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Festyn parafialny w Mrowinach

Zawody strażackie w Bukowie

Turniej wsi w Bukowie

Rada Parafialna Parafii pw. Matki

Boskiej Królowej Polski w Mrowinach

zorganizowała 1 maja 2010 r. drugi

już festyn sportoworekreacyjny na

boisku sportowym w Mrowinach, któ

rego celem była zbiórka pieniędzy na

budowę kościoła w Mrowinach.
Współorganizatorami festynu byli: OSP

Mrowiny, Rada Sołecka, Sołtys, Koło Go

spodyń Wiejskich, Szkoła Podstawowa

w Mrowinach oraz LZS Zieloni Mrowiny.

O godzinie 14.00 dokonano uroczystego

otwarcia festynu, a następnie rozpoczęły się

występy i pokazy przygotowane przez uczniów

szkół działających w Parafii Mrowiny.

dokończenie na stronie 10.

W niedzielę 2 maja 2010 r. na sta

dionie sportowym w Bukowie odbyły

się, po trzyletniej przerwie, zawody

drużyn strażackich, w których udział

wzięły wszystkie jednostki OSP dzia

łające na terenie naszej gminy oraz

gościnnie – zaprzyjaźniona jednostka

OSP z Woli Krzysztoporskiej.

Organizatorem zawodów był Zarząd

Miejsko Gminny Ochotniczych Straży

Pożarnych oraz Burmistrz Lilla Grunt

kowska,
dokończenie na stronie 11.

dokończenie na stronie 89

Po strażackich zmaganiach na

stadionie w Bukowie, o godzinie 15.00

rozpoczął się Turniej Wsi.

Do konkurencji przystąpi

ły trzy wsie: Buków,

Wierzbna i Kalno.
Jako pierwsze na plenerową scenkę

wkroczyły przedstawicielki Bukowa.

Piosenką przywitały gości przybyłych

na turniej, zachwalały walory wsi.

W słowach piosenki zawarte również

były podziękowania dla osób, które swą
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Szkiełkiem i okiem
Minione dwa tygodnie były bardzo pracowite dla służb miejskich i miesz

kańców naszej gminy.

Poprawiamy wygląd

naszego miasta.
Sprzątanie miasta, pielęgnacja terenów

zielonych oraz remonty placów zabaw to

główne zajęcie pracowników zatrudnionych

w ramach prac społecznoużytecznych oraz

robót publicznych. Krótka notatka zamiesz

czona w tym numerze nie oddaje w pełni za

kresu tych prac. Niestety praca całego

sztabu ludzi bywa bardzo szybko niszczona

przez nieznanych sprawców. Znikają sadzon

ki, uszkadzane są elementy małej architektu

ry i elementy placów.

Absolutorium
W zeszłym tygodniu odbyła się sesja Ra

dy Miejskiej, w czasie której udzielono Bur

mistrz Gruntkowskiej absolutorium. Za

komentarz niech posłuży tekst napisany

przez Zbigniewa Owczarskiego.

Wielka majówka
Pierwsze dwa dni maja obfitowały

w wydarzenia kulturalnosportowe. W sobo

tę wspólnota parafialna parafii pw. Matki

Boskiej Królowej Polski w Mrowinach zor

ganizowała festyn, z którego dochód zosta

nie przeznaczony na budowę kościoła

w Mrowinach. W niedzielę stadion w Buko

wie najpierw zamienił się w arenę zmagań

strażaków, którzy po trzyletniej przerwie

ponownie przeprowadzili swoje zawody

sprawnościowe. Po godzinie 15 w tym sa

mym miejscu w szranki stanęły cztery wsie:

Buków, Kalno, Pyszczyn i Wierzbna, które

rozegrały między sobą Turniej Wsi.

Obszerną relację z tych imprez zamiesz

czamy wewnątrz numeru.

Leszek Buchowski

Kronika z sesji
Byłem świadkiem obrad ostatniej sesji z 29 kwietnia 2010 r. kiedy udzielano

absolutorium dla burmistrza naszej gminy. Doznałem olśnienia, widziałem cud.

Nie tylko Wspólnota, ale bodaj połowa

tzw. klubu „Razem” była za. Jedynie p. Prze

wodniczący Rady Robert Kaśków, jak przy

stało na „przewodniczącego

wstrzymującego” kolejny raz, w otoczeniu

pai Lewandowskiej i Gąsiorowej z godno

ścią podniósł rękę, gdy wygłosił pytanie,

„Kto się wstrzymał?”.

Na jego miejscu wstrzymałbym się, gdy

go pytano czy kandyduje do rady. Oszczę

dziłby sobie tylu zbędnych „wstrzymań”

przez te cztery lata.

A może to oznacza, że chciałby się

wstrzymać i zostać przewodniczącym rady

na przyszłą kadencję? Też sprytne, ale mało

uczciwe i prawnie pewno niemożliwe.

A tak wracając do zasady wstrzymywa

nia się, to rozumiem to, jako wstrzymywanie

postępu, rozwoju i aktywności. Tak też moż

na, ale czy po to się zabiega o bycie rad

nym? Mam nadzieję, że mieszkańcy to

ocenią sprawiedliwie.

Na tej samej sesji byłem świadkiem

dwóch zdumiewających interpelacji. Pierw

szą zgłosiła pani radna Lewandowska w

imieniu Komisji Rewizyjnej, której to komi

sji zapomniała zapytać – domagając się kate

gorycznie danych o działalności

informacyjnej mojego urzędu.

W końcowej fazie interpelacji p. radna

Lewandowska powiedziała, że Gazeta Ża

rowska jest gazetą samorządową i ma prawo

wiedzieć o niej wszystko. Zdumiewające,

gdyż w kwietniowym numerze Biuletynu sa

morządowego klubu radnych Razem dla Ża

rowa nr 2/IV 2010 anonim „Stary Żarowiak”

napisał w szczegółach, a nawet więcej o tym

czasopiśmie.

Ja natomiast przypominam, że ten Biule

tyn o dumnej nazwie samorządowy z her

bem mego miasta w czołówce jest tajny.

Od ponad roku zabiegam o uczciwe poin

formowanie społeczeństwa, na jakich zasa

dach funkcjonuje. Głęboka cisza. Jak to jest,

czy są samorządy równe i równiejsze? Py

tam o to samorząd pod tytułem „Razem”.

Jeszcze bardziej kuriozalna była interpe

lacja pana radnego Rerucha, który „w imie

niu wszystkich mieszkańców ulicy

Górniczej” domagał się ustawienia tzw. ogra

niczników prędkości.

Mieszkam na tej ulicy. Zapytałem kilku

sąsiadów, nikt nie zabiegał i nie ma takiego

życzenia. Pan Reruch, który nie mieszka na

tej ulicy wie lepiej.

Usprawiedliwienie takiego zachowania

radnych z klubu Razem jest tylko jedno:

wybory niedaleko, dorobek kadencji żaden,

jeśli nie brać pod uwagę sprzeciwów i

wstrzymań w głosowaniach nad sprawami

ważnymi i pożytecznymi dla gminy.

W związku z tym nie ma, co pytać Ko

misji Rewizyjnej, mieszkańców ulicy Gór

niczej i innych ulic. Może nie zauważą, a

przed wyborami może jakiś punkt się złapie.

Nic to, że wbrew prawu czy dobrym oby

czajom. Wybory są ważniejsze.

Zbigniew Owczarski

Gminne Centrum Kultury

i Sportu w Żarowie
oferuje reklamodawcom możliwość

reklamy własnej firmy na telebimie

diodowym (15 m2) lub w postaci ba

neru podczas tegorocznych „Dni

Żarowa”, które odbędą się w dniach

2829 maja 2010 na placu przy ul.

A. Krajowej/Chrobrego.

Kontakt: Gminne Centrum Kultury

i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska

10A, tel./fax. 74 85 80 753

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 23 kwietnia 2010 r.

o wyznaczonych miejscach na

bezpłatne umieszczanie urzędowych

obwieszczeń wyborczych i plakatów

komitetów wyborczych w wyborach

Prezydenta Rzeczypospolitej Pol

skiej zarządzonych na dzień 20

czerwca 2010 r.
Na podstawie art. 78 b ustawy z dnia

27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000

r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) podaję do

publicznej wiadomości, że miejscami wy

znaczonymi na bezpłatne umieszczanie

urzędowych obwieszczeń i plakatów ko

mitetów wyborczych są: słupy ogłoszenio

we na terenie miasta, którymi administruje

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żaro

wie przy ul. Piastowskiej 10 (nr tel. 074 8

580 753) oraz tablice ogłoszeniowe na te

renie gminy.
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W czerwcu ciężki sprzęt wjedzie na

plac budowy a w sierpniu 2011 r planu

je się zakończenie budowy 13,76 km od

cinka drogi.
– Podpisanie umowy zbliża nas do za

mknięcia ważnego etapu w rozwoju naszej

Gminy – mówi Burmistrz Lilla Gruntkow

ska. – Byłam jednym ze współautorów budo

wy tej drogi. Mało kto pamięta, że decyzja

o jej budowie zadecydowała o pojawieniu

się w Żarowie i Świdnicy wielu inwestorów.

To przekłada się już na realne dochody dla

naszej gminy. Ale, co najważniejsze, obwod

nica „zabierze” z naszych wsi i centrum

miasta znaczną część ruchu tranzytowego

ciężarówek. To poprawi nie tylko bezpie

czeństwo naszych mieszkańców ale również

przyniesie zmniejszenie hałasu i zapylenia.

Nie byłoby tej drogi bez determinacji i woli

podejmowania odważnych decyzji.

Droga będzie łącznikiem podstref

WSSE InvestPark w Świdnicy i Żaro

wie z autostradą A4. W obrębie wszyst

kich mostów, wiaduktów i przy

żarowskiej podstrefie ekonomicznej dro

ga będzie czteropasmowa. Na znacznej

części droga będzie prosta, wyposażona

w bezkolizyjne ronda, ominie wsie po

zwalając na bezpieczny i szybszy do

jazd do A4.
– Budowa obwodnicy będzie największą

inwestycją drogową na terenie Powiatu

Świdnickiego. Całość inwestycji pochłonie

ok. 110 mln zł – mówi Leszek Michalak, Se

kretarz Gminy Żarów, który uczestniczył

w pracach komisji przetargowej. – Droga

sfinansowana będzie w ok. 50 mln zł ze

środków unijnych. Pozostała kwotę przeka

żą samorządy: Urząd Marszałkowski Woje

wództwa Dolnośląskiego, Powiat

Świdnicki, miasto Świdnica, Żarów, gmina

wiejska Świdnica oraz Jaworzyna Śląska. –

dodaje Leszek Michalak.

/x/

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza przetargi:

1. Przetarg odbywa sięw 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.

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.

Do kogo należy obowiązek sprząta

nia tych miejsc?
O wyjaśnienie problemu poprosiłem To

masza Kuskę – pracownika Zakładu Usług

Komunalnych sp. z o.o. w Żarowie.

– Tomasz Kuska – Bez wątpienia ten obo

wiązek należy do administratora budynku.

Zakład Usług Komunalnych w Żarowie Sp.

z o.o. oczyszcza boksy na pojemniki na odpa

dy niesegregowane po uprzednim zleceniu

usługi przez administratora budynku. Oczywi

ście administrator może to zlecić dowolnej

firmie, ale później zobowiązany zostaje do

wywiezienienia tych dodatkowych śmieci.

– Jaki to jest koszt?

– T. K. – Koszt wywozu odpadów zapako

wanych w worki foliowe zależy od ich objęto

ści i wyliczany jest jako krotność kosztu

jednorazowego opróżnienia pojemnika 120 l.

Koszt załadunku i wywozu odpadów składowa

nych luzem wynosi 90 zł netto za 1 m3 odpadów.

– A co z odpadami wielkogabarytowymi?

– W tym zakresie nic się nie zmieniło.

W każdy piątek bezpłatnie są usuwane od

pady wielkogabarytowe, ale należy nas

wcześniej powiadomić o tym, że na terenie

danej posesji jest taki odpad. Może to zro

bić każdy mieszkaniec samodzielnie albo za

pośrednictwem administratora.

/x/

Kto sprząta śmietniki?
Od dłuższego czasu trwa akcja sprzątania miasta. Dzięki temu udało się

uporządkować wiele miejsc, ale najwięcej problemów estetycznych jest

z miejscami tzw. boksów na pojemniki na śmieci.

Wkrótce rusza budowa obwodnicy
W poniedziałek 26 kwietnia 2010 r. starosta świdnicki Zygmunt Worsa i wi

cestarosta Ryszard Wawryniewicz podpisali umowę z wykonawcą inwestycji,

konsorcjum Heilit + Woerner i Strabag, które wygrało przetarg na jej realizację.

Burmistrz Miasta Żarów

ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację za

dania publicznego w zakresie Organizacji

letniego wypoczynku dla dzieci i młodzie

ży, w którym realizowany będzie program

profilaktyczny.

Organizacja wypoczynku, o którym

mowa powinna odbyć się w okresie waka

cyjnym 2010 r. (lipiec – sierpień). Wypo

czynek powinien zawierać program

profilaktyczny lub terapeutyczny dostoso

wany do potrzeb dzieci i młodzieży szkol

nej. Beneficjentami zadania są: dzieci

i młodzież szkolna z terenu Gminy Żarów.

Szczegóły konkursu opublikowane są

na stronach www Urzędu Miejskiego

w Żarowie: http://www.um.zarow.pl
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Redaktor Naczelny.

W dniu 26.04 b.r. skierowałem pismo do

Rady Miejskiej. Pan Przewodniczący Robert

Kaśków, na sesji w dniu 29.04.2010 r. ogra

niczył się do jego przeczytania. Trzy czwarte mojego pisma odnosiło

się do kłamstw, pomówień i obelg zamieszczanych w „Biuletynie sa

morządowym Razem”. Ani jednym słowem nie odniósł się do tego

pan Przewodniczący Robert Kaśków. Nie mogę tolerować takich za

chowań i dlatego proszę o przedstawienie treści mojego pisma miesz

kańcom gminy, aby mogli znać prawdę, a nie tkwić w kłamstwach

z „Biuletynu samorządowego radnych klubu Razem dla Żarowa”.

Panie Przewodniczący,
Od ponad roku zabiegam, kierując swoje apele do Rady Miej

skiej, pisząc do Biura Rady Miejskiej, gdzie ponoć mieści się redak

cja biuletynu Razem o pisanie prawdy, odpowiadanie na pisma

kierowane do Rady. Bezskutecznie.

Notorycznie nie odpowiadacie na pisma, nie publikujecie sprostowań,

a w każdym numerze tego periodyku świadomie upowszechniacie nieprawdę.

Pisze mój starszy kolega Wachowiak (Razem nr 2/2010): „…moje

zdziwienie wywołał pokazany w kablówce Tele Raj bal samorządow

ców w Świdnicy i wyróżnienie dla burmistrz Lilli Gruntkowskiej, ko

biety roku od dziennikarzy świdnickich. …Ale nie tylko panią Lillę

Gruntkowską spotkały takie zaszczyty, również pan Zbigniew Owczar

ski otrzymał wyróżnienie…”. Obok kilka niewybrednych epitetów wo

bec w/w osób, a między tymi zdaniami westchnął pan Wachowiak:

„Za komuny krzyczano, że prasa kłamie, czyżby u nas nic się nie zmie

niło?” Rozumiem, że odnosi p. Wachowiak te słowa do gazetki „Ra

zem”. Święte słowa i za jego zachętą zwracam się do Pana

Przewodniczącego Rady mojej Gminy kolejny już raz, aby publikacje

w periodyku „Razem” opierały się na prawdzie, zwłaszcza, jeśli ma

to być Biuletyn Samorządowy…(...) Przeczytałem w numerze 2/2010

artykuł podpisany „Stary Żarowiak”. Pominę (…) doskonałą znajo

mość mojego życiorysu. Muszę jednak w związku z tym dwa zdania po

wiedzieć. Nie jest moją winą, że gdy ja rozpoczynałem swoją

zawodową aktywność wielu z was nie było jeszcze na świecie. Ważne

jest dla mnie to, że w każdym momencie zawodowego życia w tym nie

łatwym czasie byłem człowiekiem. Nikogo nie skrzywdziłem, wielu po

mogłem, a odpowiedzialności za słowa zawsze dochowałem. Potrafię

nazwać rzecz po imieniu, złożyć własny podpis lub pokazać twarz,

własną twarz. Wy odwagi takiej nie posiadacie. Aby nie opisywać

zbyt długo kłamstw zawartych w tym artykule załączam dokumenty.

Dla łatwiejszego zrozumienia stosowne fragmenty zaznaczyłem

i ufam, że choćby pan Reruch, który codziennie ma w swoich rękach

wszystkie gazety, (bo je sprzedaje) wyjaśni Wam różnicę między wy

wiadem a sprawozdaniem. Nauczy czytać daty na czołówkach gazet.

Odróżni moje słowa od amatorszczyzny dziennikarki.

Przeczytajcie i przeproście, chociaż na sesji R.M.

Drugi tekst tej samej gazetki, oczywiście też podpisany anoni

mem, poświęca równie dużo miejsca mojej osobie. W tym odcinku

pan „Kronikarz” nazwał mnie „wilczurskim” i przez cały swój smut

ny pamiętnik „jedzie równo” po mnie i Pani burmistrz Gruntkow

skiej. Zwracam się do pana Przewodniczącego Rady, aby tym

razem przedyskutował z panem Zywerem, dla którego historia jest

jedyną wartością, czy warto tyle energii trwonić na takie głupstwa.

Nie rozumie on teraźniejszości, marne ma pojęcie o przyszłości a pi

sze do ludzi, którzy dzisiaj bardzo szanują

swój czas, a przyszłość jest dla nich priory

tetem. I to ta pogodna, optymistyczna przy

szłość, a nie zjadliwa i ponura. Dlaczego

ma pan autor w sobie tyle nienawiści pi

sząc zapewne o mnie: „na starość mąż ( tu czytaj mężczyzna) staje

się mędrcem lub głupcem, ale najgorzej to głupcem i pachoł

kiem”?. Ludzie używający takiego języka zajmują się nauczaniem

naszej młodzieży.

Do starości prawdziwej, panowie „profesorowie”, jeszcze mam

spory kawałek, ale każdego dnia proszę, aby pominięto mnie w mo

mencie, gdy będą rozdawane takie walory jak pogarda, agresja

i zawiść. Współczuję Wam. W tak młodym wieku tyle złej krwi

w waszej naturze, a gdzie tam do mojego dorobku.

Dnia 26.X. 2009 roku oświadczył pan, panie przewodniczący

Kaśków na łamach prasy: ”…powiedziałem, że publicznie przedsta

wię to pismo na kolejnej sesji, wcześniej informując o tym samego

autora pisma, tj. p. Owczarskiego i pana Zbigniewa Chlebowskie

go, którego list dotyczy osobiście”. Mija właśnie pół roku i dekla

racji pan nie zrealizował. Czeka Pan na koniec kadencji? Nie

odpowiedział Pan również na moje zapytanie, kto finansuje tzw.

Biuletyn Samorządowy „Razem”, bo jeśli robi to ob. Chlebowski ze

środków Sejmu RP, to nie ma na to mojej zgody, gdyż w tym są

również moje podatki. Nie mogę pozwolić na ich trwonienie w celu

upowszechniania kłamstw i opluwania uczciwych ludzi. Z takim

zjawiskiem mamy do czynienia na wielu stronach każdego numeru

„Biuletynu samorządowego Razem”. Współczucia godny „Stary Ża

rowiak” pisze „Smutne jest tylko to, że „Gazetę Żarowską”, chcąc

nie chcąc, firmuje Biblioteka im. Księdza Jana Twardowskiego, mi

mo że „Redaktora Naczelnego” wynagradza, i to sowicie, Gmina

Żarów, a drukarnia stoi w Urzędzie”. Jeśli odrzucić złośliwości

w stylu „wynagradzany i to sowicie” to sami sobie odpowiadacie

gdzie, w jakich warunkach i jak niskim nakładem środków jest wy

konywana ta niezbędna Gazeta. Ja, poza ważnymi informacjami

z życia Gminy znajduję tam ( w bardzo ograniczonej formie) odpo

wiedzi na kłamstwa pochodzące z waszego periodyku, które znajdu

ją się w każdym numerze. Napiszcie raczej o swojej gazetce.

Z czego, z kogo, z kim i za co żyje? Potrafię sobie policzyć, jakie są

koszty wydania szesnastostronicowego czasopisma rozdawanego za

darmo i dlatego tym bardziej mam prawo wiedzieć, jakim kosztem

i za czyje pieniądze uprawia się w mojej gminie tyle kłamstwa i de

magogii w tzw. „Biuletynie samorządowym”.

Ufam, że w końcu dopełni Pan obowiązku Przewodniczącego Ra

dy i potraktuje przedstawione (przypominane) przeze mnie sprawy

z należytą starannością.

Zbigniew Owczarski

Od redakcji
Tekst pozostawiam bez komentarza, bo cóż można

powiedzieć na działania osób, które rzucają bezpodstawne

oskarżenia, obelgi i pomówienia i niczym struś chowają

głowę w piasek, gdy zapytać ich o konkrety i dowody?

Tych, którzy chcieliby zabrać głos w dyskusji zapraszam

na forum internetowe: www.forum.zarow.pl
Leszek Buchowski

Listy do

Redakcji:

Kapituła „Złotego Dębu”
W skład tegorocznej kapituły od

znaczenia „Złoty Dąb”, która przyzna

tegoroczne najwyższe gminne wyróż

nienia zostali powołani: Genowefa

Błaszczyk, Danuta Jarosz, Barbara Za

toń oraz Wacław Rzeczycki. Ponadto,

z urzędu, w skład kapituły wchodzą:

Burmistrz lilla Gruntkowska i Przewod

niczący Rady Robert Kaśków.
/um/
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Mniej sprawni bywamy wszyscy
22 kwietnia 2010r. pięćdziesięcioosobowa grupa osób niepełnosprawnych,

rencistów, emerytów została zaproszona przez Ośrodek Pomocy Społecznej

oraz Żarowski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który przygoto

wał wspaniały poczęstunek z okazji Dnia inwalidy.

Święto „Dzień Inwalidy” zostało utworzone

przez Światową Organizację Pracy w 1956 roku

po tragedii górniczej

w kopalni węgla ka

miennego Bois du Ca

zier w miasteczku

Marcinelle w Belgii.

Zginęło wtedy 262 gór

ników, a wielu zostało

poważnie rannych.

W Polsce dzień

ten obchodzony jest

przede wszystkim

przez emerytów

i rencistów.

Były występy ar

tystyczne naszych

rozśpiewanych eme

rytów. Był tort wrę

czony przez

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Były życzenia od Burmistrz Lilli Gruntkow

skiej przygotowane przez dzieci ze świetlicy

„Cztery Pory Roku”. Za nimi nadeszły kolej

ne życzenia oraz bukiet kwiatów wręczony

przez Grzegorza Osieckiego. Święto urozma

icone zostało również pięknymi tańcami.

Życzenia oraz podziękowania na ręce

wszystkich świętujących odczytała również

Przewodnicząca ZERiI Danuta Kwiatkow

ska oraz kierownik Ośrodka Pomocy Spo

łecznej Anita DenesZiemkiewicz.

– Takie spotkania są potrzebne, ponieważ

w życiu mniej sprawni bywamy wszyscy

i chodzi o to, aby umieć być razem, dzielić

się wsparciem i nie zapominać o sobie na

wzajem. To święto potwierdziło po raz kolej

ny , że optymizmu, dobrej energii i wiary

w siłę ludzi nie brakuje naszym mieszkań

com – powiedziała po spotkaniu Anita De

nesZiemkiewicz, kierownik OPS w Żarowie.

/x/

Gmina nie zawłaszczyła pieniędzy
Od dłuższego czasu po mieście „krąży” plotka o tym, że gmina zawłasz

czyła sobie pieniądze należące do wspólnot mieszkaniowych. O wyjaśnienie

poprosiłem Renatę Dawlewicz, Skarbnika Gminy.

– Czy to prawda, że gmina w latach ubie

głych zawłaszczyła sobie pieniądze wspólnot?

– Renata Dawlewicz – Nie jest to prawdą.

Gmina nigdy nie zawłaszczyła sobie pienię

dzy należących do Wspólnot Mieszkanio

wych. Byłoby to niezgodne z prawem.

Gmina od dłuższego czasu posiada zadłuże

nie wobec Wspólnot. Wynika ono, między in

nymi, z nieprzekazywania udziałów Gminy

w bieżących kosztach utrzymania nierucho

mości oraz z tytułu wpłat na fundusze re

montowe.

Ale, co trzeba podkreślić, poprzez sukcesyw

ne wpłaty Gminy dokonywane na rachunki

Wspólnot Mieszkaniowych zadłużenie to,

zwłaszcza w ostatnim okresie uległo znacz

nemu obniżeniu.

– Jak wyglądała dotychczasowa współ

praca gminy z ZGLem spółką z o.o., która

zarządza wspólnotami mieszkaniowymi

i jak przebiegało przekazywanie pieniędzy

na potrzeby tych wspólnot, w których gmi

na ma swoje mieszkania?

– R. D. – Wbrew rozpowszechnianym plot

kom, współpraca Gminy ze spółką ZGL, w za

kresie rozrachunków ze Wspólnotami

Mieszkaniowymi, była i jest dobra.

Służby finansowoksięgowe Urzędu były

w bezpośrednim kontakcie z Prezesem ZGL

u, który na bieżąco składał zapotrzebowania

na środki pieniężne niezbędne dla bieżącego

funkcjonowania poszczególnych Wspólnot

Mieszkaniowych. Środki te były niezwłocznie

przekazywane na konta Wspólnot.

Również systematycznie omawiano potrzeby fi

nansowe Wspólnot dotyczące napraw, zaku

pów czy też remontów. Gmina zawsze

wygospodarowywała środki na konieczne na

prawy czy też większe prace remontowe nie

zbędne do wykonania w budynkach Wspólnot.

Środki te również Gmina przekazywała w moż

liwie najkrótszym terminie.

– Jakie jest obecnie zadłużenie Gminy

wobec Wspólnot Mieszkaniowych i jak

wygląda przekazywanie środków na ra

chunki Wspólnot.

– R. D. – Zobowiązania Gminy wobec

Wspólnot Mieszkaniowych kształtują się

obecnie w granicach 760 tys. zł. Chcę pod

kreślić, że w roku bieżącym Gmina spłaciła

zobowiązania wobec Wspólnot na kwotę

stanowiącą blisko 600 tys. zł, a przekazy

wanie pieniędzy na rachunki Wspólnot

Mieszkaniowych odbywa się tak jak do tej

pory – Gmina zawsze przekazuje swój

udział na realizację najpilniejszych prac

remontowych w budynkach wspólnot.

/x/

Konkursy

na dyrektorów
W dniach 1920 kwietnia bieżące

go roku odbyły się się ogłoszone

przez Burmistrza Miasta Żarów kon

kursy na dyrektorów trzech placó

wek oświatowych w Gminie Żarów.
Komisja, w skład której wchodzili

przedstawiciele organu prowadzącego, ku

ratorium oświaty, związków zawodowych,

nauczycieli i rodziców zarekomendowała

Burmistrzowi kandydatury wyłonione

w konkursie.

Na dyrektora Przedszkola Miejskiego

w Żarowie wybrano Elżbietę Wierzyk, na

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny

Jenke w Mrowinach zaś Beatę Jankiewicz.

Ostateczną decyzję o powołaniu osób

rekomendowanych przez komisję konkurso

wą podejmie Burmistrz Miasta.

Komisja w wyniku głosowania nie wy

łoniła kandydata na stanowisko Dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy

w Żarowie. W tym przypadku decyzję o po

wierzeniu stanowiska dyrektora konkretnej

osobie podejmuje Burmistrz Miasta.

/sp/

OGŁOSZENIE

11 maja 2010 r. o godz. 15.00,

w Czytelni Biblioteki Publicznej

w Żarowie

przy ul. Piastowskiej 10,

odbędzie się zebranie Koła Przyja

ciół Biblioteki w Żarowie.

Celem spotkania jest m.in. wybór

nowych władz do Zarządu Koła.

Serdecznie zapraszamy wszystkich

członków KBP.
Dyrektor Biblioteki

Stanisława Biernacka

Firma Budowlano

Wykończeniowa

Adam Żółkiewski
 malowanie

 tynkowanie

 gładzie

 glazura i inne

58100 Świdnica ul. Dębowa 13/15

tel. 660512433

Grzegorz Osiecki zastępca burmistrza wręczył wszystkim życzenia
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Chatka Puchatka ma swój kąt
Dzięki uprzejmości pani sołtys Łażan Danuty Gadziny dzieci ze świetlicy środowi

skowej „Chatka Puchatka” mają swoją salę do zajęćopiekuńczowychowawczych.

Remont sali został przeprowadzony ze

środków przeznaczonych na profilaktykę

uzależnień. Wszystko jest bajkowe, na ścia

nach widnieją postaci z bajek. Dominuje jed

nak Kubuś Puchatek

uwielbiany przez

wszystkie dzieci.

Zajęcia odbywają

się w czwartki i piąt

ki w godzinach popo

łudniowych.

Przebywają

tu dzieci w wieku

przedszkolnym

i szkolnym. Zajęcia

prowadzi Katarzyna

Kondratowicz.

Zajęcia mają na

celu integrację dzieci,

wspólną zabawę jak

również rozwijanie

czynności manualno

sprawnościowych.

Poprzez zabawę i wycieczki dzieci zapo

znają się z otaczającym je środowiskiem:

przyrodą, zawodami, a także wędrówką do

„Świata Bajek”.

Myślą przewodnią świetlicy jest zapobie

ganie nudzie, tworzenie miejsca, w którym

dzieci i młodzież mogliby się czuć bezpiecz

nie respektując ważne normy, dostarczanie

dzieciom wiedzy z zakresu profilaktyki.

Od momentu powstania świetlicy, dzieci

uczestniczyły w wielu zabawach, spotka

niach integracyjnych. Przygotowywały

przedstawienia okolicznościowe i próbowały

swoich sił na scenie. Na co dzień wykazywa

ły się w zajęciach manualnoplastycznych i

rytmicznoruchowych.

Katarzyna Kondratowicz

Dzieci w trakcie zabawy w świetlicy

Z ekologią za pan brat
Kwiecień w świetlicy „Kredka” w Kalnie upłynął pod hasłem promowa

nia postaw proekologicznych wśród naszych podopiecznych.

Myślą przewodnią spotkań był Dzień

Ziemi, który przypada na 22 kwietnia, a

wstęp stanowiła zainicjowana przez nas po

gadanka o zagrożeniach dla przyrody płyną

cych z działalności człowieka i sposobach

przeciwdziałania nim.

Okazało się, że dzieci dysponują rozle

głą wiedzą na ten temat i na co dzień aktyw

nie włączają się w działania na rzecz

ochrony przyrody.

Działaniami najczęściej wymienianymi

były: segregacja śmieci, oddawanie zuży

tych baterii, termometrów i sprzętu gospo

darstwa domowego do wyznaczonych

miejsc, oszczędność energii elektrycznej

oraz wody, ochrona roślin i zwierząt, używa

nie ekologicznych produktów.

Wiedzę oraz dobre nawyki utrwaliliśmy

podczas wspólnej pracy i zabawy. Dzieci

wspólnie z wychowawcami świetlicy po

sprzątały okolicę ze zbędnych „śmieci”. Do

konały segregacji śmieci zgodnie z ich

przeznaczeniem. Jak same mówią powinno

się to robić częściej niż raz do roku.

Po owocnej pracy przyszedł czas na do

brą zabawę, którą gwarantowały rozgrywki

na ekoplanszy. Dzieci pokonywały kolejne

pola poznając informacje związane z ekolo

gią, mówiące o nieprawidłowych zachowa

niach oraz proekologicznych postawach.

Zwycięska osoba nagrodzona została grom

kimi brawami i mogła „napić” się ze źródła

orzeźwiającej i czystej wody.

Nasze ekologiczne spotkania zakończy

liśmy wspólnym odczytaniem wiersza au

torstwa Czesława Janczarskiego pt. „Nasza

Ziemia”, który wywołał niejedną, skrywaną

łzę wzruszenia, bo przecież „nasza ziemia

jest piękna i najbliższa, bo nasza”. Dzieci

brały udział w sprzątaniu swojej okolicy.

Działania te świadczą o tym, że dla chcące

go nic trudnego.

M. Placzyńska K.Kondratowicz

Interdyscyplinarny
26 marca 2010 r. Szkoła Podsta

wowa w Zastrużu, prowadzona przez

stowarzyszenie „Nasze dzieci –

wspólna szkoła”, była gospodarzem

konkursu wiedzy dla klas III.
Wśród wyśmienitych i odważnych gości

znaleźli się uczniowie wraz z opiekunami ze

szkół podstawowych w: Pastuchowie – Dorotą

Kaszubowską, Żarowie – Małgorzatą Sal

wowską, Imbramowicach – Marianną Kraw

czyszyn oraz w Zastrużu – Moniką Odon.

Uczestnicy przeszli wcześniej przez etap

szkolny tegoż samego konkursu, który posłu

żył do wyłonienia grupy reprezentantów.

Pytania testowe stanowiły przekrój wie

dzy ze wszystkich dziedzin edukacji: polo

nistycznej, matematycznej, przyrodniczej,

plastycznej oraz muzycznej. Nie zabrakło

również zagadnień związanych z aktualny

mi wydarzeniami w Polsce i na świecie,

których znajomość jest konieczna, aby od

najdywać się w otaczającej nas rzeczywisto

ści. Pojawiły się również pytania

doskonalące logiczne i twórcze myślenie, na

które mocno stawia się w naszej małej pla

cówce, gdyż zapewniają doskonały start

w dalszą edukację naszych uczniów.

Uczniowie zmagali się z łamigłówkami za

pałczanymi oraz zadaniami matematyczny

mi testującymi iloraz inteligencji.

Pierwsze miejsce zdobył uczeń SP Za

struże – Wiktor Petryszyn, miejsce II przy

padło aż trzem zdolnym uczniom

Aleksandrze Madej – SP Zastruże, Katarzy

nie Domańskiej – SP Żarów oraz Konrado

wi Skóra – SP Imbramowice. Nagroda za III

miejsce powędrowała do Michała Gadzic

kiego z SP w Pastuchowie.

Laureaci trzech pierwszych miejsc

otrzymali dyplomy oraz książki. Z racji te

go, że w swej pracy bazujemy na pozytyw

nych wzmocnieniach, postanowiliśmy

nagrodzić trud każdego ucznia, który przy

był przeżyć przygodę z nauką i poznać ró

wieśników z innej szkoły. W związku z tym

każdy dzielny odkrywca otrzymał nagrodę

książkową oraz pamiątkowy dyplom. To był

dopiero początek miłych niespodzianek.

Uczniowie mieli okazję poznać się bliżej

w sali zabaw, gdzie nie tylko miło spędzili

czas, ale również otrzymali owocowy poczę

stunek w ramach obchodzonego Tygodnia

Promocji Zdrowia w naszej placówce.

Po pamiątkowych zdjęciach, Dyrektor

Krystyna Wardach zaprosiła gości na spotka

nie z iluzjonistą, w którym wzięła udział cała

szkoła. Miało to swój niesamowity wymiar,

bowiem magiczne sztuczki, znikające karty

i unoszące się w powietrzu przedmioty to

przecież rarytas dla młodego naukowca i in

spiracja do stałego pogłębiania wiedzy.

Dziękujemy Gościom za przyjęcie za

proszenia, ciepłą atmosferę oraz Rodzicom

za niezawodną pomoc w przygotowaniu po

częstunku.

Monika Odon
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Zaczęło się to wszystko niespodziewanie

w 2000 r., kiedy byłam radną i dowiedzia

łam się w trakcie posiedzenia komisji zdro

wia, że otrzymamy dary z parafii

EwangelickoAugsburskiej.

Powstał problem,

kto ma się zająć roz

prowadzaniem tych

darów, a było tego

sporo, bo ok. 40 łó

żek szpitalnych i kil

ka rodzajów innego

sprzętu medycznego.

W tym momencie

podjęłam szybką de

cyzję o założeniu To

warzystwa Przyjaciół

Chorych w Żarowie.

Pomysł powstał już

dawno, ale nie było

okazji wprowadzić

go w życie. Teraz

nadarzała się dobra

sposobność. Wszyscy

członkowie komisji

wpisali się na listę członków założycieli

i mogłam rozpocząć procedurę rejestracji sto

warzyszenia.

Komitet założycielski zarejestrował

w 2000 roku w rejestrze sądowym jako insty

tucję pozarządową Towarzystwo Przyjaciół

Chorych „Hospicjum”.

Zorganizowano nabór wolontariuszy,

którzy zostali przeszkoleni w Liceum Me

dycznym w Świdnicy i Dolnośląskim Cen

trum Onkologii we Wrocławiu, otrzymując

certyfikat wolontariusza hospicyjnego. Środ

ki zdobywaliśmy biorąc udział w kwestowa

niu na Dni Żarowa oraz u sponsorów.

W kwietniu rozpoczęliśmy oficjalną dzia

łalność. Naszą siedzibą przez długie lata był

pokój w przychodni Medicus, a obecnie

w budynku obok przy ul. A. Krajowej 54.

Wypożyczamy sprzęt medyczny, ale

przede wszystkim zajmujemy się osobami

przewlekle chorymi na schorzenia nieuleczal

ne, zwłaszcza na choroby nowotworowe. Za

pewniamy opiekę lekarską, pielęgniarską,

duchową i socjalną, mamy też w zespole re

habilitanta, który pomaga usprawnić pacjen

tów ruchowo.

W 2003 roku otrzymaliśmy 10.000 zł

z Fundacji Batorego. Pieniądze te musieli

śmy przeznaczyć na szkolenia wolontariuszy

i prowadzenie biura, które mieściło się

w Przychodni „Medicus”. Spółka „Medicus”

przyjęła nas gościnnie, użyczając nieodpłat

nie lokali oraz mediów.

Od roku 2002 otrzymujemy dary z Ko

penhagiDania (prywatny darczyńca). Są to:

środki higieny osobistej, tzn. pieluchomajtki,

wkłady, podkłady, rękawiczki jednorazowe,

cewniki, worki na mocz, bandaże, plastry,

itp. W 2003 roku ten sam darczyńca z Ko

penhagi podarował naszemu stowarzyszeniu

komputer, który był niezwykle przydatny

w naszej pracy biurowej.

Jesienią w 2005 roku braliśmy udział

w akcji pod hasłem „Hospicjum to też ży

cie”. W ramach tej akcji odbył się koncert

charytatywny zespołów w ŻOKu, a dochód

z niego przeznaczyliśmy na zakup materacy

p/odleżynowych, środków opatrunkowych

i higieny osobistej, glukometra, aparatów do

mierzenia ciśnienia. W 2005 roku włączyli

śmy się do Ogólnopolskiego Forum Ruchu

Hospicyjnego organizowanego przez Hospi

cjum Krakowskie pod

nazwą „Pola nadziei”.

W części artystycznej

Teatr Bezdomny wy

konał wtedy spektakl

„Ojciec zadżumio

nych” w Gimnazjum

w Żarowie. Z akcji tej

otrzymaliśmy 1530 zł

na troje dzieci obję

tych opieką hospicyj

ną, na każde dziecko

po 510 zł. W 2006 ro

ku włączyliśmy się

do akcji 1% dla ho

spicjów organizowa

nej przez Fundację Hospicyjną w Gdańsku.

Z akcji tej otrzymaliśmy nowy komputer

z oprogramowaniem.

Od początku istnienia skład zarządu nie

wiele się zmieniał. Prezesem jestem bez prze

rwy do tej pory, moimi współpracownikami

są: Jacek Moczulski, Ewa Moczulska, Genowe

fa Błaszczyk, Jolanta Brońska, Anna Korczak.

Biuro hospicyjne czynne jest codziennie.

Prowadzi je koordynator – wolontariusz od

9.00 do 11.00 oraz w razie potrzeby maga

zyn przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie –

łóżka, chodziki, materace p/odleżynowe, ku

le, wózki inwalidzkie, wózki toaletowe, itp.

Stowarzyszenie w roku 2003 otrzymało

jako organizacja odznaczenie Złoty Dąb,

a w 2005 roku nasza pani koordynator – Ge

nowefa Błaszczyk – odznaczona została

Złotym Dębem za całokształt pracy nad

chorymi w fazie choroby nowotworowej.

Cała nasza troska o pacjentów zmierza

do tego, aby ich komfort życia w tej trudnej

sytuacji był jak najlepszy, aby pomimo cięż

kiej choroby mogli cieszyć się każdym

dniem w otoczeniu rodziny i przyjaciół.

Dlatego chętnie włączyliśmy się w ogólno

polską akcję pn. „Hospicjum to też życie”,

aby uświadomić wszystkim, że hospicjum to

nie jakaś straszna „umieralnia”, ale instytu

cja, która zapewnia swoim podopiecznym

nie tylko godną śmierć, ale i godne życie.

Finanse na naszą codzienną działalność

w dużej mierze pokrywają dotacje z Urzędu

Miejskiego w Żarowie, ze Starostwa Powia

towego, a także kwesty organizowane co ro

ku przy okazji Dnia Żarowa.

Z okazji dziesięciolecia naszej współ

pracy z całym środowiskiem miasta i gminy

Żarów pragniemy wyrazić naszą wdzięcz

ność i radość, że praca nasza znajduje zro

zumienie i pomoc, zarówno ze strony

Urzędu Miejskiego, zakładów pracy i insty

tucji, Parafii Najświętszego Serca Pana Je

zusa, jak i poszczególnych mieszkańców

naszej miejskogminnej wspólnoty.

Wszystkim naszym darczyńcom z całe

go serca dziękujemy za dotychczasowe

wsparcie.

W imieniu Zarządu

Prezes Anetta KasprzakRadecka

Dzień godności
13 maja 2010 roku o godz.13.00 za

praszamy na wspólne spotkanie w ramach

Żarowskiego Dnia Godności, którego po

mysłodawcą jest Ryszard Dykcik Wspól

nym przemarszem spod Gminazjum

w tym dniu zamanifestujemy solidarność,

równość oraz potrzebę wspierania się na

wzajem. Serdecznie zapraszamy wszyst

kich mieszkańców. Spotkajmy się.

/ops/

Historia żarowskiego Hospicjum
Aż wierzyć się nie chce, że Hospicjum w Żarowie istnieje już 10 lat!

Zarząd i wolontariusze Hospicjum

Genowefa Błaszczyk w trakcie uroczystości rocznicowych

Sprzedam mieszkanie w Żarowie na

osiedlu 44 m2 – 2 pokoje, kuchnia, łazien

ka, przedpokój. Tel. 69 111 68 68, po

godz. 15.00.
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pracą i wsparciem wspomagają działa

nia mieszkańców na rzecz wsi.

Wspaniale zaprezentowali się w arty

stycznych występach przedstawiciele

Kalna, ubrani w niebieskie koszulki

z napisem Kalno. Wesoła piosenka

o mieszkańcach i pięknej wsi i o tym,

jak w Kalnie wszyscy pracują i bawią

się, wprowadziła zebranych pod scenką,

w dobry nastrój.

Kolejna wieś, która wystąpiła ze

swoim programem artystycznym to

Wierzbna. Przedstawiciele wsi, w bia

łych koszulkach, z napisem Wierzbna,

równie pięknie zaprezentowali się

i w wierszu, i w piosence. Słowa piosen

ki (podobnie jak w przypadku Bukowa

i Kalna), ułożone specjalnie na tę oka

zję, wychwalały

wieś i wspaniałych

mieszkańców, w tym

muzyki iście z pól,

łąk i lasów wziętej

(„Pszczółka Maja”).

Występy poszczególnych wsi oce

niało JURY w składzie: Irena Hałacz

kiewicz, zastępca Burmistrza Grzegorz

Osiecki, przedstawicielka GCKiS Elż

bieta Kulas.

Kolejnym etapem konkurencji była

prezentacja wiejskich stołów, na któ

rych znalazły się wiktuały charaktery

styczne dla danej wsi oraz wyroby

rękodzielnicze mieszkańców. Wybrany

przedstawiciel wsi musiał w kilku sło

wach zaprezentować swój stół i zachę

cić wszystkich, by właśnie z tego stołu

zechcieli skosztować potraw. Jury, po

skosztowaniu potraw, orzekło iż

wszystkie są smakowite.

Turniej wsi w Bukowie

Stoisko Żarowskiej Wspólnoty Samorządowej

Stoisko Wierzbnej  pełne wspaniałych potraw

Stoisko Kalna z pysznymi potrawami i nalewką

Stoisko Bukowa wyrózniało wię upieczonym prosiaczkiem

Bieg na nartach w wykonaniou mieszkańców wsi Kalno

Bieg w workach  Kalno na prowadzeniu
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Konkurencje sportowe
Do konkurencji rekreacyjnych, które

przygotował TKKF Żarów, przystąpiły

cztery wsie: Buków, Wierzbna, Kalno i

Pyszczyn. Wszystkie drużyny, gotowe

„na wszystko” stawiły się w wyznaczo

nym miejscu gotowe do „boju”. Zawod

nicy musieli wykazać się m.in.: siłą –

przeciąganie liny, szybkością – bieg na

nartach czy bieg w workach, zmysłem

równowagi – kręciołek, precyzją – bieg

z jajkiem na łyżce trzymanej w zębach.

Było wiele śmiechu i rywalizacji fair

play. Drużyny w jednych konkuren

cjach były lepsze, w innych oddawały

pola rywalom, ale matematyka jest nie

ubłagana, dlatego też nietrudno było

wskazać zwycięzców i zwyciężonych.

Każda wieś dostała czek na określoną

kwotę: I. miejsce – Buków – 1000 zł, II.

miejsce Wierzbna – 800 zł, III. miejsce Kal

no – 600 zł i IV. miej

sce (również

nagrodzone) Pyszczyn

– 400 zł. Kończąc Tur

niej Wsi, Lilla Grunt

kowska – Burmistrz

Żarowa wręczyła na

grody i podziękowała

wszystkim zaangażo

wanym w przygotowa

nia imprezy, a także

mieszkańcom Bukowa, Wierzbnej, Kalna i

Pyszczyna za udział w turnieju, życząc dal

szej dobrej zabawy wszystkim zebranym na

boisku w Bukowie.
EK

Przeciaganie liny

Ekipa Kalna przygotowuje się do wystepów

Ekipa Wierzbnej z Burmistrz Lillą Gruntkowską

Amnestia dla dłużników Biblioteki
W związku z majowym Świętem Bibliotek ogłaszamy amne

stię dla wszystkich dłużników Biblioteki Publicznej w Żarowie.

Przez cały miesiąc maj nie będziemy pobierać żadnych kar za upo

mnienia oraz przetrzymanie książek.

Książki można zwracać w godzinach otwarcia Biblio

teki, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00

do 17.30. Tel. 748570435, 748570596.
Stanisława Biernacka

Żarowski „WIP” II
29 kwietnia 2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie Związku

Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbyło się drugie spo

tkanie rekrutacyjne do projektu „WIP – Wiara w Inte

grację Pokoleniową”.
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaro

wie obejmuje aktywizację zawodową, edukacyjną i społeczną bez

robotnych mieszkańców Gminy, który rozpocznie się w maju br.

W spotkaniu wyłoniono 10osobową grupę uczestników (6 kobiet

i 4 mężczyzn). Zebrani z zaciekawieniem wysłuchali założeń projektu

oraz wyrazili chęć uczestnictwa w proponowanej formie wsparcia.

Uczestniczki poprzedniego projektu opowiedziały o korzyściach

płynących z udziału w projekcie.

– Mam nadzieję, że projekt ten w znacznym stopniu przyczyni się

do integracji mieszkańców Gminy Żarów, bowiem po raz kolejny da

jemy szansę ludziom na ich aktywizację, a tym samym na dostrzeże

nie swoich pozytywnych stron i uświadomienie sobie, że każdy może

być „WIPem” – powiedziała po spotkaniu Anita DenesZiemkie

wicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

/x/

Bicie rekordu
Szkoła Podstawowa w Żarowie zaprasza wszystkich

mieszkańców miasta i gminy, grających na gitarach, do

wspólnej zabawy.
Wzorem wrocławskiego „Gitarowego Rekordu Guinnessa” pro

ponujemy zbiorowe odegranie gitarowego utworu „Hey Joe” Jimi

Hendrix`a.

Bicie rekordu odbędzie się 21 maja 2010r. Podczas plenerowej

imprezy „Piknik Rodzinny” organizowanej z okazji Dnia Dziecka,

połączonej z obchodami Xlecia szkoły.

Zbiórka gitarzystów na terenach zielonych szkoły przy ul. 1

Maja 2 o godz. 16.30.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

Młodzieżowa Rada Miejska w Żarowie

ogłasza Konkurs na nowe logo MRM
Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:

 działać jako symbol Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie,

 być oryginalna i niepowtarzalna,

 być łatwo skalowalna,

 funkcjonować w wersji kolorowej i czarnobiałej,

 być łatwa do rozpoznania i zapamiętania,

 praca musi być wykonana indywidualnie, w wersji papierowej

lub elektronicznej,

 technika prac dowolna, format A4,

Konkurs trwa do 18 maja 2010r.

Szczegóły konkursu na stronie internetowej: mrm.gmina.zarow.pl
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Pomimo przelotnych opadów desz

czu odbyły się konkursy, występy i kon

kurencje sportowosprawnościowe.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się

loteria fantowa oraz stoiska z ciastami i

potrawami przygotowanymi przez

mieszkańców Mrowin, Łażan, Krukowa

i Zastruża.

Zarząd i wolontariusze Hospicjum

Ciasta przygotowane przez gospodynie z Mrowin, Łażan, Krukowa

i Zastruża

Potrawy przygotowane przez Mrowiniaków

Marian Borowski serwował pyszny bigos i grochówkę

Festyn

parafialny

w Mrowinach

Jak nowe
Dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy

prace polegające na odnowieniu pla

ców zabaw. Kończymy juz malowa

nie elementów placu zabaw przy

ulicy Bolesława Chrobrego.

Kolejnym etapem będzie uzupełnienie

brakujących elementów wszystkich placów

zabaw w gminie Żarów. Koszt prac będzie

wynosił ok. 11 000,00 zł. Wierzymy, że

nasz wysiłek nie jest daremny, a praca zo

stanie uszanowana przez mieszkańców.

W tym samym czasie prowadzimy rów

nież prace polegające na upiększeniu tere

nów zielonych, poprzez nasadzenie nowych

drzew i krzewów. Zwracamy się z uprzejmą

prośbą o nie niszczenie nasadzeń i dbanie o

nie, gdyż służą wszystkim mieszkańcom.

Adam Rakoczy

Rocznicowy tort w UTW
W czwartek 22 kwietnia 2010r., w miejsce tradycyjnych zajęć z malar

stwa, odbyła się mała uroczystość – I rocznica zajęć.
Swoje małe święto, ale z wielkim tortem

obchodziły słuchaczki – malarki z Uniwersy

tetu Trzeciego Wieku w Żarowie.

Wielkim zaskoczeniem dla prowadzącej

zajęcia Wandy Hüpner było to, że panie

uczęszczające na zajęcia, zamiast (starym

zwyczajem) wyciągnąć na stół kartki, pędzle

i farby, postawiły na nim wielkie pudło,

a w nim ogromny tort z dużą świeczką.

Rok zajęć (również w okresie przerwy

wakacyjnej) zaowocował ponad setką prac,

wykonanych różnymi technikami, o różnorod

nej tematyce oraz trzema wystawami. Jedna

z nich (jesień 2009) odbyła się w Bibliotece

Publicznej w Żarowie, druga (marzec 2010)

podczas uroczystości związanych z obchoda

mi I Rocznicy UTW w auli Gimnazjum w Ża

rowie, natomiast trzecią można jeszcze

obejrzeć w GCKiS, na którą serdecznie zapra

szamy od poniedziałku do piątku w godz. od

8.00 do 18.00 do końca maja br.

Co mówią o zajęciach Seniorki?
Wanda Surdyka – Wreszcie, od roku, mogę

robić to, o czym marzyłam przez całe życie. Je

stem całkowicie usatysfakcjonowana, tym co

możemy w ramach Uniwersytetu Trzeciego

Wieku robić. Cieszę się z każdej wizyty

w GCKiS, gdzie prowadzone są zajęcia. Ża

den powód nie byłby chyba wystarczającym,

bym chciała zrezygnować z tych spotkań.

Danuta Jarosz – Na zajęcia z malarstwa

przychodzę, bo jest tutaj bardzo przyjem

nie. W domu nie mam takiego towarzystwa

jak tutaj. Wiele rzeczy się uczę, ale może

i ktoś ode mnie się czegoś nauczy, np.

dziergania czy haftowania. Jestem bardzo

zadowolona i dopóki będę mogła chodzić,

to nigdy z tych zajęć nie zrezygnuję.

Jadwiga Maksanty – Stworzyłyśmy wspa

niałą rówieśniczą grupę, pełną tolerancji

i wzajemnego zrozumienia. Dzięki tym zaję

ciom spostrzegam więcej, czuję więcej... po

prostu inaczej patrzę na świat. Wandzia,

która jest niezwykłą osobą, obdarzoną szcze

gólnym darem, stworzyła niepowtarzalny

klimat. W jej towarzystwie czujemy się młod

sze, ważniejsze, zdolniejsze.

Elżbieta Kulas
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a gospodarzem zawodów OSP w Bukowie.

Zawody stały na bardzo wysokim

poziomie, co podkreślał Zastępca Ko

mendanta Powiatowego PSP w Świdni

cy Dariusz Budkiewicz.

Wysoki poziom organizacji i zaanga

żowania wszystkich strażaków podkre

śliła również Burmistrz Lilla

Gruntkowska, która obserwowała zawo

dy. Po zawodach powiedziała, że jest za

dowolona z tego, że po długiej przerwie

strażacy ponownie stanęli do zawodów.

Jest to bowiem z jednej strony element

integracji, a z drugiej doskonalenie

umiejętności, które

tak bardzo są po

trzebne w trakcie ak

cji ratowniczych.

Na zakończenie wy

powiedzi Burmistrz

Gruntkowska prze

kazała moc najser

deczniejszych

życzeń wszystkim strażakom z okazji

zbliżającego się święta: Dnia Strażaka,

który obchodzony jest w dniu Świętego

Floriana.

W zawodach drużyn strażackich

zwyciężyli druhowie z Pozarzyska.

Drugie miejsce zajęli strażacy

z Wierzbnej, trzecie z Kalna. Następni

w kolejności byli strażacy z Imbramo

wic, Żarowa i Mrowin.

Wielką atrakcją dla publiczności był

występ jedynej drużyny dziewczęcej

z OSP Buków.

Swoje umiejętności zaprezentowały

również trzy drużyny młodzieżowe:

z Bukowa oraz dwie z Mrowin, w tym

jedna z Zakładu Wychowawczego.
/x/

Zawody strażackie w Bukowie

Każdy ze strażaków ma ściśle wyznaczone zadanie

Szybkość działania, to jedna z największych zalet strażaków

Drużyna dziewczęca z Bukowa

Z okazji Dnia Strażaka
składam wszystkim druhnom i druhom

z Ochotniczych Straży Pożarnych

działających na terenie Gminy Żarów

moc najserdeczniejszych życzeń, wszelkiej pomyślności

i jak najmniejszej ilości wyjazdów do pożarów.
Burmistrz Żarowa Lilla Gruntkowska ze współpracownikami

Turniej Szachowy
3 maja w budynku Gimnazjum w Żarowie rozegrany

został tradycyjny turniej szachowy z okazji rocznicy

uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Do turnieju zgłosiło się blisko 40 zawodników i zawodniczek,

których podzielono na dwie grupy.

W grupie seniorów zwycięstwo odniósł Czesław Stec wyprze

dzając Damiana Daniela oraz Pawła Paradowskiego (wszyscy Go

niec Żarów).

W drugiej, gdzie rywalizowali juniorzy oraz wszystkie zawod

niczki wśród kobiet wygrała Ewelina Dominik (Goniec Żarów) przed

Marleną Drgas (Wrocław) oraz Sabiną Stawiak (Goniec Żarów).

Wśród juniorek zwyciężyła Klaudia Stawiak (Goniec Żarów), a u ju

niorów Piotr Piórek (Strzegom)

Czołówka grupy seniorów:

1. Stec Czesław, Goniec Żarów, 5.5 pkt.

2. Daniel Damian, Goniec Żarów, 5.5 pkt.

3. Paradowski Paweł, Goniec Żarów, 5 pkt.

Czołówka grupy „mieszanej”

1. Dominik Ewelina (s), Goniec Żarów, 6 pkt.

2. Drgas Marlena (s), Wrocław , 6 pkt.

3. Stawiak Sabina (s), Goniec Żarów, 4,5 pkt.

GCKiS

Europejskie trofeum
Żarowska fabryka zmywarek Electrolux zdobyła jed

ną z najważniejszych nagród wewnętrznych w firmie

Electrolux. Została europejskim laureatem nagrody EMS

Best Practice za rok 2009.
Europejska nagroda EMS Best Practice corocznie trafia do jed

nej z fabryk za projekt prezentujący osiągnięcia we wdrażaniu na

rzędzi Electrolux Manufacturing System (system produkcyjny w

firmie Electrolux).

Nad projektem pracował zespół złożony z operatorów linii mon

tażowych, operatorów magazynu komponentów, liderów produkcji,

techników, a także osób odpowiedzialnych za główne procesy. Li

derem Projektu był Paweł Sowicz, który związany jest z Electrolu

xem od samego początku, od 2005 roku.

– Jestem dumny z tego, że to europejskie wyróżnienie trafiło do

nas. To kolejny dowód na to, że polscy pracownicy nie ustępują pod

względem profesjonalnym swoim zachodnim, bardziej doświadczo

nym kolegom – powiedział Krzysztof Spiehs, dyrektor żarowskiej fa

bryki Electrolux.

/ex/
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Patriotyzm
jeden strzępek na maszcie

Nikt się zmienić barw nie ośmieli

Słowa te towarzyszyły uczniom

klasy V i VI Szkoły Podstawowej im.

Anny Jenke w Mrowinach podczas za

jęć przygotowanych przez Biuro Edu

kacji Publicznej Instytutu Pamięci

Narodowej oddział we Wrocławiu,

które odbyły się 16 kwietnia 2010r.
Na lekcji, której temat brzmiał: „Z flagą

narodową przez historię najnowszą Polski”

edukator IPN Elżbieta Krzaczek przypomina

ła uczniom, jakie znaczenie dla Polaków mia

ła flaga w różnych okresach, począwszy od

czasów II wojny światowej do 1989r. oraz

jak należy odczytywać sposób używania fla

gi w różnych sytuacjach.

Młodzież przygotowała plakaty, których

głównym tematem były symbole narodowe,

wspólnie dyskutowali na temat znaczenia

symboli narodowych dla każdego człowie

ka, a także dla całego narodu. Pani edukator

przedstawiła uczniom najważniejsze wyda

rzenia historyczne Polski z lat 19391989

oraz te, które wydarzyły się całkiem niedaw

no – tragiczny wypadek samolotu rządowe

go pod Smoleńskiem. Wspólnie uczciliśmy

minutą ciszy pamięć osób, które 10 kwietnia

zginęły w tym wypadku.

Dzięki przygotowanym materiałom – slaj

dom, zdjęciom i plakatom – wiele ważnych

dat, wydarzeń i symboli pozostanie w pamię

ci naszych uczniów – Młodych Patriotów.

Katarzyna Buczma

Remonty dróg
W kwietniu Gmina Żarów rozpo

częła remonty dróg, na których skut

ki minionej zimy są najbardziej

widoczne. Naprawy cząstkowe na

wierzchni dróg gminnych realizowa

ne są siłami pracowników robót

publicznych.
Rozpoczęto od drogi ŻarówKalno.

W Żarowie ubytki w nawierzchni uzupełnio

no na ul. Słowiańskiej, ul. Wojska Polskiego,

ul. Dworcowej oraz ul. Władysława Łokietka

przy skrzyżowaniu z ul. Piastowską.

Działając wspólnie z powiatem, Gmina

Żarów remontuje także drogi powiatowe.

W związku z tym naprawiono między inny

mi ul. Armii Krajowej, ul. Adama Mickie

wicza oraz ul. Wiejską, których zarządcą

jest Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego.

Rozpoczęto także utwardzanie tłucz

niem dróg i ulic gminnych o nawierzchni

gruntowej. Dzięki pomocy kopalni w Siedli

mowicach i Łażanach Gmina Żarów zabez

piecza kruszywo, które przy udziale

mieszkańców zostaje rozplantowane, tam

gdzie przejazd jest najbardziej utrudniony.

Gmina Żarów zabezpiecza koszty transportu

kruszywa oraz przy dużej powierzchni po

maga ciężkim sprzętem w usypaniu równej

warstwy. Kruszywo w pierwszej kolejności

zostaje dostarczone tam, gdzie mieszkańcy

wykazują chęć współpracy w rozplantowa

niu. W Żarowie dowieziono tłuczeń na uli

ce: ks. Mariana Cembrowskiego,

Wierzbową, Dębową, Jarzębinową, Buko

wą, Brzozową, Kasztanową, Ks. Jadwigi,

Pogodną, Wiejską, Sportową, Krętą, . Na

prośbę mieszkańców dostarczono także kru

szywo na utwardzenie dróg dojazdowych do

garaży przy ul. Piastowskiej oraz Mieszka I.

Kruszywo dostarczane było również do

Mrowin na utwardzenie ul. Bocznej i Krót

kiej, do Imbramowic na ul. Lipową, Boczną,

do Pyszczyna, Krukowa, Kalna. Dowiezio

no kruszywo na ul. Strefową na poszerzenie

drogi dojazdowej na strefę od strony Mro

win.

Gmina Żarów oprócz remontów dróg,

aby rozwiązać problem mieszańców z bra

kiem miejsc parkingowych, rozpoczęła bu

dowę trzech parkingów przy ul. Kazimierza

Wielkiego oraz planuje się wykonanie par

kingu przy ul. Łokietka. Dokończono także

chodnik przy ul. Piastowskiej.

Potrzeby nawiezienia kruszywa do

utwardzenia drogi gminnej prosimy zgła

szać na piśmie do Urzędu Miejskiego w Ża

rowie z podaniem konkretniej lokalizacji

oraz nr kontaktowego, dzięki któremu poin

formujemy zainteresowanych o terminie do

wozu kruszywa.

/d/

...43 grosze się należy
Wydawałoby się, że w dobie ostrej konkurencji na rynku już nikt i nigdy

nie wypowie sentencji: „czy się stoi, czy się leży...”. A jednak można ją usły

szeć każdego miesiąca. Kto ją wypowiada?

Oczywiście nikt głośno, ale takie można

odnieść wrażenie analizując ostatnią regula

cję cen, jaką zaserwował wspólnotom miesz

kaniowym ZGL sp. z o.o.

Dlaczego takie odnoszę wrażenie?
Wystarczy się przyjrzeć dowolnemu roz

liczeniu, jakie ZGL sp. z o.o. przedstawił

członkom wspólnot.

Pozornie opłaty

uległy obniżeniu.
Takie odnosi się pierwsze wrażenie po

pobieżnej analizie stawek.

W zeszłym i w tym roku płaci się po 43

grosze na wynagrodzenie Zarządcy. W ze

szłym roku ZGL pobierał 69 groszy,

a w tym 50 groszy tytułem zaliczki na utrzy

manie nieruchomości.

Czy ta obniżka jest obniżką?
Teoretycznie tak, bo co prawda w tym

roku niespodziewanie ZGL zaczął liczyć

opłaty nie tylko od mieszkania ale również

od piwnic, strychów i komórek, to suma su

marum niektórzy właściciele mieszkań będą

płacili mniej.

Czy powinni się cieszyć z tego „prezen

tu”, jaki im zaserwował ZGL?

Raczej powinni ubolewać i protestować,

gdyż na tym dziwnym zabiegu obniżania

stawek i doliczenia dodatkowej powierzchni

ZGL zarobił nic nie robiąc. Jednym prostym

zabiegiem zwiększył sobie wynagrodzenie,

gdyż owe 43 grosze nie podlega jakiemu

kolwiek rozliczeniu. To jest wynagrodzenie

za tzw. zarządzanie.

Obniżeniu uległa wyłącznie zalicz

ka na utrzymanie części wspólnej,

czyli na drobne remonty, naprawy,

przeglądy itp.
I paradoksalnie ZGL mając mniej pie

niędzy na te czynności będzie pobierał

większe wynagrodzenie. Mamy więc owe:

„czy się stoi, czy się leży...”. Po co więc

ZGL ma cokolwiek robić w budynku skoro

i tak właściciel musi zapłacić 43 grosze za

m2 bez względu na to, czy cokolwiek w bu

dynku zostanie zrobione.

Chociaż nie. Niektórzy z przedstawicieli

spółki ZGL mocno napracują się... gębą.

Szepcząc tu i tam, że nie wykonują remon

tów, bo... Gmina zabrała pieniądze...

Kiedyś chodzili z jedną rurką po mieście,

teraz chodzą z plotką. Jakież to jest meczące

zajęcie, ile trzeba się nagadać, a co miesiąc

43 gr od metra i tak wpadnie na konto.

/weZyr/

Pamiętamy
W poniedziałek, 19 kwietnia za

kończyła się żałoba narodowa. Smu

tek i żal wciąż tkwi w naszych sercach.
Uczniowie SP w Zastrużu połączyli się

z Narodem i rodzinami ofiar w bólu i zadu

mie. Poniedziałek, 12 kwietnia był szcze

gólnym dniem dla całej społeczności

Zastruża. Przed lekcjami odbył się uroczy

sty apel, który był przygotowany w hołdzie

ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem. Dy

rektor Krystyna Wardach, przypomniała

wszystkim, jak wielką ponieśliśmy stratę.

Wskazała na wartości i idee, które pomimo

wielu zawirowań historii, nigdy nie zginą.

Ofiary katastrofy uczciliśmy minutą ci

szy. Złożyliśmy również kwiaty i zapalili

śmy znicze w miejscu upamiętniającym

Pana Prezydenta i Pierwszą Damę Rzeczy

pospolitej Polskiej. Każdego dnia płonęły

znicze pod portretem pary prezydenckiej.

W środę uczniowie i nauczyciele, a także

mieszkańcy Zastruża i Krukowa uczcili pa

mięć tych, którzy tak tragicznie odeszli,

podczas Mszy Św. celebrowanej przez księ

dza proboszcza Pawła Szajnera.

Po wspólnej modlitwie w intencji Ojczy

zny, udaliśmy się pod symboliczny krzyż

w Zastrużu, pod którym ksiądz proboszcz

odmówił modlitwę za zmarłych, uczniowie

zaś złożyli wiązankę oraz zapalili znicze.

Samorząd Uczniowski i opiekun SU
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Coca Cola Cup
W dniach 21 i 23 kwietnia 2010 r. na kompleksie boisk sportowych „Moje

boisko Orlik 2012” rozegrana została I runda eliminacyjna Turnieju Piłkarskiego

Coca Cola Cup dla chłopców i dziewcząt uczęszczających do gimnazjum.

Obydwa zespoły z naszego gimnazjum

wygrywały wszystkie swoje mecze

i awansowały do II etapu rozgrywek.

Dziewczęta:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie 

Gimnazjum w Mietkowie 11:1

Gimnazjum w Mietkowie  Gimnazjum

w Budziszowie Wielkim 1:4

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie 

Gimnazjum w Budziszowie Wielkim 13:1

Skład Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Żarowie: Wilk Klaudia, Wielg Alicja,

Brzeska Katarzyna, Tamioła Katarzyna,

Rudnik Katarzyna, Figiela Patrycja, Chrapek

Paulina, Darosz Aleksandra, Kaczmarek

Aleksandra, Pająk Patrycja. Opiekun: Adam

Ciupiński.

Chłopcy:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie 

Gimnazjum w Mietkowie 5:1

Gimnazjum w Mietkowie  Gimnazjum

w Kątach Wrocławskich 6:2

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie 

Gimnazjum w Kątach Wrocławskich 7:1

Skład Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Żarowie: Łagoda Paweł, Czoch

Bartłomiej, Skrzesiński Robert, Sęga

Marcin, Kołodziej Mateusz, Jagła Jakub,

Skotnicki Szymon, Jasiński Michał,

Bargłowski Maciej, Czyżowicz Michał.

Opiekun: Przemysław Drąg.

media

Aktywni szachiści
2324.04.2010 r. w Nowej Bystrzycy rozegrano finał szachów druży

nowych „Złota Wieża” w ramach XI Dolnośląskich Igrzysk LZS.

Reprezentanci Gońca Żarów w końcowej

klasyfikacji zajęli przedostatnią ósmą pozycję.

Skład Gońca Żarów: Zieliński Zbigniew, Gar

bacz Marcin, Daniel Damian, Stawiak Sabina.

Arbitrami rozgrywek byli po raz kolejny

Artur Adamek, Jan Kipczak.

24.04.2010 r. w żarowskim gimnazjum ro

zegrano Finał Dolnośląski Igrzysk Młodzieży

Szkolnej w Szachach 2009/2010. W rozgryw

kach wzięło udział 69 zawodników z gimna

zjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Końcowe wyniki szkół gimnazjalnych:

1. nr 13 Wrocław, 2. nr 49 Wrocław, 3. nr 2

Bogatynia, 4. Przemków, 5. Żarów, 6. nr 2

Ząbkowice Śl., 7. nr 1 Legnica.

Skład Gimazjum im. Jana Pawła II

w Żarowie: Konieczny Patryk, Borowski

Przemysław, Sołek Konrad, Sołek Natalia.

Wśród szkół ponadgimnajzalych zwy

ciężyło XIV LO z Wrocławia zostając mi

strzem województwa, drugą pozycję zajęli

uczniowie ZSZ z Bolesławca, na najniż

szym stopniu podium stanęli reprezentanci

I LO Legnica.

media

Jan Paweł II – Papież

Polak, który łączył

narody
Z okazji Jubileuszu 100lecia

Kościoła pw. Najświętszego Serca

Pana Jezusa w Żarowie oraz

inauguracji PolskoCzeskich Dni

Kultury Chrześcijańskiej we

wrześniu br., Biblioteka Publiczna

w Żarowie organizuje konkurs

plastyczny pt. „Jan Paweł II –

Papież Polak, który łączył narody”.

Celem konkursu jest podkreślenie

pokojowej posługi dla świata Papieża

– Jana Pawła II, który swoim

niezwykłym pontyfikatem, zapisał się

złotą kartą w historii Kościoła.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich

mieszkańców miasta i gminy Żarów.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie

pracy przedstawiającej Jana Pawła II

jako papieża niosącego pokój i łączącego

wszystkie narody świata.

3. Materiały i technika prac dowolna.

4. Każda praca musi zawierać następujące

dane autora: imię i nazwisko, adres,

klasa, szkoła.

5. Prace (tylko indywidualne) należy składać

w Bibliotece Publicznej w Żarowie, ul.

Piastowska 10, od poniedziałku do piątku,

w godz. 9.00 – 17.30.

6. Termin składania prac upływa z dniem

18.06.2010 r.

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny

z wyrażeniem przez autora zgody na

przekazanie Bibliotece Publicznej

w Żarowie praw autorskich do

wykonanej pracy.

8. Nagrody zostaną przyznane w trzech

kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież

i dorośli.

9. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie

nagród nastąpi we wrześniu br., podczas

uroczystych obchodów Jubileuszu 100

lecia Kościoła w Żarowie.

10. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Stanisława Biernacka

Tydzień Bibliotek 2010
Od wielu lat maj to miesiąc szczególny dla bibliotek. W tym pięknym, wiosennym

miesiącu organizowana jest wielka akcja popularyzacji książki i czytelnictwa.

Co roku akcja ma inne hasło wiodące,

które wskazuje, jakie obszary działalności bi

bliotek eksponujemy i co chcemy upo

wszechnić w świadomości społecznej.

Hasłem wiodącym w bieżącym roku

jest: „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”.

W realizowaniu tego hasła jest miejsce

na podkreślenie roli internetu, w którym

splot tych pojęć realizuje się najpełniej, jak i

na odniesienie do obchodzonego obecnie Ro

ku Chopinowskiego.

Biblioteka Publiczna w Żarowie

przygotowała następujący program:
8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek –

okolicznościowa wystawa, cały maj.

11 maja – Spotkanie członków Koła Przyja

ciół Biblioteki w Żarowie (m.in. wybór no

wego zarządu).

12 maja – Dzień Patrona Biblioteki:

 wystawa poświęcona twórczości ks. Jana

Twardowskiego,

 Jan od Biedronki – popularyzacja wierszy

poety wśród czytelników (z niespodzianką).

13 maja – Muzyczna „Akademia Malucha”

– zajęcia muzycznoplastycznoruchowe z

maluchami i ich opiekunami.

Przyjazny komputer – nauka obsługi kom

putera i Internetu dla początkujących, od

10 do 31 maja 2010 r., w godz. od 10.00

do 16.00.

Fryderyk Chopin – Wiem, kto to jest!

 lekcje biblioteczne z aktywnym udziałem

dzieci (termin do uzgodnienia).

Adresaci: przedszkolaki i uczniowie klas 0

III szkoły podstawowej,

 wystawa książek o Fryderyku Chopinie.

Kiermasz Taniej Książki – cały maj.

Amnestia biblioteczna – cały maj miesiąc

bez kar.

Wycieczki do biblioteki – dla dzieci i mło

dzieży (termin do uzgodnienia) – cały maj.

Stanisława Biernacka

Zapraszamy

na korty tenisowe
Gminne Centrum Kultury i Sportu

w Żarowie
zaprasza wszystkich chętnych do korzy

stania z kortów tenisowych znajdujących się

na Osiedlu Piastów w Żarowie.

Korty tenisowe czynne są codziennie

od godz. 10 do zmroku.

Koszt korzystania z kortów wynosi

10 zł/godz. bez względu na wiek.

Istnieje możliwość rezerwacji kortów.

Telefon do gospodarza kortów:

795 933 721.
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Turniej o puchar

Tymbarka
Kolejnym turniejem rozegranym na „Or

liku” były zmagania trzecioklasistów biorą

cych udział w ogólnopolskim turnieju

„Z podwórka na stadion” o puchar Tymbarka.

Zmagania kolegów żywiołowo dopingo

wały koleżanki z klas. Rywalizację wygrała

klasa 3c, wyprzedając 3d, 3b oraz 3a.

Słodkie upominki dla uczniów ufundo

wali radni RM w Żarowie Iwona Nieradka

i Adam Ciupiński. Zespół, który zajął

pierwsze miejsce otrzymał puchar ufundo

wany przez Dyrektora GCKiS w Żarowie

Artura Adamka. Klasa 3c awansowała do

kolejnego etapu turnieju.

media

Wiosenne biegi

przełajowe
20.04.2010 r. na stadionie miejskim w

Żarowie odbyły się wiosenne biegi przełajo

we szkół podstawowych oraz gimnazjum z

terenu gminy Żarów.

Wśród szkół podstawowych po raz kolejny

bezkonkurencyjni okazali się uczniowie

SP Imbramowice wygrywając prawie we

wszystkich kategoriach wiekowych.

Szkoły podstawowe

Dziewczęta – rocznik 19992000
1. Baczyńska Malwina, SP Imbramowice

2. Skrzypek Klara, SP Żarów

3. Gorzycka Sylwia, SP Imbramowice

Chłopcy – rocznik 19992000
1. Myszkowski Damian, SP Żarów

2. Molzahn Jakub, SP Imbramowice

3. Broński Marcin, SP Żarów

Dziewczęta – rocznik 19971998
1. Olender Kornelia, SP Imbramowice

2. Lelotko Kamila, SP Żarów

3. Mazur Aleksandra, SP Żarów

Chłopcy – rocznik 19971998
1. Duda Dawid, SP Imbramowice

2. Drożdzowski Piotr, SP Imbramowice

3. Denes Wojciech, SP Imbramowice

Gimnazjum

Dziewczęta – 1200 m
1. Figiela Patrycja

2. Górska Agnieszka

3. Torbuś Sylwia

Dziewczęta – 2400 m
1. Zawisza Klaudia

2. Rudnik Katarzyna

3. Jasińska Agnieszka

Chłopcy – 1800 m
1. Wójcik Paweł

2. Skrzypek Hubert

3. Przerwa Piotr

Chłopcy – 2700 m
1. Brańka Łukasz

2. Teszner Adrian

3. Korzystka Patryk

Kolejne zwycięstwo juniorów
Lider klasy okręgowej juniorów odniósł cenne zwycięstwo w meczu wy

jazdowym z Bielawianką Bielawa wygrywając 1:4.

Podopieczni Sebastiana Błaszczyka są

niepokonani od 27 kolejek. Ostatnią gorycz

porażki juniorzy przełknęli ulegając druży

nie AKS Strzegom 1:3 na własnym boisku

10 maja 2009 roku.

Mecz nie należał do łatwych. Zjednocze

ni byli stroną przeważającą, jednak raziła

nieskuteczność, brakowało szczęścia lub też

mądrze bronili się gospodarze.

Do 87 min. pachniało sensacją, ponie

waż nasz zespół remisował 1:1.

W całym spotkaniu Zjednoczeni mieli

blisko dwadzieścia rzutów rożnych. Na po

czątku spotkania wrzucona piłka z rzutu roż

nego powraca do Bryły, który ponownie

dośrodkowuje na drugi metr do Skrypaka.

Michał przestrzeliwuje nad bramką.

W 8 min. z lewego narożnika piłkę wrzu

ca Uszczyk na głowę

wchodzącego Pie

truszki, który strzela

obok słupka. Kolejny

stały fragment gry

wykonany przez

Chrapka oglądnęli

śmy w krótkim odstę

pie czasu.

Bezpośredni

strzał z 30 metrów

paruje przed siebie

bramkarz gospoda

rzy. Ponowne dośrodkowanie ląduje na gło

wie Dopieralskiego. Bramkarz wybija piłkę,

którą przejmują pomocnicy Bielawy.

Niepewność w środku boiska Skrypaka

wykorzystują gospodarze, przeprowadzając,

jak się okazało zabójczą kontrę. Bezpośredni

strzał z wrzuconej piłki na długi słupek lądu

je w bramce Pojaska.

Bramka wyrównująca padła 8 minut póź

niej. Akcję rozpoczął defensor Szkurłat,

przechodząc rywali niczym tyczki. Zagrał

do uwalniającego się Łabudy, który został

sfaulowany w polu karnym. Jedenastkę na

bramkę zamienia Chrapek.

Z każdą kolejną minutą dominacja gości sta

wała się coraz wyraźniejsza. Zbyt mocna centra

Pietruszki z prawego skrzydła nie pozwala pre

cyzyjnie strzelić głową Dopieralskiemu. Bryła

zagrywa z rzutu rożnego na wchodzącego na

bezpośredni strzał z 16 m. Chrapka, który

nieczysto uderza piłkę. Do piłki dochodzi Dopie

ralski dośrodkowując na głowę Skrypaka. Fut

bolówka ląduje ponad bramką. Bliski strzelenia

głową był również Bryła. Do przerwy Zjedno

czeni oddają jeszcze dwa strzały z 16 metrów.

Bramkarz nie kapituluje.

Po krótkim wznowieniu z rzutu rożnego

Dopieralski na wykroku przechodzi rywala,

dogrywa do Pietruszki. Mariusz nie umie

strzelić w sytuacji sam na sam. Bezpośredni

strzał z dośrodkowania Chrapka marnuje

Skrypak. Ostry presing sprawia, iż nasza dru

żyna otwiera się na kontry rywali.

Gospodarze przeprowadzają tylko jedną

w drugiej połowie. Sytuację wyjaśnia Poja

sek broniąc nogami. W 78 min. piłkę ręką

na środek boiska wznawia Pojasek. Pomoc

nicy uruchamiają Pietruszkę, który staje ko

lejny raz w sytuacji sam na sam. W tym

przypadku zabrakło szczęścia, gdyż wycho

dzącego bramkarza udało się przelobować,

jednak piłka ląduje na słupku.

Upragniony gol padł w 87 min. W za

mieszaniu pod polem karnym Pietruszka

po raz trzeci staje oko w oko z golkiperem

Bielawy, strzelając bramkę dającą prowa

dzenie. Od tego momentu przypomniał o so

bie Konieczny, który wchodzi z ławki

rezerwowych i robi, co do niego należy.

W pole karne wchodzi Dopieralski. Dogry

wa na 16 m. do niepilnowanego Konieczne

go, który strzela 3 bramkę po rykoszecie.

Ostatnia bramka to efekt zespołowej ak

cji ChrapekWojnowskiDopieralskiKo

nieczny. Ten ostatni ustala wynik spotkania.

Żółte kartki: 13’ Bryła, 73’ Wojnowski.

Zjednoczeni: Pojasek – Chrapek, Szkur

łat (82’ Grochowski), Skrypak, Sołek, Do

pieralski, Bryła, Pietruszka, Wojnowski,

Łabuda, Uszczyk (60’ Konieczny).
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Plan wycieczek

Miejskiego Koła PTTK

„Żarodreptaki” na rok 2010
Zlot na Wielkiej Sowie, 9.05.2010

Góra Krzyżowa – Świny – Bolków,

23.05.2010

Rajd Minerały PTTK Świdnica, 30.05.2010

Góra Św. Anny – Nowa Ruda, 13.06.2010

Kolorowe Jeziorka, 27.06.2010

Rajd Górski PTTK Świdnica, 24

26.09.2010

Jesienny Zlot na Ślęży, 17.10.2010

Zakończenie sezonu, (termin do uzgodnie

nia)

Andrzejki PTTK Świdnica, 2021.11.2010

Kontakt:
Wojciech Deperas: 721673499

Bolesław Moryl: 507857596

PTTK Świdnica:748524560
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Po zespołowej akcji w trzeciej minucie

bliski zdobycia prowadzenia dla naszego ze

społu był Rudnik.

W ostatniej chwili

zostaje zatrzymany

przez stopera gospo

darzy. W środkowej

części boiska, Ślącz

ka zagrywa na skrzy

dło do

Koluśniewskiego,

który w asekuracji

dwóch obrońców od

daje strzał obok pra

wego słupka

bramkarza Podgórza.

Po kwadransie gry

Zjednoczeni przeprowadzają kolejną akcję.

Rudnik podaje do aktywnego Dąbrowskiego.

Daniel sprytnie mija dwóch rywali. Strzał na

bramkę uprzedza bramkarz łapiąc piłkę z pod

nóg naszego pomocnika. Zjednoczeni dominu

ją, czego efektem są kolejne kontry. Rzut wol

ny wykonuje Ciupiński. Przedłużenie

Korbeckiego ląduje na głowie Koluśniewskie

go, piłka wędruje nad poprzeczkę.

My atakujemy, rywal strzela.
Niefortunne ustawienie naszych pomoc

ników pozwala wyprowadzić rywalom

kontrę. Podanie trafia do napastnika, który

w sobie tylko znany sposób „drybluje”, prze

chodząc dwóch obrońców i dopełnia formal

ności. Bezpośredni strzał z rzutu wolnego po

faulu w 24 min. z najwyższym trudem paru

je Trawczyński.

Po zimnym prysznicu do słowa docho

dzą Zjednoczeni. Z silnym dośrodkowaniem

Ciupińskiego mija się Rudnik. Chwilę póź

niej lewą stroną uwalnia się Chłopek wrzuca

jąc na długi słupek. Dąbrowski pudłuje

strzałem z głowy. W 37 min. nieporozumie

nia Kozibrody z Trawczyńskim na nasze

szczęście nie wykorzystali wałbrzyszanie.

Źle rozegrany rzut rożny daje szansę szyb

kiej kontry, której nie marnujemy. Rajd

przez znaczną część boiska wykonał Chło

pek zagrywają do Rudnika, któremu pozosta

ło się spytać, w który róg ma strzelić?

Strzelił w lewy, dając bramkę wyrównującą.

Trzy minuty po zmianie stron Zjednocze

ni wykonują rzut rożny. Walkę w powietrzu

wygrywa Okarma. Gospodarzom sprzyja bo

isko. Piłka ląduje na piasku uniemożliwiając

skozłowania przed bramkarzem. Na prowa

dzenie dla Zjednoczonych czekamy do

65 min. Wrzucona piłka z rzutu rożnego wę

druje na 16 metr. Bezpośredni strzał Kolu

śniewskiego „wypluwa” bramkarz. Do piłki

dobiega Okarma strzelając drugą bramkę.

Chwilę później to nam sprzyja szczęście.

Błąd popełnia Klimaszewski, mając dużo

czasu nie dogrywając do swoich zawodni

ków. Gubi piłkę, która wędruje na skrzydło.

Zawodnik Podgórza przechodzi Chłopka, za

grywa na siódmy metr. Bezpośredni strzał

wybijamy z linii bramkowej. Po ostrym pre

singu Koluśniewskiego gospodarze gubią pił

kę. Strzał z 16 m. Ślączki broni bramkarz.

O 82 oraz 83 min. nasi piłkarze z pewno

ścią chcieliby zapomnieć. Po szkolnych błę

dach tracimy dwie bramki. W akcji jeden na

jeden pomocnik Podgórza z łatwością prze

chodzi naszego obrońcę strzelając bramkę wy

równującą. Ledwo, co rozpoczęliśmy od

środka i kolejna strata. Piłkę na 17 metrze traci

Chłopek. Tym samym napastnik wychodzi

sam na sam zdobywając prowadzenie. Honoru

w ostatnich sekundach broni Korecki. Strza

łem z głowy zdobywa bramkę dającą 1 punkt.

Żółte kartki: 40’ Rudnik

Zjednoczeni: Trawczyński – Kozibroda,

Chłopek, Ciupiński, Okarma, Klimaszewski,

Ślączka, Koluśniewski, Dąbrowski (55’ Jer

nutowski), Korbecki, Rudnik.
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Strata pozycji lidera
Zespół seniorów Zjednoczonych Żarów zremisował na wyjeździe z Podgó

rzem Wałbrzych 3:3 (1:1). Remis oznacza stratę pozycji lidera na korzyść

Sudetów Dziećmorowice.

Puchar Wiosny
21 kwietnia 2010 odbył się III Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o „Puchar Wio

sny”. Wzięły w nim udział reprezentacje Gimnazjów z: Pszenna, Żarowa (dwa

składy), Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej oraz dwa zespoły z SP Żarów.

Zawody rozegrano w hali sportowej

GCKiS. Grano systemem turniejowym. Czas

gry wynosił 2 x 9 min. Wyjątkiem był mecz

o V – VI miejsce, który trwał 2 x 15 min. Wy

nikało to z faktu, że te drużyny miały do roze

grania 1 mecz mniej niż pozostałe.

Zwycięzcami Turnieju została „I –sza”

drużyna z Gimnazjum w Żarowie przed ze

społami z Pszenna i Jaworzyny Śląskiej.

O miejscach I – II oraz III – IV decydowały

rezultaty bezpośrednich pojedynków. W nich

Gimnazjum Żarów „I” pokonało reprezenta

cje Pszenna 3:1 (2:0) a SP Jaworzyna Śl. wy

grała z Gimnazjum Żarów „II” 3:2 (1:1).

Zdobywczynie Pucharu Wiosny 2010

grały w następującym składzie: Ceglińska

Marzena (kapitan), Kowalczyk Mieczysława

(bramka), Wąsowska Klaudia (5 bramek),

Kovaci Katarzyna (2), Wygodzka Kamila

(4), Szul Katarzyna, Jaremko Katarzyna,

Brańka Jolanta, Legiejew Żaneta(1), Urba

nik Alicja, Zielińska Jagoda (3) i Bednar

czyk Kornelia (5).

Uczestniczące w Turnieju zespoły z SP

Żarów składały się z zawodniczek UKS

„Głęboka Purpura”. Ostatecznie zajęły V

i VI miejsce ale na uzyskanych wynikach za

ciążyła, w sposób znaczący, przewaga fizycz

na uczennic klas pierwszych gimnazjum nad

dziewczynkami z kl. IV – V.

Zespoły z SP Żarów wystąpiły w zesta

wieniach: „Isza” drużyna – Edyta Malesza

(kapitan, 2 bramki), Karolina Bortnik, Wikto

ria Chmiel (6), Paulina Dominik, Kaja Ja

strzębska (5), Ala Piotrowska („koło”,

bramka, 1), Małgorzata Przybyłowicz (bram

ka, pole), Klara Skrzypek, Justyna Zięba (2)

i Zuzanna Ziobro oraz „IIgi” zespół – Jolan

ta Kurzac (kapitan, pole, bramka, 1), Paulina

Walus (bramka, pole), Ewa Hołota, Jagoda

Dydyńska, Katarzyna Pszonka (1), Natalia

Sawicka, Roksana Kulesza i Wiktoria Szy

dłowska. W meczu z „Gimnazjum Żarów I”

Jola Kurzac zdobyła bramkę jako setna za

wodniczka UKSu „Głęboka Purpura”. No

wą setkę zdobywczyń goli dla „GP”

otworzyła Katarzyna Pszonka.

Najwięcej bramek zdobyły: Aleksandra

Malewicz z SP Jaworzyna Śląska i Aleksan

dra Adamus z Pszenna. Obie rzuciły po 10

goli. Do najskuteczniejszych należały rów

nież: Agata Szabłowska (9, Pszenno), Wik

toria Chmiel (6, SP Żarów „I”) oraz: Anna

Wasylko (Pszenno), Kaja Jastrzębska (SP

Żarów „I”), Wąsowska Klaudia i Bednar

czyk Kornelia (Gimnazjum Żarów „I”), któ

re uzyskały po 5 bramek.

Sędziowali arbitrzy z DZPR p. Leszek

Majkowski i Zenon Łukasik. „Stolik” sę

dziowski obsługiwał, wraz dwoma kolega

mi, Tomasz Gadzina.

Organizatorami byli: UKS „Głęboka

Purpura” (Piotr Jaskólski) i Gimnazjum

w Żarowie (Mariusz Kozakow i Adam Ciu

piński). Organizatorzy dziękują wszystkim,

którzy pomogli przy organizacji zawodów.

Piotr Jaskólski



| Gazeta Żarowska Nr 9/2010 — strona 16 — 4 maja 2010 |




