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Cześć tragicznie zmarłemu
Prezydentowi

Komu potrzebna
taka firma?
Zakład Gospodarki Lokalowej
przez długie lata był zakładem bu
dżetowym, który zajmował się zarzą
dzaniem budynkami komunalnymi.
Zbierał czynsze, administrował i re
montował. Jednakże działalność tego
zakładu była różnie oceniana przez
mieszkańców. Dlatego, aby ograni
czyć koszty i usprawnić zarządzanie
budynkami podjęto decyzję o jego
sprywatyzowaniu.

Do Warszawy pojechało wiele osób z Naszej Gminy, w tym przedstawiciele władz Gminy

W sobotniej modliwie, za dusze tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem, przybyło wiele
pocztów sztandarowych i delegacji z całej Gminy

Kto jeszcze pamięta PGKiM  państwową
firmę sprzed dwudziestu lat? Po niej był
ZGKiM, ZGL, a teraz jest ZGL sp. z o.o.
Ale do dzisiaj na budynkach
administrowanych przez ZGL wiszą
tabliczki sprzed dwudziestu lat.
Taki im też pozostał styl działania.

Z

amiast zakładu budżetowego po
wstała (również pod nazwą ZGL)
już nie gminna, ale prywatna spółka,
którą utworzyli niektórzy pracownicy
zlikwidowanego zakładu budżetowego.
Wszyscy: władze gminy, lokatorzy,
właściciele mieszkań mieli duże oczeki
wania co do stylu i jakości zarządzania
przez nową firmę. Jak to wygląda z per
spektywy trzech lat? O wypowiedź po
prosiłem Burmistrz Lillę Gruntkowską.
dokończenie na stronie 6.
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Szkieł kiem i o kiem
Tragiczny wypadek samolotu wiozącego Prezydenta RP, wraz z cała dele
gacją, na uroczystości katyńskie przesłonił wszelkie inne wydarzenia. Wyda
wać by się mogło, że wszyscy Polacy żyją wyłącznie tym wypadkiem. Czy oby
jednak na pewno?

Ofiara na ołtarzu ojczy
zny, czy tylko polityki?

Niestety nie wierzę, że ofiara złożona
z życia tylu osób przyniesie jakąkolwiek
odmianę naszego codziennego polity
kierstwa tego „wielkiego” jak i lokalne
panienka na pierwszej randce...
Żałoba narodowa?
go. Pomimo tego, że Oni zginęli lecąc
 że ci, którzy do tej pory opluwali Pre
oddać hołd pomordowanym przez so
Trudno ogarnąć myśli, nawet w ty
zydenta Kaczyńskiego nagle odkryli
wietów polskim żołnierzom, policjantom
dzień po tragedii. Trudno oceniać i ko
jego dobrą i jasną stronę, a chwilę póź siedemdziesiąt lat temu w Katyniu... Już
mentować zachowania tych, którzy
niej udowadniali, że nie zasługuje na
niedługo polityka, ta duża i zupełnie ma
obok nas prowadzili własne, niczym nie
Wawel, że nie jest dość popularny
ła, powróci na swoje dawne tory. Przy
zmącone życie.
i nie ma dość zasług dla Ojczyzny...
bierze swoje dawne tony...
Cóż mogę tylko napisać, że bardzo  że... no cóż, to akurat przemilczę.
zabolało mnie to:
Na szczęście wiarę w polskość, patrio Cóż tam panie Tadziu
 kiedy korowód weselny w sobotni wie tyzm wzmacniają wszyscy Ci, którzy bez
czór klaksonami rozganiał idących uli namysłu pojechali do Warszawy i Krako w polityce...
cą Mickiewicza do kościoła na mszę
No cóż. Płatnerze ostrza gotują, stra
wa. Ci, którzy przyszli na mszę do ko
za dusze tragicznie zmarłych...
ścioła i modlitwę pod pomnik. Ci, którzy tedzy taktyki snują. Wybory się szyku
 kiedy Lech Wałęsa w pierwszych sło
w swoich domach i mieszkaniach wywie ją... A Chińczyki... się mocno trzymają
wach komentarza powiedział, że miał sili flagę narodową z czarną, na znak ża panie Tadziu. Mocno się trzymają.
„z nim” sprawę w sądzie i nie tak
Leszek Buchowski
łoby, wstążką. Ci, którzy prawdziwie
chciał z nim wygrać...
płakali po stracie Głowy Państwa, jego
 że marszałek Komorowski nie umiał
Kondolencje z Lohmar
żony i wszystkich poległych w katastro
ukryć podekscytowania całą sytuacją
fie pod Smoleńskiem. Ci, którzy do tej
Wolfgang Röger Burmistrz Loh
i zachowywał się jak rozegzaltowana
pory chodzą smutni i rozbici.
mar przesłał na ręce Burmistrz Lilli
Gruntkowskiej kondolencje w związ
ku z tragiczną śmiercią Prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego oraz całej
W sobotę 10 kwietnia 2010 r. odbyło się doroczne Walne Zebranie Spra
delegacji w wypadku lotniczym.
wozdawczoWyborcze rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD). W zebra
niu – jako gość – uczestniczył Grzegorz Osiecki, Zastępca Burmistrza
Żarowa oraz Józef Białek przedstawiciel Zarządu Okręgowego Rodzinnych
Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi
Ogródków Działkowych z Wałbrzycha.

Walne u działkowców

Głównym tematem obrad było przyję
cie sprawozdania za miniony rok, udziele
nie absolutorium dla ustępującego
Zarządu oraz wybory nowego Zarządu.
W wyniku wyborów na kolejną ka
dencję funkcje Prezesa powierzono Sta
nisławowi Białkowi, który pełnił ją do
tej pory. Funkcję Wiceprezesa powierzo
no Tadeuszowi Dalgiewiczowi. Na Se
kretarza wybrano Jana Brzezińskiego,
a funkcję Skarbnika powierzono Pawło
wi Kozibrodzie. Władysław Muzyka zo
stał członkiem Zarządu.
Nowy Zarząd złożył podziękowania
za dotychczasową pracę ustępującemu
Zarządowi, a szczególne podziękowa
nia, za wieloletnią i owocną pracę na

rzecz ogródków otrzymał Tadeusz Ja
nas. Prezes Zarządu składał również po
dziękowania dla władz miasta za
dotychczasową dobrą współpracę.
W trakcie posiedzenia dyskutowano
o wielu – ważnych dla działkowców – spra
wach, w tym o utrzymaniu porządku na tere
nie należącym do ROD oraz wokół niego.
Z apelem o utrzymanie porządku wy
stąpił Grzegorz Osiecki, Zastępca Burmi
strza Żarowa, który zwrócił uwagę na
gromadzenie śmieci na terenie byłego
cmentarza ewangelickiego przy ul 1go
Maja w Żarowie. Na tym terenie gmina
planuje zorganizowanie lapidarium.
Dla zapewnienia środków na sprząta
nie i utrzymanie czystości postanowio
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Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, został wywieszony na
okres 21 dni wykaz nieruchomości prze
znaczonych do dzierżawy w oparciu o Za
rządzenie Nr 32/2010 z dnia 02.04.2010r.
oraz do sprzedaży w oparciu o Zarządze
nie Nr 33/2010 z dnia 16.04.2010r.

no o wprowadzeniu dodatkowej opłaty
w wysokości 2 gr/m2. Dzięki temu
możliwe będzie ustawienie kontenerów
na śmieci i ich wywożenie.
Pomimo tego jednego drażniącego
problemu obie strony (Zarząd ROD
i Zastępca Burmistrza) podkreślali dotych
czasową bardzo dobrą i długoletnią współ
pracę, która przynosi wymierne korzyści
dla Gminy i użytkowników ogródków.
/ogr/

Druk: Urząd Miejski w Żarowie.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
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B u rm istr z M ia sta Ż ar ó w o g łasza p r zeta rg i :

1. Przetarg odbywa się w siedzibie Urzędu Miej
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój Nr 19
2. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu
lub na konto Bank Zachodni WBK I oddz.
Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który
wygra przetarg, zaliczone zostanie na po
czet ceny nabycia, pozostałym uczestni
kom 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 postą
pienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości podlega zapłacie naj
później do dnia zawarcia umowy notarial
nej. W razie uchylania się uczestnika,
który wygrał przetarg od zawarcia umowy
sprzedaży, wpłacone wadium ulega prze
padkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Dodatkowych informacji udziela Referat
Nieruchomości i Gospodarki Przestrzen
nej, tel. 074/8580591 wew. 339 i 301
do dnia przetargu.

Zmiany w Zarządzie OSP

Ogłoszenia drobne

9kwietnia2010rokudoZarząduMiejskoGminnegoZwiązkuOchotniczychStrażyPo
żarnychwpłynęłydwierezygnacjezpełnieniaczłonkaZarządu.Rezygnacjezłożyli:Stanisław
Wójcik–KomendantGminnyZOSPorazMirosławZaleński–SekretarzOddziału.
Ponieważ w swoim oświadczeniu
Stanisław Wójcik napisał, że jego rezy
gnacja jest efektem złej współpracy
z Burmistrz Lillą Gruntkowską poprosi
łem ją o wyjaśnienie.
– Niestety współpraca nie układała się
od dnia mojego powrotu do Gminy
w 2008 roku. Bez końca były narzekania,
a konkretnych propozycji nie było.
Współpraca stała się niemalże niemożli
wa od momentu, kiedy zdecydowałam

7. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest
na stronie internetowej Urzędu:
www.um.zarow.pl oraz na portalu
www.nieruchomosci.um.zarow.pl
8. Uczestnik zobowiązany jest do przedłoże
nia komisji przetargowej dowodu wpłaty
wadium oraz dokumentu tożsamości przed
otwarciem przetargu.
9. Wpłata wadium przez uczestnika przetar
gu jest równoznaczna z potwierdzeniem
przez niego faktu zapoznania się z warun
kami przetargu i ich akceptacją.

o odejściu z odejściu z pracy w Urzędzie
przez Mirosława Zaleńskiego za niepra
widłowości związane z rozliczaniem kie
rowców i strażaków z gminnych
jednostek OSP. Liczę na to, że w wybo
rach, które odbędą się już niedługo, stra
żacy wybiorą osobę, dla której
najważniejsze będzie dobro druhów i
jednostek OSP, a nie towarzyskie układy.
/x/

Sprzedam dom wolno stojący w Mro
winach przy ul. Kolejowej o pow. 60m2
wraz z zabudowaniami oraz działką
o pow. 0,5 ha (w tym 4 działki budowlane
o pow.10 arów). Cena do negocjacji. Tel.
66 77 94 206
Sprzedam mieszkanie w Żarowie na
osiedlu 44 m2 – 2 pokoje, kuchnia, łazien
ka, przedpokój. Tel. 69 111 68 68,
po godz. 15.00.
Sprzedam działkę budowlaną o pow.
1289 m2 w Żarowie, przy ul. Cembrow
skiego. Tel. 604 787 636
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Gmina Żarów w liczbach

De Mono uświetni Dni Żarowa
Tegoroczne święto miasta odbędzie się w dniach 2729 maja. Główne im
prezy plenerowe zorganizowane zostaną – po raz pierwszy w tym roku – na
placu przy skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Bolesława Chrobrego.
Na dwa dni zamknięta dla ruchu sa
mochodowego będzie ulica Bolesława
Chrobrego na odcinku od Armii Krajo
wej do skrzyżowania z ul. Władysława
Łokietka.
Na tym fragmencie ulicy Bolesława
Chrobrego zorganizowana będzie wysta
wa gospodarcza żarowskiego przemy
słu, w której będą prezentowały się
nasze lokalne firmy oraz firmy z żarow
skiej podstrefy WSSE.
Podczas Dni Żarowa zaplanowano
wiele atrakcji dla mieszkańców, a głów
nymi gwiazdami muzycznymi w tym ro

ku będą zespoły: Mezo oraz De Mono.
Nie zabraknie, jak co roku młodzieżo
wej sceny rockowej, z udziałem także
świetnego zespołu Cross Band z nasze
go miasta partnerskiego czeskiego
Nymburka. W ramach dni miasta odbę
dzie się także II Przegląd Pieśni Ludo
wej i Biesiadnej.
Oczywiście w trakcie Dni Żarowa
rozegrane zostaną liczne turnieje i za
wody sportowe (m.in. nocny turniej pił
karski na Orliku, turniej koszykówki,
siatkówki, szachowy, tenisa ziemnego,
wędkarski).
/gckis/

Ze stresem za pan brat

Ogółem mieszkańców: 12.675
(stali i czasowi),
w tym miasto Żarów: 7.044.
W okresie od 05.03 do 16.04.2010 r.:
1. Urodziło się 13 dzieci.
2. 6 par zawarło związek małżeński.
3. Zmarły następujące osoby:
1. Słabisz Helena lat 90
2. Białas Leokadia lat 62
3. Feszter Henryk lat 76
4. Piaseczny Władysław lat 86
5. Dawidowicz Jan lat 62
6. Ozga Paulina lat 28
7. Sapek Edward lat 66
8. Kępińska Kazimiera lat 81
9. Konieczna Emilia lat 84
10. Targosz Kazimiera lat 66
11. Ziobro Stanisław lat 83
12. Indyk Jan lat 53
13. Słabisz Bolesław lat 94
14. Wączek Elżbieta lat 63
15. Rypan Kazimierz lat 75
USC

Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke intensywnie przygotowywała się do
„Sprawdzianu kompetencji dla Szóstoklasistów”, który odbył się 8 kwietnia 2010r.
Uczniowie klas
VI pod bacznym
okiem nauczycieli
opanowywali nowe
wiadomości i po
wtarzali zdobytą
już wiedzę. Ten
jakże ważny mo
ment był ich pierw
szym egzaminem
o takiej randze. Po
wodowało to, że
dzieci czuły presję,
a co za tym idzie
zdenerwowanie i stres.
Dlatego też 30 marca 2010r. pedagog
szkolny zaproponował im zajęcia warszta
towe pt.: „Ze stresem za pan brat”.

W czasie spotkania uczniowie okre
ślali: jakie uczucia wywołują w nich eg
zaminy, sprawdziany, wystąpienia
publiczne, jak reaguje wtedy ich ciało

Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniach uroczystości nadania
imienia „Bajkowe przedszkole” Przedszkolu Miejskiemu w Żarowie.
Każda pomoc była dla nas cenna i nie
zbędna w organizacji tak ważnego wydarze
nia dla naszej społeczności.
Od lat marzyliśmy o tym, by nasze przed
szkole miało swoje imię i nareszcie ta priory
tetowa sprawa znalazła swój szczęśliwy finał.
Wielkie dzięki za logo i tablicę pamiątką
ufundowaną przez Wojciecha Miękkiego, za
hymn Marcie Zawadzkiej, za muzykę Rado
sławowi Zawadzkiemu, za przygotowanie
prezentacji multimedialnej Mirosławowi Be
cherowi i jego żonie Justynie. Składamy rów
nież podziękowania Prezesowi Spółdzielni

Mieszkaniowej w Świebodzicach Elżbiecie
Krzan, prezesowi PEC w Wałbrzychu Fran
ciszkowi Waśniowskiemu za wsparcie finan
sowe, właścicielowi hotelu ŻarMed
Stanisławowi Łukaszowowi za zorganizowa
nie poczęstunku, Helenie Słowik – dyrekto
rowi Gimnazjum, Elżbiecie Piotrowskiej –
dyrektorowi Szkoły Podstawowej, Stanisła
wie Biernackiej – dyrektorowi Biblioteki Pu
blicznej, dyrektorowi Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie – Arturowi
Adamkowi za wielką pomoc organizacyjną
oraz Radzie Rodziców Przedszkola i wszyst

i umysł oraz jak sobie radzą, by prze
zwyciężyć zdenerwowanie i stres.
Kolejna część zajęć dotyczyła pozna
nia technik antystresowych. Dzieci aktyw
nie uczestniczyły w nauce prawidłowego
oddychania, wizualizacji do muzyki relak
sacyjnej, masażyku na rozluźnienie oraz
rozśmieszały się nawzajem.
Połączenie elementów edukacyj
nych, integracyjnych i relaksacyjnych
sprawiło, że spotkanie było niezwykle
atrakcyjne i przebiegało w przyjemnej
atmosferze. Obfitowało w doświadcze
nia, zabawę oraz bardzo pozytywne
i radosne emocje, do wspomnień któ
rych uczniowie obiecali wracać przed
sprawdzianem.
Emilia Kondratowicz

Lokal do wynajęcia
Firma ada.com.pl posiada do wynaję
cia lokal pod działalność handlową lub
usługową w Żarowie. Lokal w centrum
miasta – ul. Szkolna 1A. Lokal w dobrym
stanie technicznym, odmalowany – posia
da zezwolenie na prowadzenie w nim
działalności. Pełne media – oraz instalacja
alarmowa. W sprawie wynajmu prosimy
o kontakt osobisty w siedzibie firmy ul.
Krzywoustego 2A lub pod numerem tele
fonu: 748570620, 748570380
kim tym, których nie wymieniliśmy, a wnie
śli swój wkład w przygotowanie naszej
uroczystości.

Jeszcze raz wielkie dzięki.
Przedszkolaki i grono pedagogiczne

| Gazeta Żarowska Nr 8/2010 — strona 5 — 19 kwietnia 2010 |

Żarów ma nowego Burmistrza
W piątek 16 kwietnia 2010 r. w trakcie uroczystej Sesji Rady Miejskiej do
konano wyboru nowego Burmistrza Żarowa. Został nim Krystian Chęciek.
Gwoli ścisłości należy dodać, że
w tym dniu obradowała Młodzieżowa
Rada Miejska, która po trzyletniej prze
rwie wznowiła swoją działalność.
Nową Radę
Miejską tworzą:
Patrycja Baran,
Dariusz Bieszczad,
Krystian Chęciek,
Martyna Cichecka,
Anita Gadzina,
Monika Gładyś,
Marlena Jasińska,
Adrian Malik,
Aleksandra Ogry
zek, Alicja Pio
trowska, Joanna
Sip, Sara Sołtysiak,
Magdalena Zając,
Wiktor Zaleński
oraz Agata Wygodzka.
Zanim doszło do wyborów, to mło
dzi radni złożyli ślubowanie: „ślubuję
uroczyście obowiązki członka Młodzie

żowej Rady Miejskiej w Żarowie spra
wować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro reprezento
wanej przeze mnie młodzieży”.

Następnie głos zabrała Lilla Grunt
kowska „dorosła” Burmistrz Żarowa.
Gratulując wyboru wszystkim radnym
młodzieżowym wręczyła im listy gratu
lacyjne.
Ukonstytuowanie się władz Mło
dzieżowej Rady Miejskiej rozpoczęto
od wyboru Przewodniczącego i Wice
przewodniczącego, a następnie Burmi
strza i Jego Zastępcy.
W tajnym głosowaniu na Przewod
niczącego Rady wybrano Dariusza
Bieszczada. Wiceprzewodniczącą zo
stała Marlena Jasińska. Burmistrzem
został Krystian Chęciek, a Zastępcą
Burmistrza Joanna Sip.
/x/

Krystian Chęciek  młodzieżowy Burmistrz
Żarowa

Zobacz relację w Kronice
Filmowej Gminy Żarów.

Będzie remont
stacji w Żarowie
W piątek 2 kwietnia 2010r. Grze
gorz Osiecki, Zastępca Burmistrza
Żarowa spotkał się z Adamem Pryn
dą zastępcą dyrektora Zakładu Linii
Kolejowych w Wałbrzychu. Spotka
nie dotyczyło porządku i remontów
terenów należących do PKP.
Burmistrz Osiecki zwrócił przedsta
wicielowi PKP szczególną uwagę na
znaczną dewastację wiaty peronowej
oraz przejścia podziemnego pod torami.
Adam Prynda przedstawił plany
przeprowadzenia remontu wiaty pero
nowej, który zaplanowany jest na naj
bliższe miesiące. W ramach remontu
zaplanowane jest pokrycie dachu wiaty,
uzupełnienie przeszklenia oraz odmalo
wanie konstrukcji drewnianej wiaty
oraz osłony przejścia podziemnego.
Osobnym tematem było utrzymanie
czystości na terenie należącym do PLK
PKP. Grzegorz Osiecki zwrócił uwagę
przedstawicielowi PKP, że teren wokół
stacji jest niesolidnie sprzątany, a przej
ście podziemne jest w bardzo złym stanie.
Przedstawiciel PKP poinformował,
że w najbliższym czasie specjalistyczna
firma przystąpi do usunięcia „malowi
deł” ze ścian przejścia podziemnego.
Dyskutowano również nad sposo
bem monitorowania całego terenu. Roz
ważano możliwość zainstalowania
monitoringu, który pozwoliłby na usta
lenie sprawców dewastacji na terenie
stacji i terenie wokół stacji. PKP wyra
ziło zainteresowanie współfinansowa
niem takiego monitoringu, który
objąłby swoim zasięgiem teren i urzą
dzenia, które są dewastowane.
/x/

Pożar i nielegalne wysypisko
W niedzielę 18 kwietnia 2010r. ok. godziny 16 Komisa
riat Policji w Żarowie i Ochotnicza Straż Pożarna zostały
poinformowane, że na terenie byłych
Zakładów Chemicznych – jest pożar.
Oddział OSP, który udał się na miejsce
pożaru stwierdził, że nieznani sprawcy pod
palili kontener, w którym znajdowały się zu
żyte kartridże i pojemniki po tuszach do
drukarek laserowych, fotokopiarek i druka
rek atramentowych.
Po oględzinach okazało się, że w tym
miejscu ktoś je składuje, najprawdopodob
niej nielegalnie.
W tym miejscu funkcjonuje dziki „punkt
pozyskiwania” surowców wtórnych. Świad

czy o tym palenisko, w których znajdowały
się fragmenty przewodów elektrycznych
oraz nadpalone kartridże, z których odzyski
wano aluminium.
/x/
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Komu potrzebna taka firma?
– Czy dzisiaj – z perspektywy trzech
lat – nadal nie ma Pani wątpliwości, że
likwidacja, a właściwie prywatyzacja
Zakładu Gospodarki Lokalowej była
właściwym rozwiązaniem?
– Lilla Gruntkowska – Tak. Dokoń
czenie tego procesu przerwały mi prze
grane w 2006 roku wybory.
Niektórym to było na rękę, bo w myśl
zasady: „Czy się stoi, czy się leży...”
niektórzy pracownicy ZGL mieli się do
brze przez wiele lat. Obrazki kilku pra
cowników ZGL idących przez miasto
z jedną rurą wcale nie należały do rzad
kości, a godzina na dojście do mieszka
nia (na terenie Żarowa) i druga na
powrót na Słowiańską, były standar
dem. Wiemy, że w firmach prywatnych
takie sytuacje są nie do pomyślenia.
Dlatego zdecydowałam się na zlikwido
wanie także brygady remontowej, czego
do dnia dzisiejszego nie mogą mi niektó
rzy obecni i byli pracownicy wybaczyć.
Ale takie ich zachowania tylko po
twierdzają, że była to dobra decyzja.
– Rok temu utworzony został
w Urzędzie Referat Gospodarki Lo
kalowej, którego pracownicy przejęli
od spółki ZGL zarządzanie mieszka
niami i budynkami komunalnymi.
Co było tego powodem?
– L.G. – Już po prywatyzacji, ZGL
owi – prywatnej spółce, Gmina powierzy
ła zarządzanie zasobem komunalnym.
Spółka ZGL miała za zadanie m.in. admi
nistrowanie budynkami, ogródkami, ko
mórkami. Za to Gmina płaciła spółce co
miesiąc wynagrodzenie w wysokości ok.
16.000 zł miesięcznie. I co się okazało
w roku 2008?
Otóż okazało się, że w wielu przypad
kach w ogóle nie było umów z najem
cami, a dokumentacja jest
niekompletna. Panował w tym zakresie
– delikatnie mówiąc – nieporządek
i nieustanne odsyłanie najemców do
Urzędu. Zwykłe zrzucanie obowiązków
i odpowiedzialności na Urząd.
To zadecydowało o rezygnacji
z usług Spółki ZGL i utworzenie osobne
go referatu, który załatwia wszystkie
sprawy związane z mieniem gminnym
wprost w Urzędzie. Bez dodatkowych
pośredników i zdecydowanie skutecz
niej niż w przypadku obsługi ZGLu.
Niestety, przykro to powiedzieć, ale
spółka ZGL nie wykorzystała swojej
szansy na zmianę sposobu obsługi

mieszkańców. Bo przecież wyłącznie
o to chodziło, aby poprawę poczuli
mieszkańcy, a nie urzędnicy.
– Opozycja wielokrotnie zarzucała
Pani, że likwidując stary ZGL (gmin
ny zakład budżetowy) zlikwidowała
pani również grupę remontową, któ
rej głównym zadaniem było wykony
wanie wszelkich prac remontowych
w budynkach komunalnych, a przez
to pogorszył się ich stan. Jak Pani to
skomentuje?
– L.G. – Stan budynków będących
w zasobie komunalnym nie jest najlep

Budynek na ul. Słowiańskiej dzisiaj
należacy do ZGLu sp. z o.o.

szy, ale za to przecież przez wiele lat od
powiadał właśnie ZGL. Pobierał
czynsze i inne opłaty odpowiadając za
stan budynków. Właśnie w tym czasie
ekipa remontowa ZGLu była najczę
ściej krytykowana przez mieszkańców
za opieszałość i nieskuteczność działa
nia. Poza tym nic nie stało na przeszko
dzie, aby Spółka reaktywowała ją. Te
same osoby, które krytykują mnie za li
kwidację grupy remontowej podjęły
decyzję o podpisaniu umowy na wyko
nawstwo prac z prywatnymi firmami.
Szkoda, że ze strony Gminy zabrakło
wnikliwszej kontroli funkcjonowania ZGLu

i rozliczania ich z zakresu wykonywa
nych zadań. Uważam również, że pro
ces likwidacji należało przeprowadzić
zdecydowanie wcześniej.
– Radny Tadeusz Reruch na łamach
opozycyjnej gazety stwierdził, że gmi
na nierówno traktuje podmioty gospo
darcze. Według niego ma to na celu
wyłącznie zniszczenie ZGLu. Jak pani
to skomentuje?
– L.G. – Nie komentuję wypowiedzi tego
pana. Z reguły są kłamliwe i stronnicze.
I nie należy się temu dziwić. Przecież przez
wiele lat pan Reruch był w ZGLu kierowni

kiem, który odpowiadał właśnie za brygadę
remontową.
– Użyła Pani określenia: „ZGL sp.
z o.o. nie wykorzystała swojej szansy na
zmianę sposobu obsługi mieszkańców.”
Ale chyba chodzi o coś więcej: o nie wy
korzystanie szansy do ugruntowania po
zycji „monopolisty” na rynku usług
w zakresie zarządzania wspólnotami.
– L.G. – Myślę, że tak. Może Zarząd
ZGLu uśpił fakt bycia przez dłuższy czas
praktycznie jedynym zarządcą. Po poja
wieniu się innych zarządców w gminie,
mieszkańcy szybko zaczęli dostrzegać
różnice w sposobie załatwiania proble
mów. Widzą, jak to się robi w innych fir
mach i że to często mniej kosztuje.
Jeśli ZGL nie zweryfikuje swojej po
stawy i swojego sposobu działania, to
konkurencja w szybkim czasie odbierze
ZGLowi klientów. To właściciele mieszkań
decydują komu i za co chcą płacić.
Wszyscy właściciele oczekują, że pie
niądze, które płacą, są wykorzystywane
na remonty i modernizacje, a nie na
koszty zarządzania, które pozostawiają
wiele do życzenia.
– Spotkałem się z takimi określe
niami, że Gmina zawłaszczyła sobie
pieniądze wspólnot. Jak pani to sko
mentuje?
– L.G. – To oczywiste kłamstwo.
Gmina niczego nie zawłaszczyła. Moż
na co najwyżej powiedzieć, że Gmina
nie wpłaciła wszystkich należnych pie
niędzy na konta funduszy remontowych
wspólnot, w których są mieszkania ko
munalne. Przypomnę, że to zadłużenie
jest sukcesywnie zmniejszane i zostanie
uregulowane. Przecież w tej kwocie są
także pieniądze gminy jako największe
go właściciela mieszkań płacącego za
rządcy. Tu nic nie przepadnie.
Ale używanie tego argumentu jako
wytłumaczenia braku działań ze strony
ZGLu jest zwykłym mydleniem oczu. To
łatwy pretekst, który jest często używany
przez pracowników ZGLu w kontak
tach z właścicielami mieszkań, by wytłu
maczyć brak działań, za które przecież
ZGL bierze pieniądze od właścicieli
mieszkań, w tym także od gminy.

O co chodzi
z tymi pieniędzmi?
Ponieważ temat jest bardzo waż
ny – w następnym numerze Gazety
Żarowskiej przedstawimy rozmowę
na ten temat z Renatą Dawlewicz,
Skarbnikiem Gminy Żarów.
\x/
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Modlitwa za Prezydenta
W sobotę 17 kwietnia 2010r. w tydzień po tragicznej katastrofie lotniczej
pod Smoleńskiem, w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński, pod żarow
skim pomnikiem „Pamięci Narodowej” zebrali się mieszkańcy, aby oddać
hołd i pomodlić się za zmarłych tragicznie członków delegacji.
Ta modlitwa mia
ła wymiar symbolicz
ny. Pod pomnikiem,
który jest poświęco
ny tym, którzy wal
czyli o wolną Polskę,
w szczególności za
mordowanym sie
demdziesiąt lat temu
polskim oficerom
w Katyniu zebrali się
mieszkańcy naszej
gminy, przedstawi
ciele instytucji, szkół,
firm ale i zwykli mieszkańcy, by oddać
cześć tym, którzy zginęli w drodze do smo
leńska na uroczystości upamiętniające wła
śnie siedemdziesięciolecie mordu
katyńskiego.
Po modlitwie, w której polecono zmar
łych Miłosierdziu Bożemu delegacje wielu
organizacji, instytucji i mieszkańców złożyli
wiązanki i zapalili znicze na ich cześć.
W pamięć zapadły proste, ale jakże waż
kie słowa wypowiedziane przez Burmistrz
Lillę Gruntkowską: „Panie Prezydencie, Pa
nie i Panowie Senatorowie i Posłowie. Wie
lebni księża, generałowie. Wielcy zasłużeni
Polacy. Zostaniecie w naszej pamięci”.
/x/

Dlaczego płaczesz Ojczyzno
Czemu Warszawo jęczysz i płaczesz,
Bo już ich więcej nie zobaczę
Wykonali swój ostatni lot.
Z Polski nad Sowiecki Katyń.
Gdzie leży oficerów Polski kwiat.
Oni dzisiaj do nich dołączyli
I tam u Pana Boga im znicze zapalili
Oddali im największy hołd
Za wolną Polskę za spokój i ład
Był to mój polski białoczerwony kwiat
Dzisiaj o katyńskiej ziemi, dowiedział się cały świat
Ziemia katyńska przez wroga była krwią zbroczona
Dzisiaj krwią Polaków, została pokropiona
Oni ostatni raz z lotu ptaka ją oglądali
Gdzie leżą ich pobratymcy, sami wielcy nie mali
Tam były moje córki, moi synowie
Czy to nie prawda? – kto dzisiaj powie!
Och ty żelazny Orle, mój sokole.
Dzisiaj pękło Twoje serce
I zostałeś w smoleńskim lesie w katyńskim dole
Tam pogrzebałeś moje kwiaty
Każdy z nich był w znak orła bogaty
Serca ich przepełnione były Ojczyzną
Zaznaczone krwią i blizną
To byli moi Patrioci z krwi i kości
Sztandar białoczerwony mieli w swoim sercu
Dzisiaj zasiedli na Boskim Kobiercu
Dzisiaj Pan Bóg im łzę ociera
A Pan Jezus Miłosierny do serca przytula
Matka Boska płaszczem otula
Czemu jęczysz Ojczyzno, Czemu Warszawo płaczesz
Czemu płaczę? bo już ich więcej nie zobaczę.

Gebła

Człowiek
Wielkość człowieka
Lepiej w kilogramach nie mierzyć
Centymetrom wzrostu
Też lepiej nie wierzyć
Wielkość człowieka
Jest sama w sobie
Mierzona tym co myśli
Tym co czasem powie
Mierzona odruchem
Bezwarunkowym zwanym
Tym jak żyje
Jak innemu jest się oddanym
Wielkość człowieka
Niewymierną być się zdaje
Mierzyć należy tylko to co bierzemy
Z tym co komuś się daje
Nie liczą się chęci
Ni też zamiary
Ważnym jest bycie szczerym
W chwili wymagającej ofiary
Wielkość człowieka
Ta udawana
Nikomu nie przyniesie satysfakcji
Nigdy nie będzie uznana
I choć ten mały
Nie równa się dużemu
Jest na tym świecie
Dzięki zamysłowi Bożemu
Bo można być wielkim
Postury małego
Można być nikim
Udając wielkiego

Waldek Rzeszowski

Na zawsze w na
szej pamięci
W tych tragicznych dla Polski
dniach, łącząc się w bólu z rodakami
po śmierci Prezydenta Rzeczpospoli
tej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Jego
małżonki Marii Kaczyńskiej oraz
wszystkich, którzy zginęli w sobotniej
katastrofie pod Smoleńskiem, społecz
ność Szkoły Podstawowej im. Anny
Jenke w Mrowinach oraz Młodzieżo
wego Ośrodka SzkolnoWychowaw
czego oddali w dniu 14.04.2010 r.
hołd tragicznie zmarłym, modląc się
podczas Mszy Św. w Kaplicy parafial
nej w Mrowinach.

Młodzież złożyła kwiaty i zapaliła
znicze, czcząc pamięć poległych
w katastrofie. W poniedziałek 12
kwietnia przed lekcjami odbyły się
apele, gdzie minutą ciszy uczniowie
oddali hołd ofiarom tragedii. Wycho
wawcy przeprowadzili także lekcje,
na których rozmawiano z uczniami
o sobotnich wydarzeniach.
Ból po śmierci dosięga przede
wszystkim rodziny ofiar, ich przyja
ciół, znajomych, zostawiając piętno
w sercach tysięcy osób. W tym trud
nym momencie wszyscy łączmy się
w bólu. Nie da się znaleźć słów pocie
szenia, dlatego chcemy zapewnić, że
jesteśmy z Wami.
Uczniowie i grono pedagogiczne SP
Mrowiny

Na pocieszenie
W czeluściach rozpaczy,
W ramionach niemocy
Znajdę siłę.
Choć ręce bezwładnie
Zwisają u boku...
Wesprę Cię.
Mimo, że serce krwawi,
Jestem przy Tobie.
Obecność Pana dodaje otuch.
On wie ile uniosę...
On pocieszy i łzę otrze.

elka
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Konkurs rozstrzygnięty
Z okazji Świąt Wielkanocnych Biblioteka Publiczna w Żarowie zorgani
zowała konkurs plastyczny pt. „Wielkanocne kartki”. Konkurs cieszył się
dużym zainteresowaniem.
I kategoria wiekowa (do lat 6):
Wpłynęło ogółem 85 prac od 77 uczest
I Miejsce: Wojciech Pabis, lat 5 – Przed
ników, w tym: 10 prac ze SP w Żarowie,
szkole Miejskie w Żarowie, opiekun:
17 prac ze SP w Mrowinach, 10 prac ze SP
Renata Różańska, II Miejsce: Małgo
w Imbramowicach, 27 prac ze SP w Zastru
żu, 10 prac z Przed
szkola Miejskiego
w Żarowie i gimna
zjum 5 prac.
artki zostały
wykonane
różnorodną techni
ką: wyklejane pla
steliną, skorupkami
jajek, kolorową bi
bułką, wełną, piór
kami, a nawet
haftowane.
Składamy ser
deczne podzięko
wania wszystkim Laureaci konkursu
dzieciom i ich
rzata Leśniowska, lat 5 – Przedszkole
opiekunom, dzięki którym powstały tak
Miejskie w Żarowie, opiekun: Dorota
piękne i oryginalne prace.
Galicka, III Miejsce: Wiktor Nowak,
Jury w składzie: Stanisława Biernacka,
lat 5 – Przedszkole Miejskie w Żaro
Barbara Cholewa oraz Elżbieta Kulas posta
wie, opiekun: Renata Różańska; Kor
nowiło przyznać 13 nagród i 6 wyróżnień.
nelia Lada, lat 5 – Przedszkole
Otrzymali je następujący uczestnicy:

K

Święto Patronki Anny Jenke
Święto patrona Szkoły Podstawowej w Mrowinach, które odbyło się 31 marca
2010 r., to wielkie wydarzenie dla społeczności uczniowskiej i grona pedagogicznego.
W tym uroczystym dniu, z uczniami
Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke
w Mrowinach świętowali również zapro
szeni goście: przedstawiciele Towarzy
stwa Przyjaciół Anny Jenke ze Świdnicy
z Edwardą Mikułą, ksiądz proboszcz Pa
weł Szajner oraz przedstawiciele Rady
Rodziców naszej szkoły: Danuta Borow
ska i Magdalena Pudłowska.

Anna Jenke
w oczach dzieci
Podczas uroczystości przedstawiona zo
stała postać patronki, ważne daty z jej życia
oraz informacje o wspaniałej działalności tej
wielkiej nauczycielki. Odbył się konkurs
wiedzy o Annie Jenke pt. „Anna Jenke nasza
patronka”, w którym wzięły udział uczenni
ce klas IVVI. Wszystkie uczestniczki były
wspaniale przygotowane, a ich wiadomości
świadczyły o tym, że Anna Jenke to nie tyl
ko postać z kart historii, ale przede wszyst
kim wzór godny naśladowania. Jury
przyznało trzy pierwsze miejsca: Aleksan
drze Ogryzek, Malwinie Wróbel, Annie Ko

Miejskie w Żarowie, opiekun: Dorota
Góra. Wyróżnienia: Oliwia Kutera,
lat 6 – SP Zastruże, Jakub Dołharz,
lat 6 – Żarów.
II kategoria wiekowa (klasa 0–III):
I Miejsce: Wiktoria Kobel, kl. 0 – SP
Imbramowice,
II Miejsce: Alicja Galicka, kl. III – SP
Żarów,
III Miejsce: Jagoda Bryk, kl. I – SP Zastruże.
Wyróżnienia: Maja Karkulowska, kl. II
– SP Mrowiny, Radek Bezegłów, kl.
I – SP Żarów, Mateusz Stańczyk,
kl.II – SP Imbramowice, Wiktoria
Mikołajek, kl. 0 – SP Żarów.
III kategoria wiekowa (klasa IV–VI):
I Miejsce: Ewa Mach, kl. V – SP Żarów,
II Miejsce: Karolina Kaczmarzyk, kl.
VI – SP Zastruże,
III Miejsce: Natalia Kosińska, kl. V –
SP Żarów.
IV kategoria wiekowa (gimnazjum):
I Miejsce: Krzysztof Mach, kl. III;
II Miejsce: Renata Rzeczycka, kl. II;
III Miejsce: Aleksandra Wojtusiak, kl. III.
Nagrodzone dzieci otrzymały okolicz
nościowe dyplomy, nagrody książkowe
i rzeczowe. Wszystkim dzieciom rozdano
świąteczne jajeczka. Wystawę prac moż
na oglądać w holu Biblioteki do dnia
23.04.2010 r. Serdecznie zapraszamy.
Barbara Cholewa
przekazane zostały przez Radę Rodziców
SP w Mrowinach.
Spotkanie zostało zakończone prezenta
cją multimedialną ukazującą naukę i zabawę
uczniów szkoły oraz inscenizacją Misterium
Męki Pańskiej przygotowaną przez uczniów
klas IVVI i nauczycielki Katarzynę Bucz
mę i Magdalenę Komisarczyk.

siarskiej, którym nagrody wręczyła Edwarda
Mikuła prezes Towarzystwa Przyjaciół An
ny Jenke w Świdnicy ufundowane przez
w/w Towarzystwo.
Rozstrzygnięty
został również kon
kurs literacki, na któ
ry dzieci miały
przygotować list lub
modlitwę oddającą
cześć wspaniałej pa
tronce. Zostało złożo
nych dziewięć prac,
z których jury w skła
dzie: dyrektor Moni
ka Jagła, Katarzyna
Buczma i Magdalena
Komisarczyk wybrało
i nagrodziło pięć
prac: Anny Kosiar Laureaci odbierają nagrody
skiej (kl. V), Domini
ki Kochanowskiej (kl. III), Kingi Borowskiej
Uczniowie i grono pedagogiczne składa po
(kl. II), Wioletty Bąkowskiej (kl. V) i Karoli
dziękowania Radzie Rodziców SP Mrowiny
ny Mikołajek (kl. VI). Wyróżnione osoby
oraz Towarzystwu Przyjaciół Anny Jenke
otrzymały po 100 zł dofinansowania do tego
w Świdnicy za pomoc w organizacji konkursów.
rocznych wycieczek. Nagrody pieniężne
Elżbieta Kulas
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Liczy się dobro mieszkańca

– Radny Tadeusz Reruch, który
był wieloletnim kierownikiem zlikwi
Po wypowiedzi Mariana Stefańskiego na łamach Gazety Żarowskiej (GŻ
dowanego ZGLu i szefem grupy re
nr 6/2010, „Wspólnoty – blaski i cienie”) na temat działalności Zakładu Go
montowej, na łamach opozycyjnej
spodarki Lokalowej sp. z o.o. oskarżono go o brak profesjonalizmu i nie
gazety stwierdził, że gmina nierówno
etyczne działania. Poprosiłem go o komentarz i wyjaśnienia.
traktuje administratorów budynków
i chce zniszczyć ZGL. Jak pan to
ści za dotychczasowe zaniedbania admini
– Jak skomentuje pan ten atak?
skomentuje?
– Marian Stefański – Właściwie okre stratora i zarządcy (a więc ZGLu) na
– M. S. – Nie wiedziałem o tym, że
urząd. Przypomnę raz jeszcze, że liczniki
ślił Pan takie wypowiedzi jako atak.
radny Reruch był wieloletnim pracow
wody podlegają legalizacji (lub wymianie)
Świadczy o tym fakt, że zadano sobie
nikiem zlikwidowanego zakładu budże
co pięć lat i radny Tadeusz Reruch powi
sporo trudu, aby przeanalizować mój
towego i kierownikiem grupy
życiorys zawodowy. Rzeczywiście sporo nien o tym wiedzieć zarówno jako radny,
remontowej. To tłumaczy po części je
i jako były kierownik zajmujący się tym te
lat przepracowałem w Miejskim Zarzą
matem jak również jako zwykły mieszkaniec go wypowiedzi. Zarzut o nierównym
dzie Nieruchomości w Świdnicy i mogę
traktowaniu podmiotów gospodarczych
– korzystający z liczników na co dzień.
się tym chlubić. Lata pracy w MZN po
jest nieprawdą.
zwoliły mi na zdobycie dużego doświad
Wszystkie firmy
czenia, które teraz wykorzystuję
traktujemy jedna
w pracy na rzecz Gminy Żarów. Szcze
kowo poważnie.
gólne znaczenie przywiązuję do poważ
Nie realizujemy
nego traktowania lokatorów w zakresie
żadnych ukrytych
rozwiązywania problemów, których jest
celów. Referat wy
bardzo wiele.
konuje tylko swoje
– Radny Tadeusz Reruch – na ła
obowiązki, które
mach opozycyjnej gazety – bagatelizo
sprowadzają się do
wał fakt występowania przez Referat
dbania o publiczny
Gospodarki Lokalowej w obronie inte
interes. Chcę pod
resów mieszkańców, chociażby w spra
kreślić, że w swojej
wie sposobu rozliczania wody czy
pracy urzędniczej
naliczania opłat za administrowanie.
kieruję się meryto
Jak Pan to skomentuje?
rycznym podej
– M. S. – Dziwi mnie to, że radny po Marian Stefański w trakcie jednej z wizyt w budynkach gminnych
ściem do problemu
sługując się (delikatnie mówiąc) infor
i nie ma dla mnie znaczenia kto (w zna
– Wielokrotnie ze strony opozycji
macjami dalece odbiegającymi od
czeniu politycznym) kieruje gminą.
padały zarzuty pod kierunkiem gmi
prawdy zakłamuje rzeczywistość. Dzia
– W marcu ZGL sp. z o.o., dokonał
ny, że likwidując stary ZGL zlikwido
łania referatu, między innymi, mają za
„cichej” podwyżki opłat za zarządza
cel nadzorowanie zasadności wydatko
wano również grupę remontową,
nie. Dla przeciętnego mieszkańca taka
wania pieniędzy publicznych. tzn. aby
której głównym zadaniem było wyko
podwyżka to kilkanaście, kilkadziesiąt
przy wykonywaniu zadań z zakresu go
nywanie wszelkich prac remonto
złotych wydanych więcej. Jaki skutek
spodarki lokalowej efektywnie wykorzy wych w budynkach komunalnych.
finansowy przyniesie gminie?
stywać środki finansowe.
Czy przez to pogorszył się stan tech
– M. S. – Skutki finansowe dla gminy
W działaniach tych spodziewałbym się
niczny budynków?
nie
są jeszcze znane, ale na pewno bę
bardziej wsparcia ze strony radnego,
– M. S. – Być może, że jeszcze gdzieś
dą
rodziły
spore konsekwencje i ko
a nie ataku i wspierania prywatnej fir
w kraju istnieją grupy remontowe, któ
nieczne
będzie
wprowadzenie zmian
my – jaką jest teraz ZGL, która rzeko
re funkcjonują przy gminnych zakła
w
budżecie
gminy
na 2010 rok.
mo broni przed gminą właścicieli
dach budżetowych, ale ja takich
Dokonując
cichej
podwyżki ZGL po
mieszkań. Uważam, że w kategoriach
przypadków nie znam. Uważam, że ta
stawił
gminę
przed
faktem
dokonanym.
etycznych fakt ten stawia radnego w co
kie grupy remontowe, to relikt minione Jak wiadomo, prace nad budżetem
najmniej dwuznacznej sytuacji.
go okresu. Struktura takiego podmiotu
2010 prowadzone były już we wrześniu
Co do sposobu rozliczania wody, który budżetowego to kierownik: kilku maj
ubiegłego roku i w żaden sposób nie
ma wpływ nie tylko na budżety domowe
strów – według branży budowlanej, in
można było przewidzieć, że ZGL za
mieszkańców, to stwierdzić należy, że
stalacyjnej itd. i pracownicy fizyczni.
chowa się jak „Smerf Zgrywus” i przy
jest to uregulowane w przepisach prawa.
Aby taka grupa mogła funkcjonować
gotuje niespodziankę w trakcie trwania
Stosowanie ich jest obligatoryjne, a za
należy prowadzić gospodarkę magazy
roku budżetowego. A przecież to są po
nową, a więc kierownik magazynu, ma
niestosowanie – przewidziane są ustawo
ważne sprawy. I w tym kontekście dzi
gazynier oraz osoby czuwające nad
we sankcje karne.
wi mnie ton i sposób wypowiedzi
rozchodem i rozliczeniem materiałów,
Twierdzenie pana radnego, że ZGL zo
radnego, którego obowiązkiem jest
aby nie „uciekał on na boki”. Grupy ta dbanie o interes gminy i mieszkańców,
bowiązał wszystkich właścicieli lokali do
kosztownej wymiany wodomierzy na żąda kie były likwidowane z przyczyn ekono
a nie o własny wizerunek oraz interes
micznych, gdyż mówiąc – wprost – były
nie Urzędu Miejskiego jest manipulacją.
prywatnej firmy.
nieefektywne.
Jest próbą przerzucenia odpowiedzialno
/x/
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Wymęczone zwycięstwo juniorów
Zespół Sebastiana Błaszczyka występujący w klasie okręgowej juniorów
pokonał na własnym boisku Zagłębie Wałbrzych 2:1 (1:0).
O pierwszej połowie żarowscy junio
rzy z pewnością nie chcieliby pamiętać.
Mnóstwo niecelnych podań, kłótnie na
boisku, brak pomysłu na podbramkowe
akcje sprawiają, że nasz zespół zasłuże
nie schodził na przerwę ze stratą jednej
bramki. W 7 min. Chrapek dogrywa do
uwalniającego się ze skrzydła najbar
dziej aktywnego Sołka. Łukasz po koźle
uderza piłkę, jednak ta ląduje obok słup
ka bramkarza Zagłębia. Po rzucie z autu
Łabuda przechodzi dwóch obrońców.
Bramkarz rywali uprzedza strzał nasze
go pomocnika. W 25 minucie dośrodko
wania Sołka nie wykorzystuje Uszczyk,
mijając się z piłką. Pięć minut później
goście wykonują rzut wolny z 25 me
trów. Piłka wędruje na długi słupek do
niepilnowanego gracza Zagłębia. Strzał
z głowy znajduje światło w bramce
strzeżonej przez Pawła Pojaska. Była to

jedyna akcja – wykorzystana, która mo
głaby zagrozić Zjednoczonym.
Po zmianie stron nasza drużyna osią
ga przewagę, czego efektem są dwa go
le. Najpierw w 59 min autorstwa
Patryka Chrapka, a 8 minut później Bar
tosza Koniecznego. Szczególna była ta
zdobyta po niespełna godzinie gry. Dwa
dzieścia pięć metrów od bramki Zagłę
bia jeden z naszych zawodników zostaje
sfaulowany. Patryk Chrapek atomowym
i precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego
w samo okienko zdobywa bramkę wy
równującą. Od tego momentu Zjedno
czeni nie dają dojść do słowa
przeciwnikowi, dominując na boisku.
W 67 min. szybką akcję prawą stroną
boiska przeprowadza zmieniony w dru
giej połowie Krystian Dopieralski. Przy
tomnie zagrywa na długi słupek do
Koniecznego, który dopełnia formalno

Dzień ziemi
„Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas”
W związku z przypadającym 40le
ciem Dnia Ziemi na świecie i 20leciem
w Polsce zachęcamy wszystkich do dba
nia o naszą planetę. Każdy z nas może
mieć osobisty wpływ na tę sprawę po
przez wyłączanie zbędnego oświetlenia,
dwustronne drukowanie, segregację śmie
ci oraz dbanie o środowisko naturalne.

Celem święta jest promowanie ekologii
oraz uświadomienie problemów związanych
z degradacją środowiska naturalnego. Co ro
ku wybierane jest inne hasło przewodnie
Dnia Ziemi, w tym roku jest to „Różnorod
ność w nas, bioróżnorodność wokół nas”.
Idea Dnia Ziemi została przedstawiona
w 1969 roku przez amerykańskiego ekologa
Johna McConnella na konferencji UNESCO

ści. Trzy minuty przed końcem spotka
nia stu procentowej sytuacji nie
wykorzystuje Damian Uszczyk.
Żółte kartki: 52' Sołek, 66' Chrapek.
Skład Zjednoczonych: Pojasek –
Skrypak, Chrapek, Kłysiński (58' Do
pieralski), Szkurłat, Wojnowski, Bryła,
Sołek, Łabuda, Uszczyk, Konieczny
(85' Grochowski)

Tabela klasy okręgowej
juniorów:

dotyczącej środowiska naturalnego. Pomysł
bardzo się spodobał i pierwsze obchody Dnia
Ziemi odbyły się 21 marca 1970 r. w San
Francisco.
22 kwietnia 1970 r. odbyła się ogólno
narodowa demonstracja przeciw niszczeniu
środowiska narodowego i poparcia dla ru
chów ekologicznych, tego dnia na ulice
miast wyszło ok. 20 mln amerykanów, aby
wziąć udział w licznych spotkaniach i im
prezach rozpowszechniających ideę.
W Polsce Dzień Ziemi zorganizowany
został po raz pierwszy w 1990 r. w Warsza
wie, a Nieoficjalna flaga Dnia Ziemi stwo
rzona została przez Johna McConnella
Adam Rakoczy, Piotr Siry

Zapraszamy na
korty tenisowe
Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie zaprasza
wszystkich chętnych do korzystania
z kortów tenisowych znajdujących
się na Osiedlu Piastów w Żarowie.
Korty tenisowe czynne są codzien
nie od godz. 10 do zmroku.
Koszt korzystania z kortów wynosi
10 zł/godz. bez względu na wiek. Ist
nieje możliwość rezerwacji kortów.
Kontakt:
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie
ul. Piastowska 10A, 58130 Żarów
tel. 74 8580753
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Derby dla Zjednoczonych
Spotkaniem, które elektryzuje większość gminnego, piłkarskiego społe
czeństwa są derby kl. A Zjednoczeni Żarów – Zieloni Mrowiny. Goście nie
zdołali zatrzymać bramkostrzelnych Zjednoczonych przegrywając 0:3.
W trzeciej mi
nucie żarowianie
wykonują rzut roż
ny. Piłkę w polu
karnym przejmuje
Krawczyk, zagry
wa do Rudnika,
który nie opanował
piłki. Całą sytuacje
wyjaśniają obrońcy
Zielonych. Po kwa
dransie gry ujrzeli
śmy rzut wolny dla
Mrowin. Bezpo
średni strzał
z 25 m. Dominika łapie Trawczyński,
nie pozwalając przekozłować piłce.
Chwilę później silne uderzenie Ślącz
ki z dystansu wędruje nad bramką Gór
skiego. Od tego momentu Zjednoczeni
szturmują bramkę rywala raz po raz wy
prowadzając groźne ataki.
W 27 min. po strzale z rzutu wolne
go wykonywanego przez Okarmę, bram
karz Zielonych paruje piłkę nad
poprzeczką.
Z okolicy 22 metrów P. Drąg posyła
futbolówkę w kierunku bramki. Górski
piąstkuje przed siebie chroniąc kolejny
raz swoją drużynę przed stratą bramki.
Pierwszego gola dla Zjednoczonych
ujrzeliśmy w 40 minucie. Sławomir

Okarma w swoim stylu, strzałem z 30
metrów otwiera wynik spotkania.
W końcówce pierwszej połowy Anusz
fauluje w polu karnym Rudnika. Do je
denastki podchodzi Damian Dąbrowski.
Jego strzał piąstkuje bramkarz Mrowin,
dobitka Jernutowskiego jest już celna.
Pięć minut po zmianie stron Korta
otrzymuje podanie od Zyla. Nieczyste
uderzenie mija bramkę Zjednoczonych.
Chwilę później w dogodnej sytuacji
znajduje się Korbecki. Strzela nad po
przeczką. Na szesnastym metrze Klima
szewski dryblingiem przechodzi
Misiurkę, dogrywa na głowę Korbeckie
go. Napastnik Zjednoczonych nie trafia
w bramkę.

Pierwszy miniturniej judo
We wtorek 6 kwietnia w sali sportowej w Imbramowicach po raz pierw
szy rozegrano miniturniej judo pomiędzy: działającą w Imbramowicach sek
cją judo Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie a Uczniowskim
Ludowym Klubem Sportowym „Błyskawica” Mietków.
W rywalizacji
na macie (jap. tata
mi) wzięło udział
blisko 60 młodych
judoczek i judoków
z Dzikowej, Borzy
gniewu, Piławy,
Bukowa, Mietko
wa, Tarnawy
i z Imbramowic.
Sala sportowa pę
kała w szwach od
ilości zawodników
i publiczności, któ
ra zgromadziła się,
aby dopingować

Niepewność żarowskich obrońców
starał się wykorzystać Zyl strzelając
z dwunastego metra. Trawczyński wy
bija piłkę poza pole karne.
W końcówce spotkania Zjednoczeni
ustalają wynik spotkania na 3:0. W za
mieszaniu po rzucie rożnym Okarma
kieruje piłkę w kierunku bramki. Lot
futbolówki przecina Korbecki.
Żółte kartki Zjednoczeni: 78' Byś.
Zjednoczoni Żarów: Trawczyński –
P. Drąg, Chłopek, Okarma, Baziak (46'
Korbecki), Ślęczka (85' Skrzyniarz),
Krawczyk (46' Klimaszewski), Dą
browski (46' Byś), A. Ciupiński, Rud
nik, Jernutowski.
Zieloni Mrowiny: Górski – M. Drąg
(46' Borowiec), Anusz, Skolimowski,
Klimala (75' Sobel), P. Ciupiński, Mi
siurka, Dominik, Korta (82' Zając), Zyl,
Bożek.

Tabela klasy A:

media

cja sportowa toczyła się w dwóch gru
pach wiekowych 59 lat i 914 lat.
Dzieci zostały podzielone pod wzglę
dem wagi, wieku i stopnia szkoleniowe
go. Uroczystego otwarcia zawodów
dokonała Pani Krystyna Waliszak, dy
rektor SP w Imbramowicach.
Dużą pomoc w organizacji zawo
dów okazała Rada Rodziców w skła
dzie: Ewa Ciastoń, Magdalena
Dobrzańska, Magdalena Dobrowolska,
Maria Trzepla i Witold Markiewicz.
/m/

najmłodszych adeptów judo. Rywaliza
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