni Mrowiny wykorzystali potknięcie Zrywu Łażany zostając liderem klasy B.
W miniony weekend piłkarze z Mrowin rozgromili Błyskawicę Kalno 8:0. Zryw zanotował pierwszą porażkę w sezonie przegrywając
mecz wyjazdowy z PUO Wiśniowa 2:1. Cieszy
fakt, iż zmiana lidera następuje między drużynami z Gminy Żarów. Zieloni jako spadkowicz z poprzedniego sezonu kolejnym zwycięstwem dają jasny sygnał, iż chcą jak najszybciej wrócić do klasy A.
media
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Borowski mistrzem, Daniel wicemistrzem
Przemysław Borowski został mistrzem Dolnego Śląska w szachach klasycznych do lat 15. W tej samej kategorii tytuł
wicemistrzowski wywalczył Damian Daniel. Obaj zawodnicy reprezentują klub szachowy Goniec Żarów.

Wyniki:

Dziewczęta
D-9
8. Natalia Dominik – Goniec Żarów
Chłopcy:

Zawody rozegrano w dniach 17-18 września 2011r., a areną mistrzostw była hala sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie.
W dwudniowej rywalizacji udział wzięło
132 zawodników i zawodniczek.
Nagrody zwycięzcom wręczał Burmistrz
Miasta Żarów Leszek Michalak, wiceprezes
Dolnośląskiego Związku Szachowego Robert
Korpalski oraz sponsor główny mistrzostw

i kierownik żarowskiego oddziału SKOK
„Wspólnota”, Marta Makuch.
To już kolejna impreza rangi mistrzowskiej rozegrana w Żarowie, którą na zlecenie
Dolnośląskiego Związku Szachowego zorganizowało Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie oraz klub szachowy Goniec Żarów.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować sponsorowi głównemu – SKOK „Wspólnota” za wsparcie organizacji mistrzostw.

C-9
10. Jakub Dołharz – Goniec Żarów
14. Hubert Zaremba – Goniec Żarów
C-11
19. Wiktor Zaremba – Goniec Żarów
C-13
10. Dawid Mozol – Goniec Żarów
15. Michał Dołharz – Goniec Żarów
C-15
1. Przemysław Borowski – Goniec Żarów
2. Damian Daniel – Goniec Żarów
9. Konrad Sołek – Goniec Żarów
10. Patryk Piórek – Goniec Żarów
media

Drugi w Biegu
Solidarności
Aleksander Lisiecki w kategorii
dziewięciolatków zajął bardzo dobre
drugie miejsce podczas XXI Wrocławskiego Biegu Solidarności.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia w Pracowni Tanecznej:
wtorek – świetlica wiejska w Kalnie
godz. 16.45 – zajęcia taneczne dla najmłodszych (dzieci 6-10 lat)
godz. 17.30 – zespół taneczny (dzieci powyżej 10 lat)
Prowadzimy także zapisy na naukę tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży powyżej
10 lat we Wierzbnej, zajęcia rozpoczną się od połowy października (informacja w GCKiS
lub u pani Zuzanny Urbanik).
środa – sala widowiskowo-sportowa ul. A. Krajowej 60
godz. 15:50 – zajęcia taneczne Pierwszy kroczek (dzieci 5 – 6 lat)
godz. 16:30 – zajęcia taneczne Pierwszy kroczek (dzieci 7 – 10 lat)
godz. 17:15 – taniec towarzyski dla dzieci (dzieci 8 -12 lat)
godz. 18:00 – Salsa (młodzież gimnazjalna, licealna)
piątek – sala widowiskowo-sportowa ul. A. Krajowej 60
godz 18:00 – taniec towarzyski dla dorosłych
Informacje i zapisy: GCKiS, tel.74 8580753, www.centrum.zarow.pl

Zawody te należą do silnie obsadzanych,
dlatego tym cenniejszy jest osiągnięty rezultat
przez Olka. Na dystansie 1 km rywalizowało
63 biegaczy.
Gratulujemy!
media

