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Dziesięć lat podstrefy Żarów

Obwodnica już otwarta

Podniosła atmosfera, znakomici i wyborni goście
uświetnili Jubileusz dziesięciolecia istnienia Podstrefy Żarów WSSE „Invest Park”, który obchodzono 24 października 2011r. w sali widowiskowo-sportowej przy ul. Armii Krajowej w Żarowie.

Kosztująca Gminę Żarów niemal cztery miliony złotych
budowa obwodnicy została ukończona i oddana do użytku
w środę 26 października br.

dokończenie na stronie 5.

Reprezentanci firm z Japonii, Hiszpanii, Włoch, przedstawiciele
firm budowniczych żarowskiej podstrefy, reprezentanci świata biznesu i nauki z terenu gminy Żarów i spoza jej granic, włodarze miast
i ościennych gmin oraz osoby, bez których powstanie i rozwój żarowskiej podstrefy byłby niemożliwy: Mirosław Greber – były prezes
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, pierwszy
Sekretarz Ambasady Japonii Yoshizane Ishii, Katsuyuki Kambara – General Manager NSK Europe, panowie Adam Pawłowicz oraz Paweł Gołębiowski – byłe kierownictwo Pańswowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Seiichi Hashimoto – sygnatariusz porozumienia
o utworzeniu w Żarowie japońskiego parku technologicznego z ramienia firmy Mitsui wraz z panem Piotrem Zalewskim, Lilla Gruntkowska
– była Burmistrz Żarowa oraz dyrektora biura poselskiego Zbigniewa
Chlebowskiego pierwszego Burmistrza Żarowa. I gospodarze uroczystości: Urszula Solińska-Marek – prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Invest-Park” oraz Leszek Michalak – Burmistrz Miasta
Żarów. Tak wyglądała sala widowiskowo-sportowa w Żarowie w dniu
24 października 2011 roku na uroczystości z okazji dziesięciolecia żarowskiej podstrefy ekonomicznej.
dokończenie na stronie 6.

Basen coraz bliżej

Od kilku tygodni można zaobserwować ruch i pracowników wykonujących czynności w budynku przylegającym
do Gimnazjum, a wchodzącym w skład kompleksu basenu.

Otwarcie w Imbramowicach

Późnym popołudniem, w sobotę 22 października 2011
roku w Imbramowicach odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej, która została odremontowana przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego.

dokończenie na stronie 8.

Z myślą o najmłodszych

Dzięki uprzejmości Burmistrza Leszka Michalaka mogliśmy zwizytować pac budowy.
– Panie Burmistrzu, jaki jest zakres tych prac i kto je wykonuje?

Piękne i przestronne sale, nowe mebelki, mnóstwo zabawek, równie wspaniałe sypialnie oraz łazienki – to wszystko można było podziwiać w czwartek 27 października 2011
roku na uroczystym otwarciu oddziału żłobkowego w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie.

dokończenie na stronie 3.

dokończenie na stronie 8.
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Siedlimowice

Szpital bezpieczny?

Pierwsza wzmianka o Siedlimowicach pojawia się w XIII – wiecznych
źródłach.

Pogłoski i plotki o zamiarze likwidacji szpitala w Żarowie elektryzowały
mieszkańców naszej gminy już od wielu miesięcy angażując wiele osób w działania mające jego obronę. Jednym z nich była pamiętna debata, która odbyła się
z inicjatywy Burmistrza Leszka Michalaka i Przewodniczącego Rady Miejskiej
Tadeusza Pudlika.

Zagadkowa jest kwestia praw miejskich,
które miejscowość miała posiadać w średniowieczu – wg XIX – wiecznych opracowań,
rozwój Siedlimowic jako miasta miał zostać
zahamowany w wyniku zniszczenia miejscowości przez Mongołów w 1241 r.
Przez ponad dwa wieki Siedlimowice
należały do możnego rodu Seidlitzów. Od
XVI w. właściciele wsi zmieniali się nader często – ostatnim rządcą miejscowości przed II
wojną światową (w latach 1909 – 1945) był Richard von Bergman-Korn; dr filozofii, właściciel domu wydawniczego i gazety „Schlesische
Zeitung.”
Centrum gospodarcze wsi stanowił przez
lata folwark, obok którego funkcjonowały: młyn (po raz pierwszy wzmiankowany
w 1765 r.), browar, prawdopodobnie dobrze
była rozwinięta gospodarka rybna, gdyż
w granicach Siedlimowic było 5 stawów, a do
właścicieli wsi należało prawo połowu ryb
w Bystrzycy.
Wielką ozdobą miejscowości był pałac,
który był wielokrotnie przebudowany – po raz
ostatni w latach 1873-1875 r. Powstał wówczas obiekt o cechach renesansowych i barokowych. Od strony wschodniej dostawiona
została kaplica, a od północnej wysoka wieża
połączona z korpusem głównym przejściem
arkadowym. Wraz z przebudową pałacu powstał również park krajobrazowy.
Po zakończeniu II wojny światowej pierwsi osadnicy zaczęli przybywać latem 1945 r.
Natomiast Niemcy zaczęli być wysiedlani
dopiero od 1947 (akcja wysiedlania rodzin
niemieckich trwała blisko 11 lat – ostatnie
rodziny wyjechały w 1958 r.). Przez pierwsze
lata powojenne pałacem, zabudowaniami folwarcznymi i większością ziem administrowała
Armia Czerwona – majątek został przekazany
władzom polskim dopiero w 1950 r.
Obecnie miejscowość zamieszkuje 180
osób. Jedną z największych atrakcji miejscowości jest czynny do chwili obecnej młyn
z zachowanym zabytkowym wyposażeniem.
Obok niego godne obejrzenia są także ruiny
pałacu, pozostałości parku oraz dwie aleje
drzewne: rozciągająca się między młynem
a lasem aleja lipowo-dębowa powstała w II
poł. XIX w. i aleja lipowa przy drodze z Siedlimowic do Mrowin – najstarsze drzewa mają
po ok. 180 lat.
Gabriela Nastałek
Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa
2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta
Żarów Nr 142/2011 z dnia 26.10.2011r.

Informacja o tym, że 19 października 2011r. ma się odbyć specjalne posiedzenie Komisji Zdrowia Rady Powiatu i to na terenie żarowskiego szpitala zelektryzowała środowisko i żarowskich samorządowców. Na posiedzeniu komisji pojawili się: Burmistrz Leszek Michalak,
Przewodniczący Rady Tadeusz Pudlik, Radni: Maria Tomaszewska, Kamila Madej, Mieczysław
Myrta oraz Norbert Gałązka. Ponadto, w obradach uczestniczyli: Lilla Gruntkowska, Zbigniew
Owczarski i gość nadzwyczajny Posłanka Anna Zalewska.
Wagi tematowi nadawało również uczestnictwo w posiedzeniu Wicestarosty Alicji Synowskiej oraz dyrektora szpitala „Latawiec” Jacka Domejko i jego zastępcy Grzegorza Kloca.
Obrady otworzyła Daria Kurek Przewodnicząca Komisji, która po przywitaniu gości poprosiła Dorotę Podwórną, nowego ordynatora szpitala, która wygrała konkurs na to stanowisko,
o przedstawienie swojej wizji funkcjonowania.
W podsumowaniu swojej wypowiedzi pani ordynator użyła niefortunnego sformułowania
sugerującego, że oddział reumatologii nie musi funkcjonować w obecnej siedzibie, gdyż potrzebne są duże nakłady finansowe, aby dostosować go do wymagań unijnych. Oliwy do ognia
dolał jeden z radnych powiatowych, który stwierdził, że czasem lepiej zburzyć stary i wybudować nowy obiekt.

Jednakże w toku dyskusji okazało się, co wynikło szczególnie z wypowiedzi Wicestarosty
Alicji Synowskiej, że zarówno władze powiatu, jak i dyrekcja szpitala nie mają zamiaru przenosić oddziału i likwidować placówki. Dyrektor szpitala Jacek Domejko, poproszony przez posłankę Annę Zalewską, określił koszt prac adaptacyjnych na kwotę ok 1,2 mln. zł i stwierdził,
że takie środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac dostosowujących żarowski szpital do
unijnych wymogów.
Po spotkaniu poprosiłem Leszka Michalaka o krótki komentarz.
– Panie Burmistrzu, w trakcie dyskusji padały zapewnienia ze strony kompetentnych
osób, że szpital jest bezpieczny, ale konieczna jest pomoc Gminy. Jak pan sobie wyobraża
taką pomoc?
– Leszek Michalak – Oczywiście ona możliwa jest w takim zakresie jak dotychczas – poprzez
zgodne współdziałanie w poszukiwaniu środków i możliwości tam, gdzie one są. Chociażby w Narodowym Funduszu Zdrowia. Aranżując, dzięki pomocy posłów, spotkania z osobami decyzyjnymi jesteśmy w stanie wiele zdziałać.
– Panie Burmistrzu, szpital w Żarowie to jedno, ale dla mieszkańców większym problemem jest likwidacja przychodni Caritasu, w której odbywały się zabiegi rehabilitacyjne. W trakcie posiedzenia Komisji przekazał pan na ręce przewodniczącej Komisji petycję
mieszkańców w tej sprawie. Jakie są szanse na rozwiązanie tego problemu?
– Leszek Michalak – Obiekt, w którym znajdowała się przychodnia został zamknięty przez
Sanepid ze względu na złe warunki i pacjenci zmuszeni są jeździć do Świdnicy. Bardzo chcieliśmy pomóc Caritasowi, ale niestety Gmina nie dysponuje odpowiednim lokalem. Dlatego też
przekazałem prośbę mieszkańców na ręce władz powiatowych, które mogą pomóc w rozwiązaniu
problemu.
Niemalże nazajutrz po zakończeniu obrad Komisji Burmistrz podjął rozmowy zarówno
z Caritasem, jak i dyrekcją szpitala w celu znalezienia rozwiązania problemu. Tuż przed zamknięciem numeru do druku wiadomo było, że pojawiła się nadzieja na to, aby mieszkańcy
Gminy mogli korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych na miejscu.
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży niżej opisanej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Żarowie przy ul.
Armii Krajowej, przeznaczonej w mpzp na cele usługowe (funkcja podstawowa) o powierzchni 1,9501 ha
Nr działki
Pow.w m2
Nr KW
Forma oddania nieruchomości Cena wywoławcza Wys. wadium
Godz. rozp.
41/22
11128
SW1S/000259885/6 Sprzedaż prawa użytkowania 780.000 zł
78.000 zł
9:00
41/21
3808
wieczystego
41/20
1734
(właściciel: Skarb Państwa)
41/19
1971
41/18
860
kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowa1. Przetarg odbędzie się 5 grudnia 2011r. w siedzibie Urzędu Miejniem działki do sprzedaży w kwocie łącznej 3.084,60 zł oraz koszskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
tów notarialnych.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w tabeli 8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej:
bip.um.zarow.pl
na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000
0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 1 grudnia 2011r. włącznie. Za 9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia
datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężprzetargu.
nych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zali- 10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej
dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom
ciem przetargu.
wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna,
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli cho- osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedciaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpie- łożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest
nie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działazapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie nia na każdym etapie postępowania przetargowego.
uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umo- 11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna
z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami
wy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz orprzetargu i ich akceptacją.
ganizatora przetargu.
6. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oferent nabywają- 12. Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego określona jest jako A.8 Uw – usługi wielofunkcyjne oraz A.7 KS/
cy nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT
ZP jako strefa ochronna gazociągu i parkingi.
w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia
dokończenie ze strony 1.

Basen coraz bliżej

– Leszek Michalak – Przypomnę, że rok temu Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z dostosowaniem istniejącej dokumentacji dla potrzeb wybudowania basenu przyszkolnego. Przetarg wygrała firma Wrobis, która w tym roku zakończyła
prace projektowe i przystąpiła do prac budowlanych. Prace realizowane będą w etapach. Warto podkreślić to, że wiele z już wybudowanych
pomieszczeń nie będzie potrzebnych z punktu funkcjonowania basenu
przyszkolnego, dlatego są teraz adaptowane dla potrzeb Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Ta instytucja rozwija się tak prężnie
i ma tak bogatą ofertę, że brakuje jej pomieszczeń dla organizacji zajęć
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

– Rozpoczęcie prac spowodowało również to, że gimnazjaliści
nie chodzą na halę sportową dotychczasowym przejściem, tylko na
zewnątrz.
– L.M. – To właśnie efekt prac, w wyniku których wąskie i niebez-

pieczne przejście, wraz z przyległym pomieszczeniem zamieni się w dużą
salę dla potrzeb zajęć muzycznych. Powstaje również nowy hol, którym
gimnazjaliści będą chodzić na zajęcia z wychowania fizycznego. Pragnę
uspokoić rodziców, że wykonawca zapewnił, że nowe przejście zostanie
uruchomione już niebawem.

– To plan na tegoroczny etap, a co będzie dalej?
– L.M. – Kolejne prace adaptacyjne istniejących pomieszczeń dla
potrzeb funkcjonowania Centrum i samego basenu. Oczywiście najważniejszym etapem będzie budowa tak wyczekiwanego przez mieszkańców naszej gminy obiektu pływackiego. Etapowanie inwestycji wiąże
się z oczekiwaniem na otrzymanie dotacji z Wojewódzkiego Programu
Rozwoju Bazy Sportowej. Po uruchomieniu mechanizmu przekazania
środków pieniężnych prace nad budową nabiorą znacznego tempa, ciesząc tym samym oczy naszych mieszkańców zarówno tych młodszych,
jak i starszych.
– Dziękuję za rozmowę.
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Niezwykli z Gminy Żarów

W ramach konkursu pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego
„Akcja Akacja, Akcja Dąb –Niezwykli Dolnoślązacy 2011” organizowanego przez
Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych, Żarowski Ośrodek Pomocy
Społecznej przesłał dwie nominacje: Danuta Michalska oraz Mikołaj Nowosad.

Danuta Michalska

pomoc i wsparcie. Swoimi przepisami obdarowuje innych.
Pani Danuta jest wzorem walki o siebie
i innych. Nie użala się nad sobą, nie poddaje się. Tę siłę przekazuje innym. To nie jest
„zwykła zielarka” – to niezwykła osoba. Jej
uśmiech i dobroć mają równie leczniczą moc
jak uzdrawiające zioła.
Od Pani Danusi emanuje ciepło, siła i wola
życia. Kocha ludzi i jak sama mówi – „żyje nie
tylko dla siebie, ale też dla innych”. W naszej
gminnej społeczności to jest nasza Pani Danusia – osoba, która uczy nas szacunku i pokory do życia. Przypomina, że każda chwila to
bezcenny skarb, o który warto walczyć.

Mikołaj Nowosad
Bardzo skromna, inteligentna, niesamowicie silna osoba, kochająca ludzi i życie.
Ciężko doświadczona przez los – od ponad
20 lat walcząca z chorobami (po dwóch wylewach, trepanacji czaszki, dwukrotnie zwalczyła nowotwór).
Propaguje medycynę konwencjonalną. Sama zbiera zioła, z których przyrządza
napary, krople, mikstury i nalewki lecznicze. Wiedzę oparła o fachowe wydawnictwa
z dziedziny ziołolecznictwa. Jedną sprawną
ręką przygotowuje (to duży wysiłek fizyczny)
ziołowe mikstury, piecze ciasta i ciasteczka
dla wielu ludzi, którzy chętnie przychodzą,
gdyż tu znajdują wsparcie i pomoc w chorobie
i załamaniu. Pomaga każdemu, kto się do Niej
zwróci o poradę. Pełna życzliwości, niosąca

92-letni aktywny działacz Żarowskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Żywność dla najuboższych
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie we współpracy ze Stowarzyszeniem
„Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu po raz kolejny zadbał o rozpowszechnianie żywności wśród mieszkańców Gminy, która od kilku lat pozyskiwana jest z Banku Żywności we Wrocławiu.
W tym roku żywność w dniach 13-14 października 2011 r. trafiła do ponad 580 osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (tzn. osób spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej, tj. 715,50 zł – dla osoby samotnej, 526,50 – dla
jednego członka rodziny). W ramach rozpowszechnianej żywności w ilości prawie 12 ton, nie
zabrakło: mąki, kaszy mannej, makaronu świderki, kaszy jęczmiennej z warzywami, płatków
kukurydzianych, dań gotowych na bazie ryżu, makaronu i kaszy, kawy zbożowej, mleka, sera
żółtego, sera topionego, ryżu oraz herbatników.
Serdeczne podziękowania dla Pana Ryszarda Dyducha, który nieodpłatnie przywiózł żywność dla naszych mieszkańców oraz Pana Maurycego Henninga i Stanisława Wąsowskiego za
pomoc w rozładunku. Dziękuję Spółdzielni Socjalnej „Raz, Dwa, Trzy” oraz wszystkim Panom,
którzy pomagali w przeniesieniu darów do pomieszczeń. Ogromne podziękowania kieruję
w stronę zaangażowanego zespołu Ośrodka Pomocy Społecznej bez którego wsparcia zrealizowanie akcji nie byłoby możliwe.
Marta Plizga
Ośrodek Pomocy Społecznej

oraz Honorowy Członek Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świdnicy.
Jego pasją jest praca w ogrodzie, który
zawsze tętni życiem i jest miejscem spotkań
starszych ludzi. Oprócz ogrodnictwa pasją życiową Pana Mikołaja jest medycyna naturalna,
a szczególnie nauka o starzeniu się. Na bazie
tych zainteresowań stworzył w swoim ogrodzie tzw. „ścieżkę zdrowia”, która jest miejscem odzyskiwania sił witalnych dla odwiedzających ją osób w sędziwym wieku i osób
niepełnosprawnych. Oprócz waloru leczniczego ścieżka zdrowia ma ogromne znaczenie rekreacyjne, z którego licznie korzystają
mieszkańcy gminy Żarów oraz Świdniczanie.
Pan Mikołaj sam mówi: „Przychodzi do mnie
wiele osób. Moja ścieżka zdrowia otwarta jest
dla wszystkich, każdy może ten ogród traktować jak własny. Cieszę się, kiedy dzięki mnie
ktoś może poczuć się lepiej”.
Jest skromnym, zasłużonym działaczem
społecznym, który nie przechodzi obojętnie
nad krzywdą ludzką. Cieszy się dużym uznaniem społecznym, a ci którzy mają szansę
poznać Go osobiście mogą mówić o dużym
szczęściu. Jego radosne usposobienie, pasja fotografowania oraz wielki szacunek do
książek to dodatkowe atuty, o których warto
wspomnieć.
Młody duchem 92 latek jest przykładem
potwierdzającym fakt, iż w każdym wieku jest
miejsce na realizowanie swoich pasji i zainteresowań.
Jest człowiekiem, który żyjąc dla siebie jest
również dla innych. Laureat Nagrody Zamku
Książ 2009 rok „Aktywny człowiek III wieku
regionu wałbrzysko-świdnickiego”.
Nasi nominowani 20 października bieżącego roku uhonorowani zostali dyplomem za
uzyskanie nominacji w konkursie.
Gratulujemy wyróżnienia, życzymy nieustającego zdrowia oraz spełnienia marzeń.
Anita Denes-Ziemkiewicz

Życzenia

Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak
oraz Kierownik Żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Anita Denes-Ziemkiewicz składają serdeczne gratulacje Danucie Michalskiej
oraz Mikołajowi Nowosad za udział w konkursie „Akcja Akacja, Akcja Dąb – Niezwykli
Dolnoślązacy 2011”.
Kochani Seniorzy!
„Pragniemy życzyć Państwu, aby kolejnym latom i dniom towarzyszyło zdrowie,
szacunek bliskich oraz zasłużona i spolegliwa
opieka. Jesteśmy przekonani, że właśnie w takiej atmosferze godności i szacunku, będziecie Państwo nadal kontynuować szlachetne
dzieło swego życia. Cieszymy się z tych nominacji i jednocześnie składamy wyrazy podziękowania za wysiłek, zaangażowanie oraz okazaną życzliwość. Życząc dużo zdrowia i wielu
lat życia, wypełnionego radością i satysfakcją
z przeżytych lat pozostajemy z wyrazami szacunku”.
Leszek Michalak Burmistrz Miasta Żarów
Anita Denes-Ziemkiewicz OPS
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Obwodnica już otwarta

Uroczyste otwarcie

Uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi
dokonali szefowie samorządów uczestniczących w budowie: Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Świdnickiego, Miasta Świdnica, Gminy Żarów, Jaworzyna Śląska, Gminy
Świdnica oraz przedstawiciel Wykonawcy.
Uroczystość rozpoczął Starosta Świdnicki
Zygmunt Worsa, a Biskup Świdnicki Ignacy
Dec dokonał uroczystego poświęcenia nowej
drogi.
Radości z wykonanej inwestycji nie krył
Starosta Powiatu Świdnickiego Zygmunt Worsa, który po przecięciu wstęgi i poświęceniu
drogi zaprosił zgromadzonych gości na wycieczkę autokarową po nowej drodze pełniąc
rolę przewodnika i opowiadając o jej budowie.
Wagę inwestycji i jej rezultat tuż po jej
otwarciu podkreślił Burmistrz Leszek Michalak, którego poprosiliśmy o komentarz.
– „Dla naszej gminy nowa droga oznacza
mniej pojazdów, a ciężki ruch, który bardzo
doskwierał znajdzie swój korytarz transpor-

towy właśnie na tej nowej drodze. A dzięki
niej mieszkańcy Żarowa będą mogli szybciej
i bezpieczniej dojechać do Świdnicy i autostrady A4. Co więcej, nowa trasa ułatwi też
funkcjonowanie zakładów ulokowanych
w podstrefach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Choć dla wszystkich naszych
mieszkańców najważniejsza jest obwodnica przejmująca ruch pojazdów z czterech
miejscowości: Łażan, Żarowa, Bożanowa
i Wierzbnej, a dzięki temu poprawi się w tych
miejscowościach bezpieczeństwo”.
– Nie jest tajemnicą, że pomimo otwarcia
obwodnicy i ogólnej radości jest jeszcze wiele
spraw niezakończonych. Jakie to sprawy?
– Na całej budowie położył się cień wynikający z opóźnień, zaangażowania wykonawcy na innych budowach, co zaowocowało
sytuacjami konfliktowymi. Pośpiech wykonawcy spowodował zniszczenie
istniejącej wcześniej infrastruktury drogowej, rowów, czy urządzeń melioracyjnych. Mamy też
zastrzeżenia co do poziomu bezpieczeństwa w kilku miejscach na
oddawanej dzisiaj do użytku drodze. Pomimo widocznych mankamentów oraz zaniedbań, głównie
ze strony wykonawcy, zakończona
budowa obwodnicy stanowi przykład efektywnego współdziałania
kilku samorządów trzech kolejnych kadencji.

samochodem VW Golf, włączający się do ruchu na skrzyżowaniu z drogą z kierunku Bolesławic nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
jadącemu prawidłowo drogą główną samochodem marki Peugeot 206. Kierowca Golfa
ze złamaną noga został odwieziony do szpitala. Droga w tym miejscu jest niebezpieczna
ze względu na to, że wzdłuż drogi głównej
ustawione są ekrany dźwiękochłonne, które
dochodzą niemalże do samego skrzyżowania,
co znacznie utrudnia widoczność samochodom wjeżdżającym na skrzyżowanie z drogi
bocznej. Niebezpiecznych miejsc jest więcej,
szczególnie, że w wielu miejscach brakuje szerokiego pobocza, a szeroka, prosta i gładka
droga kusi do wciśnięcia gazu „do dechy”.
Czy droga szybko zyska złą sławę „czarnego punktu”? To zależy wyłącznie od jej
użytkowników i tego, jak bardzo ulegną bak-

Pierwszy wypadek

Niestety już następnego dnia
po jej otwarciu droga ukazała swoje niebezpieczne oblicze. Około 6:30 doszło do pierwszego, poważnego wypadku. Kierowca jadący

cylowi szybkości i nonszalancji w stosunku do
ustawionych tam znaków drogowych. Mamy
jednak nadzieję, że tak nie będzie.

16 tysięcy dofinansowania

„Gęsie pióro”

Gmina Żarów, w ramach konkursu ogłoszonego przez
Urząd Marszałkowski we Wrocławiu pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, otrzymała dofinansowanie na wykonanie trzech
placów zabaw.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ogłasza
konkurs poetycki pn. „Gęsie Pióro”.

Dzięki temu kolejne nasze wioski: Gołaszyce, Mikoszowa, Przyłęgów zyskały nowe, wielofunkcyjne urządzenia, które już od ponad tygodnia cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i ich rodziców. Całkowity koszt budowy placów zabaw wyniósł 32.838 zł, z czego 16.419
zł to środki otrzymanego dofinansowania.
– Jest to kontynuacja, prowadzonych przez Gminę Żarów starań
polegających na budowie placów zabaw, które już od kilku lat systematycznie wykonywane są na terenach wiejskich – powiedział Burmistrz
Żarowa Leszek Michalak.
– Od 2009 roku, nowe place zabaw pojawiły się w Łażanach, Krukowie, Mielęcinie, Pożarzysku i Siedlimowicach – dodał Grzegorz
Osiecki Zastępca Burmistrza w trakcie prac odbiorowych.
Mamy nadzieję, że wszystkie te obiekty służyć będą najmłodszym
mieszkańcom naszej Gminy przez kolejne lata oraz staną się miejscem
bezpiecznej, wspólnej zabawy.
Krystian Chęciek

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich nieprofesjonalnych
twórców, którzy ukończyli 18 lat oraz młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Termin nadsyłania utworów upływa 21.11.2011r. Na adres: Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów lub
osobiście, w godz. 8:00 – 16:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Wieczoru Poetyckiego
„Muzyką, Pędzlem i Piórem Malowane” w dniu 2 grudnia 2011 r. w kawiarni GCKiS w Żarowie.
Regulamin konkursu do pobrania: www.centrum.zarow.pl
Konkurs „Gęsie Pióro” dofinansowany jest przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy.
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
Zaprasza
na XIII Festiwal Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się
11 listopada 2011 r. o godz. 15:00 w Sali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Armii Krajowej 60 w Żarowie
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Dziesięć lat podstrefy Żarów

Znakomita gala jubileuszu dziesięciu lat
funkcjonowania podstrefy Żarów była okazją
do licznych gratulacji i życzeń.
Wyrazy podziękowania za wiarę, wysiłek, zaangażowanie i pracę
Jako gospodarz gminy uroczystość rozpoczął Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, który w swoim wystąpieniu przypomniał
wszystkim zgromadzonym historię powstania
naszej podstrefy: „W drugiej dekadzie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Żarów stawał się miejscem upadającego przemysłu chemicznego oraz ceramicznego. Wiedzieliśmy,
że nowoczesny przemysł nie przyjdzie i nie
zapuka do drzwi naszego urzędu sam. Przełomowym dla rozwoju Żarowa stał się profesjonalizm oraz obdarzenie nas zaufaniem przez
Adama Pawłowicza, Mirosława Grebera oraz
Seiichi Hashimoto. To właśnie bez wielu miesięcy wytrwałej ciężkiej pracy ich specjalistów
– Pawła Gołębiowskiego, Piotra Grudnia, Jana
Banika, Mariusza Fedoruka, Yuki Tsuzuki-Tyszkiewicz czy Piotra Zalewskiego i wielu
osób spośród Państwa, dzisiejsza uroczystość

nigdy nie mogłaby
się odbyć. Za tę Waszą wytrwałą i mrówczą pracę Żarowianie
składają dzisiaj Wam
wszystkim
gorące
podziękowanie”. Jakby na potwierdzenie
tych słów Burmistrz
Michalak
zaprosił zgromadzonych
gości do wspólnej
wędrówki w czasie
i cofnięcia się o dziesięć minionych lat.
Wyświetlony film wspomnieniowy, a w nim
wyeksponowane wypowiedzi tych wszystkich,
którzy przyczynili się do świętowanego sukcesu przypomniały i ożywiły wspomnienia wielotygodniowych misji gospodarczych, sukcesów i licznych negocjacji.
Kolejną częścią uroczystości były filmy
wspomnieniowe o firmach ulokowanych
w podstrefie żarowskiej, liczne podziękowania dla ich dyrektorów i prezesów oraz
upominki wykonane
przez dzieci z placówek oświatowych
z terenu gminy Żarów, a wręczone
przez obecnych na
sali
dotychczasowych Burmistrzów
Żarowa: Lillę Gruntkowską oraz Leszka
Michalaka. Wszyscy
dyrektorzy naszych firm z żarowskiej podstrefy: Ireneusz Kret z Electroluxu, Chihiro Aoki
z Daicel Safety Systems Europe, Hiroshi Harashima z Bridgestone Diversified Products
Poland, Isamu Shirai z Yagi Poland Factory,
Katsuya Arai z AKS Precision Ball Polska, Daniele Merlino ze Steel.s Poland, przedstawiciele firmy T&P oraz Małgorzata i Bartłomiej
Wawrzyńczak z firmy Nova Polska zgodnie
stwierdzili, że ten projekt udało się zrealizować, ponieważ udało się skupić grupę marzycieli, którzy byli w stanie coś stworzyć, a tylko
marzenia mogą być przesłanką do tego, by
później coś zostało przełożone na realizację.

Wystąpienia gości

Niemała stworzyła się lista osób chętnych
do zabrania głosu w trakcie jubileuszowej gali,
zanim jednak to nastąpiło, Burmistrz Miasta
Żarów Leszek Michalak wręczył specjalne
podziękowania twórcom podstrefy: Pawłowi
Gołębiowskiemu, Seiichi Hashimoto i Piotrowi Zalewskiemu , Katsuyuki Kambara, pierwszemu Sekretarzowi Ambasady Japonii Yoshizane Ishii oraz Wicemarszałkowi Zbigniewowi Szczygłowi. Gromkie „dziękuję” skierowano zatem do tych współtwórców podstrefy

wywodzących się spoza gminy i spoza WSSE,
dzięki którym specjalna strefa ekonomiczna
w Żarowie dziś to obecnie 2000 miejsc pracy
w ulokowanych na jej terenie i w najbliższym
sąsiedztwie 12 zakładów produkcyjnych.
O sukcesie, podziwie i uznaniu mówili
w swoich przemówieniach zaproszeni goście:
pani Urszula Solińska-Marek prezes WSSE
„Invest-Park”, pierwszy Sekretarz Ambasady
Japonii pan Yoshizane Ishii, pan Seiichi Hashimoto, pani Sabina Cebula w zastępstwie Starosty Powiatu Świdnickiego Zygmunta Worsy
oraz Zbigniew Szczygieł, który odczytał list
w imieniu Marszałka Rafała Jurkowlańca.

Nowy wóz strażacki

Zwieńczeniem jubileuszowego spotkania
były krótkie filmowe migawki z imprez towarzyszących dziesięcioleciu podstrefy Żarów,
które odbyły się w miniony weekend 22 i 23
października 2011 roku. Był to Międzynarodowy Turniej Judo oraz pokazy strażackie
połączone z „dniem otwartym” Electroluxu,
podczas którego mieszkańcy naszej gminy
mieli okazję zapoznać się z życiem zakładu.
O tych towarzyszących inicjatywach opowiadał Burmistrz Michalak, podkreślając jednocześnie zaangażowanie naszych strażaków

z Ochotniczej Straży Pożarnej. Owe opowieści
były prologiem do tego, co miało za chwilę nastąpić. Otóż dzięki wsparciu zakładów z naszej
podstrefy, a także przy wsparciu Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”
został zakupiony wóz strażacki, który zasili jednostkę OSP w Pożarzysku. Kluczyki do
nowego wozu wręczyła strażakom pani prezes
Urszula Solińska-Marek, dokumenty zaś na
ich ręce przekazał pan Tomasz Szuszwalak Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Świdnicy.
W trakcie uroczystego spotkania zaprezentowano bogaty i ciekawy program artystyczny, a wszystko za sprawą dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Imbramowicach, Mrowinach,
Żarowa oraz Zastruża. Były nie tylko występy
muzyczne i taneczne, ale również w ciekawy
sposób, naturalnie nawiązująca do żarowskich
strefowych zakładów poprowadzona pantomima połączona z tańcem, wykonana przez dzieci z placówki oświatowej w Zastrużu, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”.
Po zakończeniu uroczystości wszyscy
zgromadzeni goście udali się na swojski poczęstunek przygotowany przez niezawodne
panie ze Stowarzyszenia z Łażan.
Magdalena Pawlik
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Dzień Papieski
w Mrowinach

„Rodzina sercem i centrum cywilizacji Miłości” – pod
takim hasłem dnia 16.10.2011r. obchodzono w Mrowinach
Dzień Papieski.

W dniu wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke we współpracy ze scholą parafialną „Mrówki
Boże” działającą przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach oraz absolwentami mrowińskiej podstawówki przygotowali Wieczernicę poświęconą pamięci Błogosławionego Jana Pawła II. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Miasta Żarów – Leszek Michalak,
Zastępca Burmistrza – Grzegorz Osiecki, proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski – Ksiądz Paweł Szajner, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach – Roman Konieczny, przedstawiciele Towarzystwa
Przyjaciół Anny Jenke ze Świdnicy, sołtys wsi Krystyna Popek, radna
Halina Lewandowska oraz przedstawiciele instytucji działających na
terenie wsi.
Program uroczystości przygotowały nauczycielki ze Szkoły Podstawowej: Magdalena Komisarczyk i Bernadetta Lesiak oraz opiekun
scholii parafialnej – Maria Borowska. W trakcie Wieczernicy zostały
przypomniane najważniejsze przesłania Błogosławionego Jana Pawła II
dotyczące rodziny. Podczas uroczystości nie zabrakło krótkich filmów
oraz prezentacji multimedialnych, które obrazowo pokazały wartość
rodziny współcześnie oraz jej znaczenie w rozwoju dziecka. Absolwenci ze Szkoły w Mrowinach wzbogacili śpiew dzieci grając na instrumentach: Adrian Durma – akordeon, Anna Głuszczak – saksofon, jumbe,
Karol Borowski – gitara basowa, Jakub Borowski – gitara elektryczna,
Maria Borowska – flet poprzeczny.
Na koniec zaproszeni mieszkańcy wsi i goście skorzystali z zaproszenia na kawę i ciasto.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Niech poprzez takie
działania, wspaniałe przesłanie Jana Pawła II o rodzinie dociera do
wszystkich rodzin i kształtuje, jak wołał papież, cywilizację Miłości.
Bernadetta Lesiak

Lapidarium
zniszczyli wandale
Żarowskie Lapidarium, w którym przeszłość namacalnie
styka się z teraźniejszością, z racji upamiętnienia minionych pokoleń Polaków i Niemców, znów spotkało się z aktami wandalizmu.
W minionym tygodniu pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarowie zauważyli zniszczone i przewrócone nagrobki oraz przewrócony
obelisk z pamiątkową tablicą, na której widnieją znamienne słowa:
„Wszystko przemija powoli, to co Nas, łączy, dzieli, cieszy oraz boli.
Przemija radość i cierpienie, na zawsze pozostaje pamięć i wspomnienie”. Te słowa mają wyrażać pamięć mieszkańców gminy o tym, co

Święto Dyni w Kalnie

Złota polska jesień dostarcza wielu inspiracji na spędzenie wolnego czasu. W kalendarzu cyklicznych imprez
organizowanych w Kalnie, po święcie Ziemniaka zawsze
nadchodzi czas na Święto Dyni.

Tegoroczna edycja, która odbyła się w sobotę 22 października
2011 r. to już szósta odsłona tej imprezy organizowanej corocznie przez
Radę Sołecką dla dzieci i młodzieży. Wśród wielu konkursów i zabaw,
najważniejszym punktem zabawy był konkurs na najpiękniejszą dynię.
Z roku na rok dzieci coraz bardziej angażują się w przebieg konkursu, przynosząc coraz piękniejsze okazy – wszystkie zostały nagrodzone, a najpiękniejsze Dyniowe Łabędzie wykonane przez Miłosza
Salamon, podarowane zostały Burmistrzowi Żarowa jako prezent od
dzieci z Kalna.
Nie zabrakło także akcentów Halloween, którego nieodłącznym
atrybutem jest wszakże dynia.
Wśród atrakcji tego dnia znalazł się m.in. „mroczny” Pokaz Mody,
na którym zostały zaprezentowane kreacje: Wiedźmy, Czarownic, Białych Dam, Duchów oraz Stworów i Potworów.
Wielu emocji dostarczyła zabawa „w Mumię”, podczas której dzieci
podzielone na grupy musiały na czas owinąć papierem „mumie”, w które wcielili się uczestnicy imprezy.
Kolejną zabawą było łowienie jabłek z miski pełnej wody bez użycia
rąk. Podczas konkursu „Sok z cytryny i wesołe miny”, pomimo wypicia
kwaśnego soku, na twarzach wszystkich uczestników zagościł uśmiech.
Wielką wyobraźnią musiały się wykazać dzieci w zabawie „zgadnij co to”, gdy z zasłoniętymi oczami odgadywały jaką rzecz trzymają
w dłoniach np: ziemniaka, pieczarkę, cebulę itd. W przerwach między
konkursami trwała dyskoteka, a na stołach znalazł się słodki poczęstunek i napoje.
Radosny przebieg imprezy wykazał, że Święto Dyni na stałe zagościło w kalnowskim kalendarzu. Te niezwykle żywotne, smaczne,
zdrowe i łatwe w uprawie rośliny na dobre zadomowiły się na naszych
działkach, stając się najpiękniejszą jesienną ozdobą przydomowych
ogrodów.
Święto Dyni było bardzo udanym dniem – każde dziecko do domu
wróciło z nagrodami, uśmiechem na twarzy i nadzieją, na kolejną udaną imprezę w przyszłym roku.
Ewa Wołek
Przewodnicząca Rady Sołeckiej
minione, a co nierozerwalnie wiąże się z powstaniem Żarowa, chyba
jednak nie zrobiły żadnego wrażenia na sprawcach tego zdarzenia.
Urząd Miejski w Żarowie apeluje do wszystkich osób, które zauważą niepokojące sytuacje dotyczące zniszczeń i kradzieży o niezwłoczne
powiadomienie Komisariatu Policji oraz zgłaszanie do naszej siedziby.
Jest to istotne, zwłaszcza ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, aby być czujnym oraz zgłaszać wszystko, co wzbudza nasze podejrzenia.
Magdalena Pawlik
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Z myślą o najmłodszych

Wszystkich przybyłych gości w osobach:
Zastępcy Burmistrza Grzegorza Osieckiego,
Renaty Dawlewicz Skarbnika Gminy Żarów,
Księdza Dziekana Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Żarowie Piotra Ważydrąga, radnych Rady Miejskiej Żarowa, dyrektorów zaprzyjaźnionych placówek oświatowych, przyjaciół przedszkola oraz rodziców najmłodszej
społeczności przedszkolnej przywitała dyrek-

tor Elżbieta Wierzyk, która pokrótce przedstawiła zakres inwestycji i wysokość środków,
które na remont pomieszczeń przeznaczyła
gmina Żarów oraz Bajkowe Przedszkole.
Bardzo miłym przeżyciem dla uczestników uroczystości było obejrzenie części
artystycznej w wykonaniu przedszkolaków,
która odbyła się zaraz po odśpiewaniu hymnu Bajkowego Przedszkola. Kolejnym etapem
uroczystego spotkania były podziękowania za
wysiłek, ciężką wytężoną pracę, zaangażowanie oraz okazaną życzliwość.
– Dzięki zaangażowaniu wszystkich odpowiedzialnych za przedsięwzięcie osób możemy się cieszyć, że udało się zgodnie z planem przyjąć do przedszkola wszystkie zgłoszone dzieci – mówiła dyrektor placówki, po
czym wręczyła wszystkim zaangażowanym
certyfikaty Przyjaciół Bajkowego Przedszkola.
Wśród osób nagrodzonych był pan Grzegorz Osiecki Zastępca Burmistrza Żarowa,
Katarzyna Janik z Referatu Oświaty Funduszy
Zewnętrznych i Promocji Urzędu Miejskiego

dokończenie ze strony 1.

Otwarcie w Imbramowicach

Środki z Urzędu Marszałkowskiego pozyskane przez gminę Żarów przeznaczone
zostały na realizację zadania pod nazwą: „Remont we wsi Imbramowice etap II Remont
pomieszczeń”, środki zaś pochodzące z budżetu gminy Żarów przeznaczone zostały także
na remont świetlicy i na realizację zadania
pod nazwą: „Remont świetlicy wiejskiej w Imbramowicach etap I Remont dachu”.
Na uroczystość przybyli goście, a wśród
nich: Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak wraz z małżonką, Zastępca Burmistrza
Grzegorz Osiecki również z małżonką, Sekretarz gminy Żarów Sylwia Pawlik z mężem,
była Burmistrz Żarowa Lilla Gruntkowska
z mężem, Kierownik Referatu Oświaty Funduszy Zewnętrznych i Promocji Przemysław
Sikora oraz Piotr Weiland Kierownik Referatu
Inwestycji i Dróg wraz z małżonkami i przed-

stawiciele wykonawcy robót, którzy mogli
podziwiać solidne wykończenie robót modernizacyjnych wykonane przez Spółdzielnię
Rzemieślniczą z Ząbkowic Śląskich, obejrzeć
nowe wyposażenie świetlicy, przekonać się jak
istotne dla mieszkańców wsi są takie właśnie
inwestycje oraz wysłuchać dobrej wiejskiej
muzyki. Na wstępie tego wyjątkowego spotkania Burmistrz Leszek Michalak przywitał
wszystkich zgromadzonych i poprosił sołtysa
wsi Imbramowice Józefa Fita, Przewodniczącego Rady Sołeckiej Jerzego Miodońskiego,
radną Rady Miejskiej z Imbramowic Paulinę Trafas oraz Koło Gospodyń Wiejskich
o uroczyste przecięcie wstęgi. To był bardzo
uroczysty i ważny moment dla wszystkich
mieszkańców tej miejscowości. Po tym fakcie
Proboszcz parafii Imbramowice Ksiądz Ryszard Mencel dokonał uroczystego poświęce-

Samochód pożarniczy dla Pożarzyska
18 października 2011 roku do jednostki OSP w Pożarzysku wjechał nowy, lekki samochód pożarniczy z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.
Jest to samochód lekki marki Mercedes LF Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
608 D 4x2 (o przebiegu zaledwie 29 tys. km).
do którego włączona jest OSP Pożarzysko.
Zakup używanego samochodu nie byłby
Kalendarze strażackie
możliwy, gdyby nie wsparcie finansowe PodZ inicjatywy Burmistrza Leszka Michastrefy Żarowskiej WSSE Invest-Park.
laka Gmina Żarów ufundowała kalendarze
Zadaniem pozyskanego samochodu po- strażackie wszystkim Jednostkom OSP działażarniczego jest między innymi służyć społecz- jącym na terenie Gminy Żarów: OSP Żarów,
ności lokalnej Gminy Żarów przyczyniając się OSP Wierzbna, OSP Kalno, OSP Mrowiny,
do zwiększenia szybkości reagowania podczas OSP Pożarzysko, OSP Imbramowice, OSP
zagrożenia powodzią, ochrony przeciwpoża- Buków.
rowej oraz zadań operacyjno-technicznych
Michał Domański

w Żarowie, który podczas prac remontowych
służył wszelką pomocą i radą oraz osoby
z kręgu Bajkowego Przedszkola.
Uroczystego przecięcia wstęgi otwierającej oficjalnie nową salę dla oddziału żłobkowego dokonali wspólnie: Zastępca Burmistrza Grzegorz Osiecki, Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy Żarów, Tadeusz Pudlik Przewodniczący Rady Miejskiej, Katarzyna Janik
z Urzędu Miejskiego, dyrektor przedszkola
Elżbieta Wierzyk, ksiądz Dziekan Piotr Ważydrąg oraz Mariola Król nauczycielka przedszkola. A obecny na uroczystości ksiądz Piotr
Ważydrąg proboszcz tutejszej parafii dokonał
uroczystego poświęcenia nowej części przedszkola, po czym wszyscy zgromadzeni goście
mogli podziwiać wnętrza nowych kolorowych
salek. A na ręce pani dyrektor posypały się
liczne życzenia, kwiaty oraz upominki i goście
udali się na wspaniały poczęstunek.
Uroczystość była wyjątkowa i z pewnością
na długo pozostanie w naszej pamięci, pozostawi niezapomniane wrażenia, a samo przedszkole z pewnością zmotywuje do jeszcze lepszego wypełniania swojej misji – misji służenia
najmłodszym mieszakńcom gminy Żarów.
Magdalena Pawlik
nia obiektu, życząc wszystkim mieszkańcom
czynnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym .
Z kolei Burmistrz Michalak w swoim
przemówieniu podkreślił, że dzięki istnieniu
takich placówek mieszkańcy integrują się
podczas wspólnych spotkań i umiejętnie gospodarują czasem wolnym, przy okazji dziękując wszystkim osobom, które brały udział
przy remoncie świetlicy. Mieszkańcy Imbramowic odwdzięczyli się Burmistrzowi i w podziękowaniu za przeprowadzoną inwestycję
wręczyli wiązankę kwiatów. Dla wszystkich
gości przygotowany został wspaniały poczęstunek, a w tle przygrywała wiejska muzyka.
Mamy nadzieję, że działania projektu pozytywnie wpłyną na poprawę jakości życia obszaru wiejskiego przez zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi
Imbramowice, a także wpłyną na pozytywny
obraz wsi.
Magdalena Pawlik
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Bezpiecznie na wsi

Niezwykły koncert

Pod takim hasłem już po raz piąty odbył się 26 października 2011 r. w Szkole
Podstawowej w Imbramowicach konkurs dla szkół podstawowych z terenu gminy Żarów.

Biblioteka Publiczna w Żarowie
serdecznie zaprasza na niezwykły koncert, wprowadzający w magiczny świat
dźwięków mis i gongów.

Organizatorem konkursu była Szkoła
Podstawowa w Imbramowicach we współpracy z Placówką Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Świdnicy
i Okręgowym Inspektoratem Pracy w Wałbrzychu.
Konkurs poprzedziły szkolenia dla
wszystkich uczniów każdej ze szkół przeprowadzone przez przedstawicieli PT KRUS
w Świdnicy i PIP w Wałbrzychu. Uczniowie
otrzymali materiały promujące bezpieczeństwo, wskazujące przepisy i normy, które należy przestrzegać dla bezpieczeństwa ludzi
pracujących i mieszkających na wsi. Poznali
podstawową wiedzę na temat występujących
na wsi zagrożeń dla życia i zdrowia oraz wskazówki, jak ich uniknąć.
Ważna dla dorosłych i dzieci jest świadomość zagrożeń, bo łatwiej zapobiegać i unikać
sytuacji i miejsc niebezpiecznych – a tym samym wypadku. Troszczymy się o bezpieczeństwo dzieci, stąd współpraca szkół z innymi
instytucjami w zakresie prewencji. Dla naszej
szkoły wszystkie działania związane z bezpieczeństwem są szczególnie bliskie, ponieważ
posiadamy Certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo i Promującej Zdrowie.
Komisja Konkursowa w składzie: Leszek
Michalak – Burmistrz Miasta Żarów, Jerzy
Nowak – Okręgowy Inspektorat Pracy w Wałbrzychu, Lucyna Jabłonka – PT KRUS Świdnica, Paulina Trafas – radna RM w Żarowie,
Krystyna Popek – sołtys wsi Imbramowice,
Józef Fita – sołtys wsi Mrowiny dokonała
oceny prac plastycznych oraz podsumowania
turnieju wiedzy przyznając niżej wymienione
miejsca:

Gwiazdy w Żarowie
Gminne Centrum Kultury i Sportu
zaprasza na niebywałą okazję zobaczenia zespołów z Rosji i Ukrainy, które zaprezentują się w Żarowie.
9 listopada (środa) o godz. 15:30 odbędzie
się występ zespołu folklorystycznego „Kamushka” z odległego miasta Perm znajdującego
się w Rosji u stóp gór Ural. Zespół ten gościł
już w tym roku w Żarowie, kiedy w styczniu
możliwość podziwiania umiejętności artystycznych zespołu przypadła uczniom naszego Gimnazjum. Występ ten jest możliwy dzięki właścicielowi obiektu Żar-Med w Żarowie,
w którym zespół ten będzie nocował w drodze
powrotnej z wstępów na konkursie w czeskiej
Pradze.
13 listopada (niedziela) o godz. 17:00
obejrzeć będzie można grupę młodych tancerzy w wieku 12-19 lat ze Szkoły Tańca „Włada
Jamy” oraz młodzież z Zespołu Folklorystycz-

Konkurs plastyczny

I miejsce – Oliwia Kutera, SP Zastruże.
II miejsce – Justyna Mikołajek, SP Mrowiny.
III miejsce – Oliwia Skowrońska, SP Imbramowice.

Turniej wiedzy (zespoły 2-osobowe )

I miejsce – zespół Szkoły Podstawowej
w Mrowinach w składzie: Daria Gołąb, Mateusz
Komar.
II miejsce – zespół Szkoły Podstawowej
w Imbramowicach w składzie: Natalia Ciastoń,
Adrian Oleksiak.
III miejsce – zespół Szkoły Podstawowej
w Zastrużu w składzie: Kinga Dukiewicz, Konrad Marcjan.

Nagrody: odtwarzacze MP3, gry edukacyjne, planszowe, przyborniki do prac plastycznych, zestawy do gier sportowych, kaski
ochronne do jazdy na rowerze ufundowały
KRUS i PIP, puchary dla szkół – SP Imbramowice, słodycze dla wszystkich uczestników
Paulina Trafas – radna RM w Żarowie.
Gościom i uczestnikom podobała się formuła konkursu, założenia i przebieg finału.
Podkreślano ważność poruszanej problematyki i walory integracji poprzez realizowanie
wspólnego celu, jakim jest bezpieczeństwo
i kulturalne współzawodnictwo.
Pytania były niełatwe, ale drużyny starały
się udzielać tylko prawidłowych odpowiedzi.
Uczyli się wszyscy, jak dbać o bezpieczeństwo:
uczestnicy oraz publiczność – dzieci i dorośli.
Miejmy nadzieję, że zdobyta wiedza zaprocentuje większą świadomością i uchroni przed
nieodpowiedzialnym zachowaniem, a w konsekwencji przed niebezpiecznym zdarzeniem
czy wypadkiem.
Krystyna Waliszak
nego „Dywocwit” z Iwano-Frankowska.
Choreografowie i trenerzy pracujący
z młodymi ludźmi to wielokrotni mistrzowie
Ukrainy, finaliści mistrzostw świata: Wasyl
Szeremeta, Natalia Czaszecznikowa, Jurij
Kosowycz czy Anna Taras. Dzieci i młodzież
zaprezentują taniec współczesny (hip-hop,
jazz-funk, Broadway jazz), tańce towarzyskie
oraz folklor ukraiński. W repertuarze znajduje się ponad 30 kompozycji choreograficznych
opracowanych zgodnie z wymogami współczesnej estrady.
Prawdziwą perłą i dumą szkoły jest aktualna wicemistrzyni świata w show tanecznym
– Ilona Fedorko.
Występ tego zespołu możliwy jest dzięki
współpracy z Urzędem Miejskim w Świdnicy,
na którego zaproszenie tancerze przyjadą do
Polski.
Obydwa występy odbędą się w Hali Sportowej przy ul. Piastowskiej w Żarowie. Wstęp
bezpłatny!
Zapraszamy wszystkich chętnych.
Artur Adamek

Dźwięki tych egzotycznych instrumentów działają niesamowicie kojąco i leczniczo.
Ten dźwiękowy masaż jest skuteczną metodą
relaksu i głębokiego odprężenia. W tym stanie, osiągniętym poprzez wibrację dźwięków,
usuwane zostają nagromadzone w ciele wszelkiego rodzaju blokady, napięcia i uczucie niepewności.
Jest to podstawą ożywienia i wzmocnienia
samouzdrawiających zdolności organizmu.
Ogromną zaletą masażu misami i gongami
jest jego delikatność i subtelność. Terapeutyczne właściwości tegoż masażu były znane
już ponad 5 tysięcy lat temu.
Koncert, w wykonaniu profesjonalnej terapeutki, odbędzie się w Bibliotece 8 listopada
br. (wtorek) o godz. 17:30. Zapisy przyjmujemy do 7 listopada pod numerami telefonów:
74 85 80 540, 74 85 70 435.
Stanisława Biernacka

Kurs obsługi komputera i internetu
Biblioteka Publiczna w Żarowie zaprasza dorosłych mieszkańców Gminy
Żarów, którzy chcą nauczyć się podstaw obsługi komputera oraz korzystania z Internetu, na bezpłatny kurs
komputerowy.
Zaproszenie kierujemy do osób dorosłych, które nie posługiwały się dotychczas
komputerem.
Proponujemy Państwu kurs podstawowy,
obejmujący:
• obsługę komputera – podstawy, pracę
w edytorze tekstu (formatowanie tekstu,
drukowanie),
• pracę w internecie (wyszukiwanie informacji, komunikatory internetowe, e-mail).
Zgłoszenia przyjmujemy w naszej siedzibie przy ul. Piastowskiej 10 lub pod nr tel. 74
85 70 435, 74 85 80 540, od poniedziałku do
piątku, w godz. 9:00 – 17:30.
Małgorzata Gawron

Do wynajęcia
lokal o powierzchni
50,38 m2. Wiadomość
pod telefonem
71 367-80-68 lub
516-151-565
516-151-575
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Pokazy strażackie w Żarowie

Deratyzacja

W niedzielne południe 23 października 2011 roku na teren przyzakładowy
Electroluxu w Żarowie wjechały wozy bojowe naszych jednostek OSP z terenu
gminy Żarów.

Referat Gospodarki Lokalowej
Urzędu Miejskiego w Żarowie informuje, że trwa akcja deratyzacyjna prowadzona na terenie miasta i gminy.

W samym pokazie strażackim uczestniczyli druhowie z Żarowa, Pożarzyska oraz
Wierzbna. Inicjatorami zorganizowania takiego pokazu byli: Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, pani Urszula Solińska-Marek
prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” oraz pan Ireneusz Kret
dyrektor fabryki Electrolux w Żarowie którzy
z bliska obserwowali poczynania strażaków.
A wszystko to z racji jubileuszu dziesięciolecia
podstrefy Żarów, który obchodzony był nazajutrz 24 października 2011 roku i podczas
którego wręczono strażakom klucze do nowego wozu bojowego, zasponsorowanego przez
zakłady z podstrefy Żarów oraz Wałbrzyską
Specjalną Strefę Ekonomiczną.
Zasadniczym elementem pokazu była
akcja ratownicza podczas pozorowanego
wypadku samochodu osobowego. Działania
zastępów OSP polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, udrożnienia przy użyciu
hydraulicznego sprzętu drogi dojścia do osoby uwięzionej w pojeździe oraz jej ewakuacji

z uszkodzonego pojazdu. Przy okazji strażacy prezentowali możliwości samochodów
i sprzętu ratowniczego znajdującego się na ich
wyposażeniu.
Popisy strażaków obserwowali zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy, w przeważającej większości były to dzieci, które nie kryły
swojego zachwytu, oglądając z bliska pracę
strażaków. Na zakończenie pokazu oczom zebranych uczestników ukazała się piękna tęcza,
oczywiście wykonana przez naszych druhów.
Pokazowi strażackiemu w tym dniu towarzyszyły „dni otwarte” zakładu Electrolux
w Żarowie, podczas którego można było zapoznać się z halą produkcyjną, zaobserwować
znajdujące się tam wyposażenie oraz usłyszeć
od „zakładowych” przewodników historię powstania zakładu.
Mieszkańcy gminy Żarów chętnie skorzystali z takiej możliwości, dlatego chętnie
i tłumnie przybywali do zakładu, za co bardzo
serdecznie dziękujemy.
Magdalena Pawlik

Poczet władców Polski
Dla uczczenia Święta Odzyskania Niepodległości (11 listopada) Biblioteka
Publiczna w Żarowie zorganizowała wystawę pt. „Poczet władców Polski”.
Ekspozycja składa się z 44 portretów królów i książąt, autorstwa Jana Matejki, począwszy od
Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Portrety uzupełnione są biogramami opracowanymi przez historyków warszawskich, które zawierają najważniejsze daty i wydarzenia
z historii Polski, informacje o koligacjach rodzinnych władców, jak również podsumowanie ich
sukcesów i niepowodzeń. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy, dzięki której można
odbyć podróż po bogatych dziejach naszego kraju, poznać wybitne postaci, które trwale wpisały
się na kartach historii Polski.
Stanisława Biernacka

Ogłoszenia drobne

Razem z zarządcami nieruchomości oraz
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie, realizując wspólną inicjatywę zwalczania
plagi szczurów, podjęto działania zmierzające
do wyłożenia trutki jednocześnie w budynkach
mieszkalnych, najbardziej zagrożonych podwórkach oraz studzienkach kanalizacyjnych,
co do których zachodzą uzasadnione podejrzenia gniazdowania tych uciążliwych gryzoni.
Specjalne stacje deratyzacyjne ustawione
zostaną w sąsiedztwie stawu miejskiego, dlatego należy zaprzestać wykładania na brzegu
i betonowych schodach pożywienia celem
dokarmiania ptactwa. Miejsca wyłożenia preparatu są specjalnie oznakowywane, jednakże apeluje się do mieszkańców o zachowanie
szczególnej ostrożności, dopilnowanie dzieci
oraz zwierząt domowych.
W przypadku kontaktu zwierzęcia domowego (naszego pupila ) z trutką lub padłym szczurem należy postępować zgodnie
z instrukcją zapisaną na ulotce informującej o wyłożeniu trutki – podać antidotum,
a w przypadku połknięcia przez ludzi należy
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem podając informację o spożytym preparacie odczytaną z ww ulotki.
Marek Maruszewski

Ekshumacja
w Mrowinach
W sobotę 22 października 2011
roku zakończone zostały prace ziemne
stanowiące wstępny etap budowy Kościoła oraz plebanii na byłym cmentarzu przy ul. Myśliwskiej w Mrowinach.
Ostatni dzień odbywających się pod nadzorem archeologicznym prac przyniósł odkrycie pięciu mogił. Przeprowadzona ekshumacja ujawniła szczątki 2 kobiet i 3 mężczyzn
– mieszkańców Mrowin, pochowanych na
cmentarzu w latach 20 i 30-tych XX wieku.
Ekshumowane szczątki złożone zostały
w krypcie kaplicy pw. Matki Bożej Królowej
Polski w Mrowinach. Decyzją konserwatora
zabytków, przedmioty odkryte w czasie prac
archeologiczno-ekshumacyjnych trafiły do
Żarowskiej Izby Historycznej.
http//:www.izba.centrum.zarow.pl
Bogdan Mucha

Sprzedam mieszkanie w Żarowie 93 m2 z garażem. Tel. 797 197 797
Sprzedam mieszkanie własnościowe w Żarowie 62 m2, stare budownictwo III p. (3 pokoje, kuchnia, łazienka). Tel. 782 037 810
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. 71 396 26 21
Sprzedam samochód osobowy Reanult CLIO, rok prod. 2000. Cena do uzgodnienia. Tel. 71 396 26 21
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Pasowanie pierwszoklasistów

W czwartek, 20 października 2011 roku w sali widowiskowo-sportowej w Żarowie odbyło się długo oczekiwane przez
wszystkich najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy pasowanie na pierwszoklasistę.

Dzień ten stanowi symboliczne przyjęcie
najmłodszych dzieci w poczet pełnoprawnych
uczniów szkoły. Poznają przy tym swoje prawa
i obowiązki, a w specjalnym ślubowaniu zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.
W obecności dyrektor szkoły Urszuli Rurarz, grona pedagogicznego, rodziców oraz
zaproszonych gości, dzieci złożyły przysięgę.
Po raz pierwszy ślubowały na sztandar szkoły,
że będą słuchać i szanować nauczycieli, uczyć
się tego co mądre i piękne, szanować prace
innych i własność szkolną, pracować rzetelnie
dla ojczyzny, być dobrymi uczniami i kolegami. Cała uroczystość rozpoczęła się od programu artystycznego, przygotowanego przez
przejętych i wzruszonych pierwszoklasistów.
Dzieci pięknie recytowały, czytały i śpiewały

wędrując po krainach wiedzy i umiejętności. Widać było,
że wiele nauczyły się
od początku roku
szkolnego, doskonale
prezentując swoje aktorskie umiejętności
przed rodzicami, nauczycielami i starszymi kolegami. Wspaniale poradzili sobie
z „pierwszym egzaminem”.
Punktem
kulminacyjnym był
moment pasowania,
kiedy pani dyrektor

Burmistrz Miasta Żarów
oraz
GCKiS w Żarowie

zapraszają na Obchody Święta Niepodległości
Program uroczystości:
• 11.30 – Uroczysta Msza Św. w intencji
Ojczyzny w Kościele pod wezwaniem
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie
• 12.30 – Przemarsz Pocztów Sztandarowych, gości honorowych i mieszkańców Żarowa w asyście
Żarowskiej Orkiestry Dętej pod
Pomnik Pamięci Narodowej.
Przemówienia okolicznościowe.
Złożenie kwiatów i zapalenie
zniczy w hołdzie poległym
za Ojczyznę
• 15.00 – Otwarcie Festiwalu Pieśni
Patriotycznej – Sala widowiskowo-sportowa, ul. A. Krajowej 60

symbolicznym dotknięciem ołówka włączyła
każdego pierwszaka w poczet uczniów szkoły.
Po uroczystości życzenia samych sukcesów w nauce i radości z uczęszczania do
szkoły złożył dzieciom Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, który był honorowym
gościem tego wydarzenia. Na zakończenie
uroczystości każda klasa ustawiła się do pamiątkowego zdjęcia.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy
samych wspaniałych i wyrozumiałych koleżanek i kolegów. Niech nowe środowisko będzie
dla Was nowym domem, a nauczyciel najlepszym przyjacielem i przewodnikiem w dalszym etapie wchodzenia w dorosłe życie.
Magdalena Pawlik
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Pasowanie na przedszkolaka

W środę 26 października 2011r. w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie odbyła się niezwykła uroczystość: 3-latki pasowano na przedszkolaków. Był to pierwszy ważny występ grupy „Tygrysków”.

W podróż do krainy bajek zaprosił dzieci
Sindbad znany wszystkim żeglarz mórz i oceanów, w rolę którego wcieliła się wychowawczyni p. Mariola Król. Najmłodsze przedszkolaki kolejno poznawały bajkowe krainy, w których spotykały postacie z bajek. Czerwony
Kapturek przypomniał maluchom, jak należy
się zachować w stosunku do nieznajomych.
Rybak zaprosił dzieci do łowienia zaczarowanych, zagadkowych rybek. Calineczka
zaprosiła dzieci do wspólnej zabawy muzyczno-ruchowej „Żabki”. Z Piotrusiem Panem
Przedszkolaki wyruszyły w podróż z piratami
śpiewając szanty. Wraz z krasnoludkami dotarły do krainy Królewny Śnieżki, a później
odnalazły Jasia i Małgosię oraz domek cza-

rownicy. Dzieci bawiąc się chustą animacyjną
pomogły rodzeństwu wrzucić złą czarownicę
do pieca. Na koniec podróży spotkały Kubusia
Puchatka i jego przyjaciół. Tygrysek obiecał,
że przyjmie dzieci do grona swoich przyjaciół,
jeśli pomogą mu poprawić pomieszane tytuły
bajek i poprawnie odpowiedzą na kilka zagadek.
Po zabawie z Tygryskiem dzieci zaprosiły
Dobrą Wróżkę – panią dyrektor Elżbietę Wierzyk, która dokonała uroczystego pasowania
na Przedszkolaka, następnie dzieci wypiły
czarodziejski płyn i złożyły wraz z rodzicami
przysięgę.
Na pamiątkę tego wielkiego wydarzenia
każdy przedszkolak otrzymał dyplom, plu-

szową zabawkę i odznakę Bajkowego Przedszkola.
Pasowanie na przedszkolaka to ważny
moment w życiu zarówno dziecka, jak i jego
rodziców. Wszyscy z dumą wpatrywali się
w swoje pociechy, a uroczystość pasowania
sprawiła rodzicom wiele radości. Od dzisiaj
wszystkie dzieci z grupy „Tygryski” są już
prawdziwymi przedszkolakami.
Bajkowe Przedszkole w Żarowie
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Szlakiem historii

W dniu 18 października 2011r. odbyła się wycieczka cyklistów z GCKiS. Była
to pierwsza z zaplanowanego cyklu wycieczek organizowanych przez GCKiS na
przestrzeni całego roku.

Uczestnicy wycieczki byli zróżnicowani
pod względem wiekowym oraz sprawności
fizycznej, dlatego też istniała konieczność dostosowania tempa do możliwości ekipy.
Pierwszym etapem była miejscowość
Wierzbna, gdzie o historii zabytkowego Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny opowiedział Bogdan Mucha – pracownik GCKiS-u opiekujący się Żarowską Izbą
Historyczną.
Dalej trasa wiodła przez Kalno, obok wyremontowanej kaplicy. Przez Wostówkę wycieczka dotarła do Pałacu w Mrowinach.
Dalej trasa wiodła przez Łażany, gdzie

uczestnicy odwiedzili Kościół pw. Bożego Ciała oraz Pomnik upamiętniający mieszkańców Łażan, którzy zginęli
w czasie pierwszej wojny światowej.
W Żarowie rowerzystów przywitała
Izba Historyczna. Cykliści jako pierwsi
przed oficjalnym otwarciem zobaczyli
wystawę poświęconą „Broni militarnej
XX wieku”.
Ostatnim etapem było GCKiS, gdzie
nieco zmarznięci, lecz szczęśliwi uczestnicy mogli zakosztować gorącej kawy, herbaty
oraz poczęstować się czymś słodkim.
To nie był jednak koniec atrakcji zaplanowanych na ten dzień. W sali kawiarnianej odbył się turniej w rzutki. Zwycięzcy otrzymali
atrakcyjne nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Całość zakończona została pokazem prezentacji z zabytkami Gminy Żarów.
Na koniec uczestnicy mogli własnym
komentarzem opatrzyć galerię zdjęciową, na
której uwieczniona została cała trasa.
Pomimo że pogoda tym razem nieco odstraszyła zadeklarowanych wcześniej uczestników, jednak ci, którzy przybyli nie żałowali

Sport w szkole
Trwa rywalizacja szkół w ramach współzawodnictwa szkolnego.
19 października 2011 r. na boisku Orlik
18 października 2011 r. na Orliku w Żarowie odbył się półfinał strefy wałbrzyskiej w Żarowie odbył się półfinał strefy wałbrzychłopców w piłce nożnej gimnazjalistów. skiej chłopców w piłce nożnej – szkoły podAwans do finału strefy wałbrzyskiej uzyskały: stawowe.
Gimnazjum Boguszów Gorce oraz GimnaAwans do finału strefy wałbrzyskiej uzyzjum nr 3 w Wałbrzychu.
skały: Szkoła Podstawowa nr 12 w Świdnicy,
Tego samego dnia na Hali Sportowej Szkoła Podstawowa Boguszów Gorce – filia
GCKiS w Żarowie rozegrano finał strefy wał- w Witkowie.
brzyskiej w unihokeja dziewcząt i chłopców
25 października 2011 r. ponownie na
– gimnazja.
Orliku w Żarowie rozegrano finał strefy wałZ pierwszego miejsca awans do finału brzyskiej w piłce nożnej gimnazjalistów. Gimdolnośląskiego uzyskały uczennice Gimna- nazjum nr 3 w Wałbrzychu wzięło rewanż
zjum im. Jana Pawła II w Żarowie. Z drugiego zwyciężając Gimnazjum Boguszów Gorce
miejsca awansowały gimnazjalistki z Dzierżo- i uzyskując tym samym awans do finału woniowa.
jewódzkiego.
Reprezentacja dziewcząt – Gimnazjum
Następnego dnia żarowski Orlik gościł
Żarów: Patrycja Mrówka, Aleksandra Fita, finalistów strefy wałbrzyskiej ze szkół podstaKamila Wygodzka, Katarzyna Szul, Klau- wowych. Po raz kolejny w meczu o pierwsze
dia Wąsowska, Kornelia Olender, Aleksan- miejsce górą wyszli zawodnicy ze Szkoły Poddra Kaczmarek, Zuzanna Rymarczyk, Agata stawowej nr 12 w Świdnicy, którzy pokonali
Urbaniak, Marlena Surzyn, Paulina Pawlicka.
swoich rówieśników z Boguszowa Gorce – fiWśród chłopców zwyciężyli gimnazjaliści lia w Witkowie.
z Marcinowic, którzy wyprzedzili żarowskich
Organizatorami ww. zawodów byli: Szkoluczniów. Obie drużyny awansowały do finału ny Związek Sportowy oraz Gminne Centrum
wojewódzkiego.
Kultury i Sportu w Żarowie.
Reprezentacja chłopców – Gimnazjum
28 października 2011r. uczennice żarowŻarów: Łukasz Wycisk, Benedykt Kowalski, skiego gimnazjum we Wrocławiu rozegrały
Marcin Walkiewicz, Kornel Lipiński, Mateusz finał dolnośląski w unihokeja. Podopieczne
Poświatowski, Mateusz Sołek, Bartosz Ścier- Mariusza Kozakowa wśród ośmiu zespołów
ko, Piotr Drożdżowski, Dawid Duda, Daniel zajęły dobre, czwarte miejsce!
Molzahn.
media

swojej decyzji. Swoją postawą cykliści „Old
Spokes” zachęcili do czynnego spędzania wolnego czasu.
Kolejny termin historii na rowerach to 3
Maja. Cykliści chcą uczcić tym samym powstanie „Konstytucji 3 Maja”.
Już dzisiaj serdecznie zapraszamy!

Nocny Team
obronił tytuł
Zakończyły się piłkarskie zmagania
Powiatowej Ligi Oldboys JAKO Cup na
Orliku w Żarowie.
Tytuł mistrzowski po raz drugi z rzędu
obronili piłkarze Nocnego Teamu. W decydującym meczu o podziale miejsc 2-4, górą wyszli zawodnicy Mam Talent, którzy w bezpośrednim spotkaniu po bardzo emocjonującym
pojedynku pokonali 4:3 Jagę Team.
Taki wynik zepchnął rewelację tych rozgrywek Kanarinios na trzecią lokatę. Tuż za
podium uplasowały się drużyny, które w ubiegłorocznej edycji stawały na podium: Jaga
Team oraz Geospace-Pleucom.
Końcowa klasyfikacja JAKO Cup:
1. Nocny Team; 2. Mam Talent; 3. Kanarinios; 4. Jaga Team; 5. Geospace-Pleucom.
W jedynej indywidualnej klasyfikacji najlepszego strzelca dwa pierwsze miejsca zajęli: Paweł Chrzan oraz Adam Ciupiński obaj
z Nocnego Teamu.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo trzem drużynom,
które stanęły na podium wręczono medale,
puchary. Zwycięzcy Powiatowej Ligi Oldboys
JAKO Cup zawodnicy Nocny Team oraz najlepszy strzelcy ligi otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora głównego –
firma JAKO w Świdnicy.
Była to III edycja rozgrywek, której organizatorem było Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie.
Patronatem medialnym ligę objęli: Serwis informacyjny ziemi świdnickiej dziennik.
swidnica.pl oraz Gazeta Żarowska.
Organizator pragnie serdecznie podziękować sponsorowi głównemu Tomaszowi Mojsie właścicielowi firmy JAKO w Świdnicy za
objęcie honorowym patronatem rozgrywek.
Słowa podziękowania kierujemy w stronę arbitra głównego rozgrywek Wojciecha Dutkiewicza za sprawne i obiektywne sędziowanie
całej ligi. Największe podziękowania należą
się wszystkim drużynom biorącym udział
w III edycji Powiatowej Ligi Oldboys JAKO
Cup.
Skład zwycięzców:
Nocny Team: Zenon Bodurka, Edward
Razik, Maciej Wojewodzic, Grzegorz Razik, Bartosz Duszyński, Bartosz Wasilewski,
Adam Ciupiński, Sławomir Lis, Sebastian Doliński, Tomasz Mojsa, Zbigniew Wasik, Paweł
Chrzan.
media
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Judocy po raz drugi w Żarowie

22 października w Hali Sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie odbyły się II Międzynarodowe Mistrzostwa Judo w Żarowie.

Zawody połączone były z X-leciem Podstrefy Żarów – Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Łącznie na matach wystartowało 126 zawodników i zawodniczek z 14

Organizacja II Międzynarodowych Mistrzostw Judo w Żarowie nie byłaby możliwa
dzięki sponsorom: Invest Park Development,
EK Profil. Po raz kolejny Przewodniczący

klubów.
Po wspólnej rozgrzewce mistrzostwa
otworzył Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, który wraz z Tadeuszem Pudlikiem
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Żarowie
życzył młodym sportowcom wspaniałych wyników podczas zawodów oraz sukcesów sportowych w przyszłości na arenach krajowych
oraz międzynarodowych.

Rady Miejskiej w Żarowie, p. Tadeusz Pudlik
wsparł organizację imprezy sportowej, fundując puchary w klasyfikacji drużynowej. Mat
sportowych użyczył Pan Artur Żydek. W organizacji pomagały niezawodne Panie z rady
rodziców klubu UKS Judoka Imbramowice.
Organizatorzy Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz UKS Judoka Imbramowice pragną serdecznie podziękować

Talent w motocrossie
Mamy nowy talent z całkiem nowej dyscypliny sportu w naszej gminie – Motocross’u. Jest nim Marcin Wołek uczeń żarowskiego Gimnazjum, mieszkaniec
Kalna, członek Klubu Motocrossowego WSM „Chełmiec” w Wałbrzychu.
Marcin jeździ motorem Yamaha YZ125
o pojemności silnika do 125 cm3 i startuje w klasie junior. W trakcie jesiennej rundy
startował w zawodach:
• Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej Cross Country w Wałbrzychu

(24.09.2011) – 5 miejsce.
Puchar Dolnego Śląska Cross Country
w Wałbrzychu (25.09.2011) – 3 miejsce.
• Puchar Dolnego Śląska Cross Country
w Olszynie (16.10.2011) – 3 miejsce.
We wszystkich jesiennych rajdach trasa
była ciężka technicznie. Do tego jesienna aura
•

wszystkim, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie zawodów.
Wyniki zawodników UKS Judoka Imbramowice
chłopcy
Rocznik 2001/02, 29 kg: 3. Dobrowolski
Krzysztof ; 5. Szymon Janaszek; 6. Jan Ziobro.
Rocznik 2004/05, 26 kg: 3. Kopeć Piotr.
Rocznik 2000/03, 36 kg: 3. Markiewicz
Arkadiusz; 3. Rychta Adam.
Rocznik 2004/05, 21 kg: 1. Konikowski
Kacper; 2. Tyrański Tomasz.
Rocznik 1999/00, 55 kg: 3. Kozieł Damian.
Rocznik 2001 i młodsi, 42 kg: 5. Michalak
Maciej.
Rocznik 2004: 4. Maziarz Igor – Judoka
Imbramowice.
Rocznik 2001 i młodsi, 44 kg: 3. Oleksiuk
Adrian; 4. Bielec Wojciech.
dziewczęta
Rocznik 2001/03, 26 kg: 2. Ciastoń Karolina; 3. Nowak Roksana; 5. Mierlak Dominika.
Rocznik 2001 i młodsi, 23 kg: 1. Stec Wiktoria.
Rocznik 2001 i młodsi, 20 kg: 1. Janaszek
Martyna; 2. Sudoł Iga.
młodziczki
52 kg: 2. Ciastoń Sandra.
media
sprawiła, że uczestnicy zawodów zmagali się
z niewyobrażalnymi ilościami błota, co sprawiało, że tory były bardzo śliskie. Marcin dobrze radzi sobie w takich warunkach i jak sam
twierdzi „im trudniej, tym lepiej”.
Oprócz treningów w Wałbrzychu trenuje
na swoim prywatnym torze w Kalnie. Członkiem klubu jest od lipca, więc jak na początkującego motocrossowca wypada dobrze. Przed
nim jeszcze zawody, dlatego mamy nadzieję,
że już niebawem będziemy pisać o kolejnych
sukcesach.
media
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Szachiści
nie próżnują

W ostatnim czasie żarowscy szachiści klubu Goniec Żarów wzięli
udział w kilku zawodach, osiągając dobre rezultaty.

Krok od Mistrzostw Polski

W dniach 11-16 października w Karpaczu rozegrane zostały Eliminacje Międzywojewódzkie do Mistrzostw Polski Juniorów.
W turnieju startowało troje naszych zawodników. Najbliżej awansu był Damian Daniel,
który w grupie do lat 15 zajął 5 miejsce, pierwsze nie premiowane. W tej samej grupie 6
miejsce zajął Przemysław Borowski. W grupie
do lat 13, 9 miejsce zajął Dawid Mozol

Grali w warcaby

W dniu 08.10.2011 roku w Żarowie odbyły się eliminacje strefy VI w warcabach 100-polowych w ramach XIII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi.
Rewelacją turnieju był zwycięzca w kat. Orlik Marek Barabasz mieszkanie Mrowin, który
posiada spore osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Aktualnie jest brązowym medalistą Mistrzostw Polski do lat 10 w warcabach 64-polowych, brązowym medalistą Mistrzostw Polski do
lat 10 w BLITZ w warcabach 100-polowych oraz drużynowym Mistrzem Polski w warcabach
100 – polowych. Michał jest zawodnikiem klubu „Złote piony” w Bielawie. Tam też uczęszcza
do szkoły podstawowej.
Cztery pierwsze zawodniczki oraz zawodnicy awansowali do Finału Dolnośląskiego. W zawodach wzięło udział 81 zawodników.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
medale, które wręczał Ryszard Dudkowski Przewodniczący Rady Powiatowej PZ LZS w Świdni-

Dołharz 7 w województwie

W rozegranych 22 października we Wrocławiu Mistrzostwach Dolnego Śląska do lat 7,
bardzo dobry start zaliczył nasz najmłodszy
szachista Jakub Dołharz.
Jakub do ostatniej rundy dzielnie walczył
o zwycięstwo w całych zawodach, jednak porażka w ostatniej rundzie z późniejszym zwycięzcą turnieju spowodowała, że ostatecznie
ukończył on turniej na 6 miejscu.

Borowski wicemistrzem
Dolnego Śląska

23 października w Zamku Książ k/Wałbrzycha odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska juniorów w szachach szybkich P’15. Wicemistrzem województwa w kategorii do lat 15
został zawodnik klubu Goniec Żarów Przemysław Borowski. Łącznie w Mistrzostwach
wzięło udział 5 zawodników naszego klubu.
Wyniki zawodników klubu GLKS Goniec
Żarów:
chłopcy do lat 9: 8. miejsce – Hubert Zaremba
chłopcy do lat 12: 5. miejsce – Dawid Mozol; 14. miejsce – Wiktor Zaremba; 21. miejsce
– Michał Dołharz.
chłopcy do lat 15: 2. miejsce – Przemysław
Borowski.

Mistrzostwa Niemiec

W dniach 23-29.10.2011 r. w niemieckim
Sebnitz odbywały się Otwarte Mistrzostwa
Niemiec do lat 8. W sześcioosobowej reprezentacji Dolnego Śląska znalazł się szachista
klubu Goniec Żarów, Jakub Dołharz. Wśród
63 zawodników Jabub zajął 14 miejsce. Z medalami wróciły Barbara Dadełło (KSz Polonia
Wrocław) – drugie miejsce, Ewa Włodarska
(ASSz Miedź Legnica) – trzecie miejsce. Reprezentacja Dolnego Śląska jako jedyna zorganizowana grupa posiadała jednolite koszulki
oraz bluzy z logiem DZSzach, które ufundował tato Jakuba, Wojciech Dołharz – właściciel Agencji Reklamowej ATU.
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cy. Sędzią głównym turnieju był Artur Adamek.
Organizatorami imprezy byli: Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie oraz ULKS Wieża
Żarów. Impreza była dofinansowana ze środków Urzędu
Marszałkowskiego we Wrocławiu.
Wyniki
zawodników
z Żarowa:
• Orliczki: 1. Dominik Natalia; 2. Marczyńska, Karolina; 4. Lipińska Nadia.
• Kadetki: 11. Kania Marzena; 12. Niewiara Oliwia;
13. Kurzeja Marta.
• Orlik: 1. Barabasz Marek;
6. Zaremba Hubert; 7.
Dołharz Jakub; 11. Woźniak, Adam.
• Młodzik: 2. Mozol Dawid;
3. Dołharz Michał; 7. Zaremba Wiktor; 10. Niezgoda Kacper.
• Kadet: 4. Niezgoda Bartosz; 12. Dziubak Oskar.
• Junior: 2. Gadzina Tomasz.
• Senior: 5. Lichoń Waldemar; 9. Bieszczad Michał.
media
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Przegląd piłkarskich spotkań

22 października w XI kolejce klasy okręgowej seniorów, pierwszy zespół Zjednoczonych Żarów wygrał w meczu rozegranym przed własną publicznością 1:0 z ekipą ze Stronia Śląskiego. Jedyną bramkę zdobył Marcel Owczarzak.
Nowa Ruda 4:2.
Po ostatnich dwóch kolejkach seniorzy
występujący w kl. Okręgowej zajmują z dorobkiem 12 punktów 14 miejsce, zagrożone
spadkiem. Duży ścisk w tabeli może pozwolić
w krótkim czasie wskoczyć nawet na 8 lokatę.
Jednak do tego są potrzebne zwycięstwa.
Dzięki zdobytym czterem punktom
w dwóch ostatnich spotkaniach, w stawce 16
zespołów rezerwy w kl. A sklasyfikowane są
na 12 miejscu.
Juniorzy z 11 punktami dzierżą 13 lokatę.
Czternaste miejsce (6 punktów) zajmują piłkarze Nysy Kłodzkiej. W przypadku awansu
dotychczasowego lidera AKS Strzegom do
LDJ ligę opuszczają trzy zespoły (14, 15, 16
miejsce).

Zieloni niepokonani!

Dzień później rezerwy Zjednoczonych
w meczu wyjazdowym zremisowali 1:1 z GKS
Zagłębiem Wałbrzych. Strzelcem bramki został Paweł Zyl.
W tym samym dniu na Stadionie Miejskim w Żarowie zespół juniorów przegrał 5:0
z Bielawianką Bielawa.
29 października, pierwszy zespół seniorów wybrał się na mecz wyjazdowy do Nowej
Rudy. Piast, aby liczyć się w walce o awans
musiał to spotkanie wygrać. Zjednoczeni
wciąż nie posiadając pewnej pozycji dającej
byt w okręgówce wychodzili z tego samego za-

łożenia. Bezbramkowy remis utrzymywał się
do 75 minuty. W tym czasie gry posiadaliśmy
przynajmniej dwie dogodne sytuacje, z których powinny paść celne trafienia. W ostatnim kwadransie gospodarze strzelają nam
trzy bramki. Piast Nowa Ruda – Zjednoczeni
Żarów 3:0.
W niedzielę na własnym stadionie rezerwy pokonały Koliber Uciechów 1:0. Bramkę
na wagę trzech punktów zdobył przed końcem pierwszej połowy Grzegorz Gwóźdz.
Juniorzy w meczu wyjazdowym przegrali
z pretendentem do awansu do LDJ Piastem

W klasie B, wciąż niepokonani Zieloni
Mrowiny. W ostatniej kolejce przed własną
publicznością zwyciężyli Wodospad Zastruże. W dwunastu spotkaniach Zieloni wygrali
dziesięć, tylko dwukrotnie remisując. Tym samym piłkarze z Mrowin są liderem kl. B.
Zryw Łażany pewnie pokonując Płomień
Dobromierz wskoczył na 4 miejsce w ligowej
tabeli.
9 lokatę zajmują piłkarze Wierzbianki
Wierzbnej, 13 jest Wodospad Zastruże, a jedno miejsce dalej zajmuje Błyskawica Kalno.
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Pasowanie pierwszoklasistów w Mrowinach
19 października 2011 r. w Szkole Podstawowej im. A. Jenke w Mrowinach odbyło się ślubowanie i pasowanie na ucznia,
dzieci z klasy pierwszej.
Pasowanie
zorganizowane
zostało
w świetlicy wiejskiej w Mrowinach. Pierwszaki w obecności rodziców, nauczycieli, społeczności uczniowskiej oraz zaproszonych gości
przeszli pozytywnie test wiedzy i test umiejętności, a także musieli wypić miksturę wspaniałego ucznia.
Uczniowie wystąpili w strojach galowych
i przygotowanych biretach. Nakrycia głowy
wspólnie przygotowali rodzice i wychowawca
klasy Małgorzata Kownacka podczas zorganizowanych popołudniowych warsztatów dla
rodziców.
Aktu pasowania dokonał dyrektor szkoły Roman Konieczny, przy okazji życząc
uczniom, by uczęszczanie do szkoły było
przyjemnością, by szkoła była przyjazna i bezpieczna, a uczniowie osiągali wspaniałe wyniki na coraz wyższych etapach edukacyjnych.
Nauczycielom przekazał przesłanie patrona szkoły Anny Jenke: „Młodzież ma nam
tylko przechodzić przez ręce. Trzeba ją umieć
podać wyżej i dalej...”

Na koniec uroczystości uczniowie otrzymali z rąk rodziców i wychowawcy klasy
drobne upominki, a następnie wspólnie
z rodzicami, wychowawcą klasy i dyrektorem
szkoły uczestniczyli w zorganizowanym przez

rodziców spotkaniu, na którym można było
skosztować przepysznych ciast zaprzyjaźnionych mrowińskich kucharek.
Małgorzata Kownacka

