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Xlecie Szkoły Podstawowej w Żarowie

Awans juniorów!
Juniorzy Zjednoczonych Żarów na cztery kolejki przed

zakończeniem sezonu zapewnili sobie awans do Ligi Dol

nośląskiej Juniorów. Na własnym boisku 3.06.2010 r. po

konali Zielonych Łagiewniki 3:1.

fot. media: Radość juniorów z awansu do LDJ

dokończenie na stronie 10.

Nerwowa końcówka sezonu
Seniorzy Zjednoczonych Żarów w 28. kolejce rozgry

wek o mistrzostwo klasy A przegrali na wyjeździe ze Zry

wem Gola Świdnicka 0:2.
Nie umieliśmy wykorzystać gry w przewadze przez całe spotka

fot. media: O piłkę walczy Rafał Byś (z lewej)

dokończenie na stronie 11.

Relacja na stronie 7.



Gazeta Żarowska

ISSN 12434552
Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta

i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego;

58130 Żarów, Piastowska 10,

email: biblioteka@um.zarow.pl

Redakcja: 58130 Żarów, Piastowska

10, email: gazeta@um.zarow.pl

Redaktor naczelny: Leszek Buchowski.

Druk: Urząd Miejski w Żarowie.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności

za treść reklam i ogłoszeń publikowanych

na łamach gazety. Materiałów nie za

mawianych Redakcja nie zwraca i za

strzega sobie prawo do robienia skrótów.

Copyright © 2010 Gazeta Żarowska. All rights reserved. | Wszelkie prawa zastrzeżone (łącznie z tłumaczeniem na

języki obce) | Żaden fragment nie może być wykorzystany w jakiejkolwiek formie: fotokopii, mikrofilmu czy innych

reprodukcji. Nie może być przekładany na język mechaniczny lub pisemny bez zgody wydawcy. |

– Panie burmistrzu, kto jest autorem ulotki i jaki jest jej cel?

– Grzegorz Osiecki – Ulotka powstała w Referacie Gospodarki Loka

lowej i jest elementem polityki informacyjnej. Ma za zadanie uzmysło

wienie członkom i mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych ich praw

i obowiązków. Do tej pory znaczna część osób, które wykupiły mieszka

nia nie ma świadomości tego jakie są ich prawa i obowiązki. Wciąż w

pełni nie czują się współwłaścicielami całego budynku, za który solidar

nie zobowiązani są odpowiadać. Wielu z nich wciąż uważa, że odpowie

dzialność za remonty i naprawy ponosi gmina.

– Niektóre osoby rozpowszechniają informacje, że ulotka ma je

den cel – wyeliminowanie ZGLu z rynku, a nawet doprowadzenie

do bankructwa tej firmy. Jak pan skomentuje taką informację.

– G. O. – To nie informacja, a dezinformacja lub kłamstwo. Naszym

celem nie było nigdy podejmowanie działań przeciwko jakiejkolwiek fir

mie. Jedynym finałem ulotki jest informowanie i uświadamianie miesz

kańcom ich praw i roli, jaką powinien pełnić administrator budynków.

– Jednakże Gmina nie jest zadowolona ze sposobu, w jaki

ZGL sp. z o.o administruje mieszkaniami komunalnymi?

– G. O. – Gmina, tak jak każdy inny właściciel ma prawo wyraża

nia opinii o jakości pracy administratora. Nie jest tajemnicą, że nie

właściwe administrowanie mieszkaniami komunalnymi było powodem

rezygnacji z administrowania budynkami komunalnymi przez ZGL sp.

z o.o. i powołania w Urzędzie Referatu Gospo

darki Lokalowej. Jak do tej pory nadal nie jeste

śmy zadowoleni ze sposobu administrowania

tymi wspólnotami, w których są lokale komunal

ne. Każdy właściciel pragnie, aby jego pieniądze

były właściwie wydawane. Urząd, który zarzą

dza mieniem publicznym również musi dbać

o właściwe i racjonalne wydawanie pieniędzy

publicznych. Za to jest rozliczany przez radę, ale

i organa kontrolne takie jak: Regionalna Izba

Obrachunkowa czy Najwyższa Izba Kontroli.

– Dziękuję za rozmowę.

Sprzedam działkę budowlaną o pow.

1289 m² w Żarowie przy ul. Cembrowskie

go. Cena: 105 tys. Tel. 604787636.

Każdy chce jak najlepiej
Od kilku tygodni do mieszkańców wspólnot trafia

ulotka przygotowana przez Urząd Miejski w Żarowie.

O wyjaśnienia poprosiłem Zastępcę burmistrza Grzego

rza Osieckiego.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej

i Sportu NSZZ „Solidarność”
Zaprasza na:

V Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ

„Solidarność” Dolny Śląsk — Żarów 2010
24 czerwca 2010 r. Stadion Miejski w Żarowie

9.00 – rozpoczęcie Turnieju 10.00 – rozpoczęcie gier

15.15 – mecz finałowy 16.00 – wręczenie nagród

X Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewod

niczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”

Dolny Śląsk — Żarów Cup'2010
26 czerwca 2010 r. Stadion Miejski w Żarowie
8.45 – rozpoczęcie Turnieju 9.00 – rozpoczęcie gier

16.45 – mecz finałowy 17.30 – wręczenie nagród

Szkiełkiem i okiem
Czuć już zbliżające się wakacje. Wysoka temperatura

wprowadza wszystkich w zbliżający się okres wypoczynku i la

by. Ale zanim zabrzmi ostatni dzwonek, to prezentujemy jesz

cze informacje dotyczące wciąż trwającego roku szkolnego.

Xlecie SP w Żarowie
W maju, cała szkolna społeczność obchodziła uroczyście mijają

cą, dziesiątą już, rocznicę powołania do życia Szkoły Podstawowej

w Żarowie. Relację z tej uroczystości przesunęliśmy do tego numeru,

gdyż poprzedni zdominowany został przez Dni Żarowa.

Festyn w Imbramowicach
W ostatnią sobotę na terenie Szkoły Podstawowej w Imbramowi

cach odbył się pierwszy festyn rodzinny, z którego przedstawiamy na

gorąco fotorelację. Więcej szczegółów będzie można już niebawem

zobaczyć w kolejnym odcinku Kroniki Filmowej Gminy Żarów.

Sukcesy Zjednoczonych
Po wielu latach pracy działaczy i trenerów żarowska drużyna, na

razie tylko juniorów, awansowała do wyższej klasy rozgrywkowej.

W tym numerze na razie krótka informacja, a na obszerną relację za

praszamy do następnego numeru Gazety.

Wiejskie spotkania
W ciągu minionych dwóch tygodni odbył się cykl spotkań na te

renie wsi naszej Gminy, które poświęcone były założeniom do Stu

dium uwarunkowań oraz Planu urządzenioworolnego. Krótką

relację prezentujemy w tym numerze, a obszerna relację przedstawi

my za dwa tygodnie.

LB



Burmistrz Miasta Żarów ogłasza

1. Przetarg odbędzie się w terminie wskaza

nym w tabeli w siedzibie Urzędu Miejskie

go w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój Nr

19, II piętro.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest

wpłacenie wadium w gotówce, w kasie

Urzędu lub na konto Urzędu Miejskie

go w Żarowie: Bank Zachodni WBK I o/Ża

rów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458,

najpóźniej w terminie i wysokości określo

nej w powyższej tabeli.

3. Wadium wpłacone przez osobę, która wy

gra przetarg zalicza się na poczet ceny naby

cia, pozostałym uczestnikom zwraca się w

terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetar

gu. Przetarg jest ważny bez względu na licz

bę uczestników, jeżeli chociaż jedna osoba

zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpie

nie powyżej ceny wywoławczej.

4. Cena nieruchomości podlega zapłacie naj

później w dniu zawarcia umowy notarial

nej. W przypadku uchylania się przez

osobę, która wygra przetarg od zawarcia

umowy sprzedaży, traci ona wpłacone wa

dium na rzecz sprzedającego.

5. Oferent wygrywający przetarg zobowiąza

ny jest do poniesienia kosztów szacunko

wych związanych z przygotowaniem

nieruchomości do sprzedaży w wysokości

określonej w powyższej tabeli.

6. Dodatkowych informacji udziela Referat

Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej,

tel. 748580591 wew. 301 lub 339

do dnia przetargu.

7. Ogłoszenie o przetargu oraz szkic lokalu

umieszczone są na stronie internetowej

Urzędu: www.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.

GCKiS w Żarowie zaprasza

na Młodzieżowy Turniej Piłkarski

Wygraj z VISA
Uczestnictwo: chłopcy klasy IVVI

szkół podstawowych

Termin, miejsce:

23.06.2010, godz. 15.30

boisko”Orlik” w Żarowie

Składy: 5 osobowe

Nagrody:

I miejsce:

repliki oficjalnej piłki Mistrzostw Świata,

IIIII miejsce: koszulki Visa

Obuwie: z płaską lub torfową podeszwą

Poczuj smak sportowej rywalizacji!

Spotkania w sprawie planu
Od kilkunastu dni na terenie

wsi naszej gminy odbywają się

spotkania, które są poświęcone na

omówienie założeńdo „Studium

uwarunkowań i kierunków zago

spodarowania przestrzennego

Gminy Żarów” oraz „Planu urzą

dzenioworolnego Gminy Żarów”.

W spotkaniach uczestni

czy Sekretarz Gminy Leszek

Michalak wraz z projektantem

planu i przedstawicielami

Urzędu Wojewódzkiego, któ

rzy opracowują plan urządzenioworolny.

Studium uwarunkowań jest finansowane z budżetu Gminy, a plan urządzenioworolny w

80% finansowany jest z budżetu wojewódzkiego.

Więcej na ten temat napiszemy w kolejnym numerze Gazety.
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Festyn rodzinny

w Imbramowicach
W minioną sobotę odbył się na terenie Szkoły Podstawo

wej w Imbramowicach pierwszy Festyn Rodzinny, którego

organizatorem była Rada Rodziców.
Punktualnie w samo południe, w szkolnej sali sportowej, rozpo

czął się blok imprez sportoworekreacyjnych. Był pokaz umiejętności

dzieci uczęszczających na zajęcia judo oraz pokaz umiejętności dzie

ci ze wszystkich klas imbramowickiej szkoły.

Rodzice wraz z nauczycielami przygotowali i przeprowadzili

wiele imprez towarzyszących: upiekli ciasta, zorganizowali grilla

oraz dwie loterie fantowe.

A Koło Gospodyń Wiejskich z Imbramowic uświetniło Festyn

przyśpiewkami ludowymi.

W trakcie Festynu odbył się również zjazd absolwentów szkoły,

którzy ukończyli ją 35 lat temu. Trzeba dodać, że wśród tych absol

wentów jest obecna Dyrektor szkoły Krystyna Waliszak.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w fotogalerii na stro

nach: www.gmina.zarow.pl i obejrzenia w internecie rela

cji filmowej: kronika.um.zarow.pl

Dziedziniec szkoły tętnił życiem

Kolejka po los loterii fantowej dla dzieci

Malowany tatuaż pojawił się na twarzach wielu dziewcząt i chłopców

Sala gimnastyczna była areną dla występów

Występ Koła Gospodyń Wiejskich z Imbramowic
Spotkanie w Bukowie

W piątek, 11 czerwca 2010r. o godzinie 16.00, w Świetlicy

wiejskiej w Bukowie odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Bu

ków z przedstawicielami Urzędu Miejskiego oraz firmy, która

będzie realizowała modernizacjęulicy Kwiatowej w Bukowie.

Informowaliśmy już o tym, że na realizację tej inwestycji gmina

otrzymała dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Piątkowe spotkanie miało na celu przyjęcie ostatecznych uzgod

nień z właścicielami posesji, a dotyczących sposobu realizacji inwe

stycji i ewentualnych utrudnień w trakcie jej realizacji. Mieszkańcy

mieli okazję do zgłoszenia ewentualnych uwag i sugestii dotyczą

cych zjazdów z drogi i usadowienia krawężników.

/x/
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Kto ma naprawić dach?
W rozpowszechnianiu takich informacji

przoduje radna Lewandowska, która podnosi

temat, zwłaszcza budynku mieszkalnego

w Mrowinach przy ul. Wojska Polskiego 53.

W opini radnej, za budynek odpowiada gmi

na i to gmina powinna naprawić dach na tym bu

dynku. Prawda jest jednak zupełnie inna.

Gmina nie jest jedynym właścicielem

nieruchomości na tej działce. Jest jedynie

współwłaścicielem działki. 50% udziału ma

gmina, a pozostałe 50% należy do dwóch

mieszkańców.

Tak więc, zgodnie z obowiązującym pra

wem, wszelkie remonty czy też naprawy win

ny być wykonane po uzgodnieniu trzech

stron i podziale finansowym kosztów propor

cjonalnie do posiadanych udziałów.

Kuriozalne jest to, że radna Lewandow

ska powinna być dobrze zorientowana co do

obowiązków właścicieli, gdyż do niedawna

sama była właścicielką 1/3 części tej nieru

chomości. Nasuwa się pytanie dlaczego wów

czas nie zadbała o naprawę dachu?

Remont boiska
Jest wiele spraw, w których radna Lewan

dowska zabiera głos i w wielu tych kwe

stiach rozpowszechnia nieprawdziwe

informacje. Tak jest np. w sprawie boiska

i remontu szatni w Mrowinach.

Przypominam, że remont był robiony

w zakresie ustalonym projektem złożonym

w ramach „Odnowy Wsi”, jak i zgodnie z usta

leniami z władzami klubu w Mrowinach.

Z góry było wiadomo, że remont w środku

budynku nie będzie wykonywany, gdyż władze

klubu złożyły deklarację, że jeśli otrzymają far

bę to wymalują pomieszczenia samodzielnie.

Urząd wykonał remont dachu, wymianę

stolarki okiennej, rynien i opierzenia. Zamon

towano nowe ławki, piłkochwyty oraz boksy

dla zawodników. Wyremontowana została

również brama wjazdowa na boisko.

Z uwagi, że bardzo późno Gmina otrzyma

ła potwierdzenie z województwa o otrzymaniu

dotacji na remont (październik 2009r), to prace

ruszyły dopiero końcem października, a zakoń

czyć musiały się już do 25 listopada.

Obecnie były usuwane drobne usterki. Po

prawki malarskie będą wykonane, jeśli pozwoli

na to pogoda. Remont w środku pomieszczeń,

po mojej rozmowie z władzami klubu w kwiet

niu, został zapoczątkowany. Zarząd klubu otrzy

mał materiały na jego wykonanie.

Z pewnością najlepiej byłoby przepro

wadzić remont kompleksowy całego stadio

nu z przyległościami. Przypominam, że

radna Lewandowska i jej koleżeństwo z Klu

bu, na każdej sesji uparcie przekonuje, że

„nas nie stać” na to czy na tamto.

Wszystkie negatywne wypowiedzi rad

nej Lewandowskiej i pozostałych członków

klubu są efektem zbliżających się wyborów

samorządowych. Cała ta grupa próbuje stwo

rzyć wrażenie, że w gminie się nic nie dzie

je, a burmistrz nieudolnie zarządza gminą.

Całe szczęście, że mieszkańcy widzą, że na

głe zainteresowanie się Lewandowskiej spra

wami swojej wsi jest zwykłym robieniem

zamętu i przedwyborczą grą polityczną, obli

czoną na ponowny wybór do Rady.Grzegorz Osiecki

WIP – Wiara

w integrację

pokoleniową
31 maja 2010 r. Ośrodek Pomocy

Społecznej w Żarowie podpisał aneks

do umowy ramowej, przyznający dofi

nansowanie dla projektu systemowego

„WIP – Wiara w Integrację Pokolenio

wą”, którego uroczyste otwarcie nastą

pi w drugiej połowie czerwca.

Ponadto informuję, iż w związku

z realokacją środków do Dolnośląskiego

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, złożony

został wniosek o dofinansowanie, które

go łączna wartość wynosić będzie 94

003,52 zł, z czego 9.870,37 zł. to wkład

własny z budżetu Gminy, który zrealizo

wany zostanie w formie wypłaty zasił

ków celowych dla uczestników projektu.

Projekt ma na celu aktywizację za

wodową, społeczną i edukacyjną bezro

botnych mieszkańców Gminy Żarów.
Marta Plizga

Przedwyborcza gra Lewandowskiej
Ostatnio coraz częściej niektórzy radni powtarzają, że gmina nie chce nic

robić z mieniem komunalnym.

Żarowska młodzież

dziękuje
Młodzieżowa Rada Miejska w Żaro

wie składa serdeczne podziękowania

Piotrowi Borkowskiemu właścicielo

wi firmy Usługi Kamieniarskie „Bo

ro” w Żarowie za nieodpłatne

przekazanie granitowej płytki.

Jan Paweł II – Papież Polak,

który łączył narody
Z okazji Jubileuszu 100lecia Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezu

sa w Żarowie oraz inauguracji PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej

we wrześniu br., Biblioteka Publiczna w Żarowie organizuje konkurs pla

styczny 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. Pia

stowska 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. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu br., podczas uroczy

stych obchodów Jubileuszu 100lecia Kościoła w Żarowie.

10. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Gmina Żarów w liczbach
Ogółem mieszkańców: 12.674

(stali i czasowi),

w tym miasto Żarów: 7.036.

W okresie od 17.04 do 11.05.2010 r.:

Urodziło się 10 dzieci.

15 par zawarło związek małżeński.

Zmarły następujące osoby:

1. Krymski Stefan, lat 74

2. Nowak Stanisława, lat 85

3. Poźniak Katarzyna, lat 96

4. Petryszyn Marian, lat 56

5. Michałowska Czesława, lat 68

6. Sidor Józef, lat 49

7. Cieszyński Mieczysław, lat 52

8. Wojtas Adam, lat 86

9. Góra Weronika, lat 83

10. Chodorowska Wanda, lat 78

11. Zawalski Władysław, lat 64

12. Gałka Krystyna, lat 62
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Na cyklicznych spotkaniach, pod okiem wy

chowawcy, świetliczaki wzięły udział w zawo

dach sportowych, bawiąc się przy tym

wyśmienicie oraz doskonaląc technikę współ

działania w grupie. W miesiącu maju uczestnicy

zawodów musieli wykazać się sprawnością fi

zyczną i precyzją wykonania zadań.

Bieg z przeszkodami odbywał się na czas

i po usłyszeniu słowa „start” dzieci podzielo

ne na dwie drużyny kolejno wskakiwały „żab

ką” do hulahop. Potem pokonywały slalom

pomiędzy krzesłami, niosąc na głowie książ

kę, aby następnie ukończywszy go, wykonać

dowolną techniką, określoną liczbę skoków

na skakankach. W ten oto sposób, bieg z prze

szkodami był prawie zakończony, ale należa

ło w drodze powrotnej pamiętać o wzięciu

książki i odłożeniu jej na linię startu dla kolej

nego biegacza, który startował jako następny

dopiero po przybiciu „piątki”.

Choć pamięć płatała figle i zmuszała do

powtórzeń pewnych elementów biegu, to i tak

nie zepsuło to nikomu dobrego humoru, a tyl

ko prowokowało do wybuchów gromkiego

śmiechu. Ukończenie biegu z przeszkodami

nie przesądzało o zwycięstwie, gdyż każda

drużyna miała jeszcze za zadanie ułożyć swój

zestaw puzzli. Ta, która okazała się szybsza

i dała sygnał wznosząc dłonie w okrzyku sym

bolizującym „start rakiety”, sygnalizowała za

kończenie ostatniego etapu rywalizacji.

Jednakże przegranych nie było i każdy uczest

nik został obdarowany słodkim co nieco.

Za zajęcie pierwszego miejsca były to

czekoladowe batoniki, a radość z drugiego

miejsca okraszona została owocowymi lizaka

mi. Szansa na zdobycie większej ilości tych

słodkości pojawiła się już w czerwcu, ponie

waż na naszej świetlicy dbamy o kondycję fi

zyczną i najlepiej jak potrafimy

wykorzystujemy czas wolny, zachęceni sło

neczną pogodą ,udaliśmy się na pobliskie bo

isko sportowe. Tu drużyny miały za zadanie

wykonać, przy użyciu piłki, jak największą

liczbę trafnych rzutów do kosza, a skacząc

„w klasy” ustanawiały rekordy szybkości. Pre

cyzją rzutów i szybkością podopieczni mieli

okazję wykazać się także podczas zabawy

„w zbijanego”.

Zwycięską drużyną została ta, której

uczestnicy bronili się jak najdłużej w określo

nym limicie czasowym. Wszystkie konkuren

cje były oczywiście nagradzane i mimo

zmęczenia na pałaszowanie słodkości sił nie

brakło. Powszechnie wiadomo, że promienie

słoneczne i aktywność fizyczna sprzyja wy

dzielaniu hormonu radości i tę radość było nie

wątpliwie widać i słychać wśród dzieciaków.

Będziemy ją pielęgnować jak najczęściej dba

jąc o kondycję fizyczną w różnoraki sposób.

Ps. Za ufundowanie pysznych słodkości

dziękujemy Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Milena Placzyńska

Sprawa, jak zwykle dotyczy działalności

ZGL Sp. z o.o. w Żarowie, w którym kiedyś

ów radny pracował. Do dzisiaj nie może prze

boleć faktu, że Gmina zdecydowała się na zli

kwidowanie zakładu budżetowego ZGL,

a w jego miejsce powołanie spółki z ograniczo

ną odpowiedzialnością. Przypominam, że wła

ścicielami spółki są jej pracownicy. To był

najlepszy krok, jaki można było wykonać, aby

doprowadzić do przemian w stylu zarządzania

mieniem komunalnym.

Dlaczego? Po prostu każdy, kto pracuje

na swój rozrachunek, powinien solidnie pod

chodzić do każdej ze spraw, bo ma z tego pie

niądze i zadowolenie klientów oraz renomę.

Takimi klientami dla ZGLu jest każdy wła

ściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej,

którą ZGL zarządza. Takim klientem jest

również Gmina Żarów. I Gmina Żarów ma

prawo, a wręcz obowiązek monitorować spo

sób pracy administratora. Dlatego pracowni

cy Urzędu odbyli niezliczoną ilość spotkań,

aby mieć pełnię wiedzy o sposobie działania

pracowników ZGL sp. z o.o.

Jednakże żadne wieczorne spotkania,

o których radny Reruch napisał w swoim arty

kule „Reruch  Gruntkowska ZGL” nie miały

miejsca. Jeśli jakiekolwiek się odbywały, to za

inicjowane wyłącznie w normalnym trybie,

w godzinach, które umożliwiają udział jak naj

większej ilości właścicieli lokali.

Warto przypomnieć, że powodem spo

tkań było to, że ZGL Sp. z o.o. bez uprzedze

nia na zebraniach wspólnot, rozpoczął od

kwietnia 2010r. naliczać sobie dodatkowe

wynagrodzenie za zarządzanie powierzchnią

pomieszczeń przynależnych tj. za piwnice,

komórki i strychy.

Z uwagi na doliczenie dodatkowego me

trażu (a za każdy metr zarządca liczy sobie

wynagrodzenie w wysokości 0,43gr miesięcz

nie) niemalże każdy właściciel zanotował

wzrost kosztów za zarządzanie. Największą

podwyżkę oczywiście zanotowała gmina.

I tak np. są wspólnoty, w których powierzch

nia budynku liczona do kosztów wzrosła na

wet o 540 m2 w stosunku do roku ubiegłego.

Ten zabieg spowodował, że każda wspólnota

będzie miała mniej środków na przeprowa

dzenie remontów i napraw.

Pytam więc, dlaczego Gmina czy też każ

dy inny właściciel ma płacić ZGLowi za za

rządzanie powierzchnią piwnic czy komórek

na strychu? Skoro i tak nic tam nie planuje re

montować, naprawiać czy w ogóle zaglądać?

Skoro jest możliwość wyboru takiego za

rządcy, który nie będzie pobierał opłat za za

rządzanie pomieszczeniami przynależnymi,

to obowiązkiem każdego jest to robić. Nikt

nie lubi wydawać pieniędzy za coś nieprzy

datnego i niepotrzebnego, a już zupełnie nikt

nie lubi płacić za nie wykonaną pracę.

Burmistrz i pracownicy Urzędu będąc

osobami w pełni odpowiedzialnymi za racjo

nalne zarządzanie mieniem Gminy, będą ro

bić wszystko, aby pieniądze publiczne były

przeznaczone na zapłatę za wykonanie po

rządnej pracy, a nie pracy na papierze.

Gdyby nie działania owych pracowni

ków Urzędu, to zadłużenie gminy wobec

wspólnot zaczęłoby bardzo szybko rosnąć

w wyniku powstania dodatkowych kosztów,

jakie zaserwował nam ZGL.

Radny Reruch przytaczając cyferki po

pełnił błąd lub dokonał świadomej manipula

cji, gdyż na dzień ukazania się jego artykułu

Gmina zalegała wspólnotom 898 614,22 zł,

a nie 1,1mln. A to, że nie wspomniał o tym,

że do końca marca 2010r. gmina spłaciła 470

000,00 zł zakrawa na celową manipulację.

O poziomie wiedzy radnego świadczy

chociażby fakt, że kierownik Referatu Gospo

darki Lokalowej w Urzędzie Miejskim nie

jest mieszkańcem Świdnicy, jak napisał, ale

i w tym przypadku, tak było mu wygodniej

napisać, żeby dolać oliwy do ognia, bo prze

cież wkrótce wybory. Tacy właśnie są nasi

wspaniali radni z klubu „Razem dla Żarowa”.

Leszek Buchowski

Wszystkowiedzący
W wypowiedziach radnego Rerucha od pewnego czasu widać nerwowość

i chaos, ale przede wszystkim kłamstwa.

W zdrowym ciele, zdrowy duch
Na przełomie maja i czerwca na świetlicy „Kredka” w Kalnie zagościł

duch zdrowej rywalizacji.

Inwentaryzacja w Bibliotece
Uprzejmie informujemy, że w związku

z inwentaryzacją zbiorów Biblioteka Pu

bliczna w Żarowie będzie w okresie waka

cji, tj. od dnia 28.06.2010 r. do dnia

31.08.2010 r. nieczynna.

Inwentaryzacja zbiorów odbywa się

w bibliotekach z wolnym dostępem do pó

łek co najmniej raz na 5 lat., zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 paź

dziernika 2008 r. w sprawie sposobu ewi

dencji materiałów bibliotecznych (Dz.U.

Nr 205, poz. 1283 ze zm.).

Czytelnikom proponujemy wypożycze

nie na okres wakacji większej liczby ksią

żek. Za zaistniałe utrudnienia

przepraszamy.

Stanisława Biernacka

Zbiórka odpadów
Zakład Usług Komunalnych w Żarowie

Sp. z o.o., informuje mieszkańców Gminy

Żarów, iż w dniach 1430 czerwca br. od

będzie się bezpłatna zbiórka odpadów elek

tronicznych i elektrotechnicznych.

Zużyty sprzęt należy dostarczyć do sie

dziby firmy, przy ul. Słowiańskiej 16 i po ze

braniu odpowiedniej partii będzie on wysłany

do firmy zajmującej się jego recyklingiem.
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10 lat SP w Żarowie
25 maja 2010 roku Szkoła Podstawowa w Żarowie im.

Jana Brzechwy hucznie i na wesoło obchodziła swoje dzie

sięciolecie.

W uroczystościach udział wzięli uczniowie, rodzice, przed

stawiciele gminnych instytucji kultury i placówek oświato

wych, samorządowcy. Gminę Żarów reprezentował burmistrz

Grzegorz Osiecki.

Dziesięć lat temu, w ramach programu modernizacji i opty

malizacji sieci szkolnej w naszej gminie połączono w jedną

placówkę dwie żarowskie podstawówki SP 1 i SP 3.

Oficjalna część obchodów miała miejsce w szkolnej sali wi

dowiskowosportowej.

Uroczystość rozpoczęła Elżbieta Piotrowska – dyrektor

szkoły, która za pomocą prezentacji multimedialnej przypo

mniała dziesięcioletnią historię szkoły oraz największe osią

gnięcia społeczności szkolnej.

Po prezentacji miało miejsce uroczyste odnowienie ślubo

wania przez uczniów klasy pierwszych.

Na zakończenie zebrani obejrzeli ciekawy program arty

styczny w wykonaniu uczniów szkoły.

Po południu odbyła się druga część – festyn rodzinny,

w którym udział wzięli niemalże wszyscy uczniowie wraz ze

swoimi rodzicami.

Budynek szkoły przy ul. 1go Maja zamienił się nie do po

znania. W salach lekcyjnych były kafejki, kawiarenki i areny

różnorodnych konkursów i turniejów.

Szkolna sala gimnastyczna zamieniła się w scenę, na któ

rej uczniowie prezentowali swoje talenty i umiejętności.
/x/

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

oraz

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Żarów im. ks. Jana Twardowskiego
Zapraszają

Rodziców z pociechami – uczestników zajęć w Akademii

Malucha na spotkanie kończące rok akademicki

2009/2010. Uroczyste zakończenie odbędzie się

24 czerwca 2010 r. o godz. 11.00

w Czytelni dla Dzieci w Bibliotece Publicznej w Żarowie.
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sterstwa Edukacji Narodowej.

Wszyscy uczniowie klas IV otrzymali

bezpłatne pakiety edukacyjne (zeszyty ćwi

czeń). Całkowity koszt związany z organiza

cją programu i sfinansowaniem upominków

dla uczniów w postaci kamizelek odblasko

wych i takich taśm na rowery pokryty został

przez Mc Donald’s Polska.

Partnerem programu jest Krajowa Rada

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy

wsparciu Biura Prewencji Ruchu Drogowego

Komendy Głównej Policji oraz Wojewódz

kich Ośrodków Ruchu Drogowego.

Koordynatorem programu z ramienia szkoły

jest Roman Konieczny – wicedyrektor szkoły.

Uczniowie klas IV w okresie od lutego

do maja 2010 r. byli sukcesywnie przygoto

wywani do egzaminu kwalifikacyjnego na

kartę rowerową. Do testu przystąpiło 77

uczniów, z czego 58 zdało go pomyślnie

w pierwszej próbie.

Realizacja programu spotkała się z dużym

zainteresowaniem uczniów i ich rodziców.

Nadmienić należy, że wśród 464 szkół

z całego kraju tylko 10 wzięło udział z regio

nu wałbrzyskiego.

Gratulacje dla wszystkich uczniów i po

dziękowania za sumienną pracę składa R.

Konieczny.

Bezpieczna jazda
Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Żarowie przystąpiła do IV edycji

Ogólnopolskiego Programu „Bezpieczna jazda”. Do programu w tej edycji za

kwalifikowały się 464 szkoły z całego kraju.Celem programu jest szerzenie wśród najmłodszych wiedzy na temat zasad ruchu drogowego

i jej propagowanie w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Program zyskał pozytywną opinię Mini

Wakacje 2010
Żarowskie Stowarzyszenie „Edu

kacja” proponuje dzieciom i młodzie

ży z naszej gminy „Bezpieczne

wakacje – promocja i ochrona zdro

wia” od 1 lipca do 31 sierpnia.
 Turnusy półkolonii: I turnus 516 lipca, II

turnus 1930 lipca, III turnus 213 sierpnia.

 Zajęcia od poniedziałku do piątku, od 8.00

do 16.00, (Zapisy w Gimnazjum im. Jana

Pawła II. Tel. 748570593 informacji

udziela Mariola Zawisza)

 Zajęcia rekreacyjnosportowe w Gminnym

Centrum Kultury i Sportu od 1 lipca do 31

sierpnia (Zapisy w Gminnym Centrum

Kultury i Sportu u Elżbiety Kulas. Kontakt

748580753)

 Wycieczki, gry i zabawy ruchowe, konkur

sy, zajęcia plastyczne, filmy wideo oraz ki

no, gry planszowe, puzzle.

 Uczestnikom półkolonii z poza Żarowa or

ganizator zapewnia dowóz i odwóz do

miejsca zamieszkania.

 Całkowity koszt półkolonii przypadający na

jedno dziecko wynosi 800 zł z czego rodzi

ce pokrywają 180 zł. Pozostała kwota 620 zł

finansowana jest z budżetu Gminy Żarów.

W trakcie realizacji zadania za

proponujemy następujący program:
1. Uczestnikom półkolonii zapewniamy:

 dwa wyjazdy do Wrocławia – zwiedzanie

miasta, kino; dwie wycieczki krajoznawcze

po Dolnym Śląsku; wyjazd na tor sanecz

kowy w Jedlinie Zdrój;

 cztery wyjazdy na basen kryty w Świebo

dzicach lub odkryty w Strzegomiu w zależ

ności od warunków pogodowych;

2. pogadanki dydaktycznowychowawcze nt.

bezpiecznego zachowania się: nad wodą,

w górach, w lesie zakończone wykonaniem

tematycznych prac plastycznych;

3. spotkania z policjantem, ratownikiem me

dycznym, strażakiem;

4. konkursy, zgadujzgadule nt. służb odpo

wiedzialnych za bezpieczeństwo w życiu

codziennym oraz sposobów kontaktowania

się z nimi;

5. ćwiczenia oddechowo relaksacyjne, chiń

ską metodą taichi;

6. zabawy z wykorzystaniem form dramo

wych;

7. konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne zabawy”,

8. gry i zabawy sportowe na Hali Sportowej

i Orliku.

Helena Słowik

Prezes Stowarzyszenia „Edukacja”

Remonty i wandalizmy
Ostatnie tygodnie były bardzo pracowite dla pracowników Urzędu Miej

skiego. W tym czasie wykonano wiele prac modernizacyjnych i remontowych.

O przybliżenie ich poprosiłem Zastępcę burmistrza Grzegorza Osieckiego.

– Panie burmistrzu czym zajmowali się

pracownicy zatrudnieni w ramach robót

publicznych i prac społecznoużytecznych?

– Grzegorz Osiecki – Dzięki sprzyjającej po

godzie i dużemu zaangażowaniu zatrudnio

nych pracowników udało się wykonać wiele

prac. Pracownicy interwencyjni wykonali re

mont schodów nad stawem. Wykonali również

około 80 mb nowego ogrodzenia na cmentarzu

od strony kotłowni. Wyremontowali niemalże

wszystkie kosze uliczne w mieście, a w wielu

miejscach ustawili nowe. Co więcej wykonali

nawierzchnię z kostki brukowej przy przystan

ku szkolnym w Imbramowicach, a w chwili

obecnej remontują drogę w kierunku cmenta

rza. Kontynuowane są prace związane z łata

niem dziur na drodze KalnoBożanów.

Wykonali także dwa parkingi przy ul. Piastow

skiej (obok GCKiS). Obecnie remontują rów

nież część dawnej kawiarni w ŻOKu.

– Każdy mieszkaniec dostrzega, że mia

sto jest coraz czystsze. Widać, że jest

sprzątane codziennie. To również efekt

prac interwencyjnych?

– G. O. – I tak i nie. W bieżącym utrzyma

niu czystości miasta pomagają osoby zatrud

nione w ramach prac

społecznoużytecznych, ale największy

wkład w utrzymaniu miasta w czystości ma

sześć osób – do niedawna bezrobotnych –

a od kilkunastu dni członków spółdzielni so

cjalnej. Ta szóstka ludzi dba o czystość

w mieście. Ich determinacja spowodowała,

że pomimo wielu przeciwności dopięli swój

pomysł i stworzyli firmę, która będzie dbała

o czystość naszego miasta.

– Od kilku tygodni można zauważyć, że

zmienia się wygląd stacji PKP, która do

tej pory straszyła swoim wyglądem.

– G. O. – Sprawa remontu stacji PKP była

tematem naszych wielu spotkań i pism. Dzięki

uporowi doprowadziliśmy do remontu. Widać

już pierwsze zmiany na lepsze. Niestety zauwa

żyć można od razu działalność wandali. Zaraz

po odnowieniu przejścia podziemnego na ścia

nach pojawiły się nowe napisy. Zdewastowano

również nowe przeszklenia wejścia do tunelu.

Niestety nie mamy na to wpływu. Szkoda, że

pracownicy Służby Ochrony Kolei pojawiają

się w Żarowie sporadycznie i to w dzień, a nie

wieczorem, a nasza żarowska policja sama nie

potrafi poradzić sobie z tym problemem.

– Zniszczenia i wandalizm, to jednak nie

tylko problem dotyczący terenu wokół

PKP. Zaledwie jeden dzień wystarczył, aby

zniszczono nowy plac zabaw na osiedlu.

– G. O. – Niestety tak się stało, że na urzą

dzeniach placu zabaw przeznaczonych dla

dzieci bawiła się młodzież. I można mieć tutaj

pretensje do mieszkańców osiedla, szczególnie

tych, którzy mieszkają tuż przy placu zabaw.

Zapewne ktoś widział całe to zajście i nie zare

agował. Wystarczył telefon na Policję, by usta

lić sprawców. Sporo osób z podziwem mówi

o sprawności policji niemieckiej, holenderskiej

czy francuskiej, ale ich skuteczność jest efektem

współpracy z mieszkańcami. Większość żaro

wian traktuje wykonanie takiego telefonu jak

donosicielstwo, jak coś gorszącego. Później ci

sami ludzie narzekają na niską skuteczność po

licjantów, a sami są bierni wobec aktów wan

dalizmu. Uważam, że jeżeli nie zmieni się

podejście samych mieszkańców, to jeszcze dłu

go będziemy widzieli powybijane szyby, poła

mane ławki czy pomalowane ściany.

– Dochodzi również do kradzieży ele

mentów ozdobnych w mieście.

– G. O. – Bardzo mi smutno z tego powo

du. W naszej akcji upiększania miasta posadzi

liśmy wiele krzewów, drzew i kilka sztuk rodo

dendronów. Niestety 3 sztuki tych pięknych

roślin już w tydzień po akcji zostały skradzione

z terenu przy placu zabaw na ul. Bolesława

Chrobrego i obok Urzędu. I z pewnością nie

był to akt wandalizmu, ale zwykłej bezczelnej

kradzieży. Widać tym osobom nie zależy na

tym, aby nasze miasto wyglądało ładniej.

– Dziękuję za rozmowę.
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Nowy dyrektor SP Mrowiny
W związku z przeprowadzonym konkursem na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach, Burmistrz Miasta Żarów

powierzyła stanowisko pani Beacie Jankiewicz.

Beata Jankiewicz do tej pory pełniła funk

cję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr

105 w Świdnicy. Posiada kwalifikacje do na

uczania języka angielskiego, historii, biologii

i przyrody. Przez wszystkie lata swojej pracy

stale wzbogacała swój warsztat pracy po

przez aktywne uczestnictwo w wielu for

mach doskonalenia zawodowego oraz

nowatorskich działaniach wychowawczody

daktycznych.

Przez długi czas była Przewodniczącą Ze

społu Samokształcenia Nauczycieli. Jest eg

zaminatorem Okręgowej Komisji

Egzaminacyjnej oraz znajduje się na liście

ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Mamy nadzieję, że solidne przygotowa

nie merytoryczne i bogate doświadczenie za

wodowe nowej Pani Dyrektor przyczyni się

do licznych osiągnięć uczniów i kadry Szko

ły Podstawowej w Mrowinach.

Katarzyna Janik

Zespół „Żar”z Kalna dla mam
Dzień Matki to szczególny dzień kiedy dzieci, te małe i te już dorosłe spie

szą z kwiatami podziękować mamom za Ich trud, troskę i za to, że wciąż są

obecne w naszym życiu.

26 maja br., do

świetlicy wiejskiej

w Kalnie, przybyło ok.

60 mam na zaprosze

nie Rady Sołeckiej

i dzieci. Sala była

pięknie przystrojona,

a stoły zastawione cia

stami, słodyczami, któ

rymi delektowały się

mamy, popijając kawą

lub herbatą.

Uroczystość roz

poczęła się od wystę

pów artystycznych, do

których przygotowywały się dzieci podczas

zajęć w świetlicy środowiskowej prowadzo

nej przez Katarzyną Kondratowicz i przy

współudziale Rady Sołeckiej.

Dzieci pięknie recytowały wierszyki,

śpiewały piosenki, a potem obdarowały

wszystkie mamy laurkami i buziakami. Kolej

ną atrakcja, jaką przygotowały swoim ma

mom, był występ zespołu tanecznego „Żar”,

którego przygotowaniem zajął się instruktor

tańca Wojciech Skiślewicz. Warto dodać, iż

ten młody zespół – działający od lutego br.

przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu

w Żarowie – robi wielkie postępy, co zostało

dostrzeżone przez zebrane mamy i docenione

gromkimi brawami.

W Pracowni Tanecznej, w zajęciach biorą

udział dwie grupy wiekowe: dzieci i młodzież,

a zajęcia odbywają się w świetlicy wiejskiej

w Kalnie. Występy taneczne były pierwszym

pokazem umiejętności dzieci, zdobytych do

tej pory i próbą przed występami na dużej sce

nie podczas tegorocznych obchodów Dni Żaro

wa. Dzieci i młodzież wystąpiły w swoich

pierwszych strojach tanecznych – jednakowe

koszulki i spódniczki.

Uroczystość przebiegła w miłej i serdecz

nej atmosferze. Wszyscy byli zachwyceni za

równo tańcami, jak i wierszami wykonanymi

przez dzieci, a mamusie poczuły się doce

nione, kochane i zadowolone, że w Kalnie

tyle się dzieje.

Oprac. Elżbieta Kulas

Rzecznik Praw

Dziecka

w Żarowie
4 maja 2010 r. dla podopiecznych

Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci

Chorych „Serce” był dniem szczegól

nym, gdyż do placówki przyjechał

Rzecznik Praw Dziecka Marek Mi

chalak, dawniej prezes Stowarzysze

nia „Serce”.
Dzieci w kameralnym gronie rozmawia

ły i śmiały się wspólnie ze „swoim” Rzecz

nikiem. Spotkanie przebiegło w miłej i

przyjaznej atmosferze.

KCh

Serduszka

na Zlocie
W dniach 2830 maja br. młodzi

żarowianie ze Stowarzyszenia Przyja

ciół Dzieci Chorych „Serce” wzięli

udział w VI Ogólnopolskim Zlocie

Szkół i Placówek im. Kawalerów Or

deru Uśmiechu, który w tym roku od

był się w Mysłowicach.

Żarowska delegacja uczestniczyła w ce

remonii przyznania Orderu Uśmiechu Pani

Jolancie GrabowskiejMarkowskiej, jak

również godnie reprezentowała swoją pla

cówkę i naszą gminę w wielu konkursach.

Dzieci chętnie brały udział we wszyst

kich proponowanych im warsztatach: kuli

narnych, plastycznych i tanecznych.

Zwiedzali także m.in. najgłębiej położo

ną trasę turystyczną w kopalni węgla ka

miennego w Europie, muzeum pożarnictwa

oraz mogli „poszaleć” na dyskotece. Wszy

scy wspólnie twierdzą, że wyjazd był bardzo

udany i profesjonalnie przygotowany.

– Ula Wróbel – Wyjazd bardzo mi się

podobał. W pamięci na pewno pozosta

nie wycieczka do kopalni, gdzie zjeż

dżaliśmy windą głęboko pod ziemię i

muzeum pożarnictwa. Rodzina u której

spałam w trakcie Zlotu, była dla mnie

bardzo miła i przyjazna.
KCh

Gminne Centrum Kultury

i Sportu w Żarowie

Zaprasza

na piknik rozpoczynający

wakacje, czyli

Noc Świętojań

ską o Sobótce,
która odbędzie się

25 czerwca 2010 r. o godz. 18.00

nad Stawem Miejskim

przy ul. S. Wyspiańskiego

Zabawa do 24.00
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Po tym zwycięstwie i korzystnym rezulta

cie w Kłodzku, nasz zespół zapewnił sobie

promocję do wyższej klasy rozgrywek.

Nasiąknięta płyta boiska kilkudniowymi

opadami, padający deszcz sprawiał, iż mecz

toczony był w bardzo ciężkich warunkach.

Z przebiegu całej gry gospodarze zagrali sła

be spotkanie. Mnóstwo niecelnych podań,

brak porozumienia między formacjami, ner

wowa gra sprawia, że do przerwy schodzili

śmy ze stratą jednej bramki. Ostra

reprymenda trenera działa po raz kolejny

w tym sezonie motywująco na zespół, który

z pełnym zaangażowaniem wychodzi na dru

gą część spotkania. Remis pada za sprawą

Michała Skrypaka. Prowadzenie zdobywa

Bartosz Bieńko, a wynik w końcówce spotka

nia ustala Sebastian Bryła.

Zanim przyjdzie czas na końcowe podsu

mowanie trzeba podkreślić, że awans nie był

by możliwy bez trenera Sebastiana

Błaszczyka, który po dwóch latach pracy

z młodymi piłkarzami zdobywa awans do naj

wyższej ligi juniora. W poprzednim sezonie

zespół zajął drugie miejsce, a dziś pozostaje

cieszyć się nam z wielkiego sukcesu druży

ny. Trener zaszczepia w młodych piłkarzach

pozytywną filozofię futbolu. Drużyna gra

z pasją i ogromnym zaangażowaniem. Każdy

z występujących zawodników dołączył swój

wkład w końcowy sukces. Pozytywna atmos

fera w zespole pozwala osiągać najwyższe

cele, do których juniorzy chcą dorzucić jesz

cze jeden. Skończyć sezon bez porażki. Na

swoim koncie zespól ma 24 zwycięstwa, 4

remisy i uwaga, zero porażek! Do końca roz

grywek pozostały już tylko 2 spotkania.

Druga drużyna traci już 16 punktów. Jest

to piłkarski nokaut. Całemu zespołowi gratulu

jemy osiągnięcia wielkiego sukcesu. Dziękuje

my, że po raz drugi w historii klubu będziemy

mogli obserwować zmagania najlepszych dru

żyn występujących w Lidze Dolnośląskiej Ju

niora (m.in. Zagłębie Lubin, Śląsk Wrocław).

Pełne podsumowanie zmagań juniorów Zjed

noczonych Żarów przedstawimy na łamach ga

zety po skończeniu sezonu.

Zespół juniorów Zjednoczonych Żarów

w minionym sezonie reprezentowali:

Bramkarze: Paweł Pojasek, Tomasz Pater.

Obrońcy: Aleksander Szkurłat, Łukasz

Sołek, Patryk Chrapek, Michał Skrypak, Se

bastian Bryła, Łukasz Pająk.

Pomocnicy: Mariusz Pietruszka, Rado

sław Wojnowski, Krystian Dopieralski, To

masz Łabuda, Dawid Węglarz.

Napastnicy: Damian Uszczyk, Bartosz

Bieńko, Bartosz Konieczny, Damian Gro

chowski, Mariusz Anioł, Łukasz Kusio.

media

10 maja 2010 r. pracownik TP S.A.

poinformował Komisariat Policji w Żarowie,

iż we wsi Kruków nieznany sprawca dokonał

kradzieży kabla telefonicznego.

14 maja 2010 r. właściciel lokalu po

informował o włamaniu do nieczynnego skle

pu, skąd nieznany sprawca dokonał

kradzieży odzieży młodzieżowej rożnego ro

dzaju na łączną kwotę 15.000 zł.

17 maja 2010 r. funkcjonariusze Ko

misariatu Policji w Żarowie zatrzymali do

kontroli mężczyznę kierującego rowerem

w stanie nietrzeźwym, który miał 0,6 promila

alkoholu w wydychanym powietrzu.

17 maja 2010 r. pracownik Szkoły

Podstawowej w Żarowie poinformował Ko

misariat Policji w Żarowie o uszkodzeniu ka

mery monitoringu. Sprawcę ustalono, którym

był uczeń szkoły.

20 maja 2010 r. mieszkaniec Żarowa

zgłosił, iż został pobity przez trzech nieznanych

sprawców. W wyniku podjętych działań ustalo

no i zatrzymano jednego ze sprawców, którym

okazał się mieszkaniec Żarowa. Podjęto czyn

ności zmierzające do ustalenia pozostałych

sprawców zdarzenia.

25 maja 2010 r. na ul. Armii Krajowej

w Żarowie kierujący samochodem osobowym

potrącił przechodzącą przez ulicę starszą ko

bietę. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Sprawcę ukarano mandatem karnym.

26 maja 2010 r. Komisariat Policji

w Żarowie został poinformowany o zdarze

niu drogowym. Kierujący pojazdem wjechał

do rowu. W trakcie wykonywania czynności

sprawdzających okazało się, że sprawca jest w sta

nie nietrzeźwym. Miał 3,08 promila alkoholu

w wydychanym powietrzu.

28 maja 2010 r. funkcjonariusze Ko

misariatu Policji w Żarowie zatrzymali do

kontroli drogowej 19letniego kierowcę.

W trakcie wykonywania czynności okazało

się, że mężczyzna kierował samochodem po

mimo orzeczonego sądowego zakazu kiero

wania pojazdami.

29 maja 2010 r. zatrzymano do kontroli

drogowej kierującego samochodem mężczyznę.

W trakcie wykonywania czynności okazało się, iż

mężczyzna prowadził samochód w stanie nietrzeź

wym. Miał 0,53 promila alkoholu w wydycha

nym powietrzu.

29 maja 2010 r. funkcjonariusze Ko

misariatu Policji w Żarowie zatrzymali do

kontroli drogowej kierującego samochodem

mężczyznę. W trakcie wykonywania czynno

ści okazało się, że prowadził samochód w sta

nie nietrzeźwym. Miał 0,8 promila alkoholu

w wydychanym powietrzu.

2 czerwca 2010 r. do Komisariatu Po

licji w Żarowie zgłosił się mieszkaniec Żaro

wa, który powiadomił, iż w nocy z 29 na 30

maja został pobity przez nieznanych spraw

ców. W wyniku tego zdarzenia pokrzywdzo

ny doznał obrażeń powodujących niezdolność

do pracy powyżej 7 dni. Trwają czynności

zmierzające do ustalenia sprawców.

2 czerwca 2010 r. funkcjonariusze

Komisariatu Policji w Żarowie otrzymali

zgłoszenie dotyczące włamania do altanki na

terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W wyniku podjętych działań zatrzymano

dwóch sprawców.

4 czerwca 2010 r. funkcjonariusze Ko

misariatu Policji w Żarowie zatrzymali do kon

troli drogowej kierującego samochodem. W toku

wykonywanych czynności okazało się, że męż

czyzna kierował pojazdem mimo orzeczonego

sądowego zakazu kierowania pojazdami.

5 czerwca 2010 r. funkcjonariusze Komi

sariatu Policji w Żarowie zostali powiadomieni

o wjechaniu w płot przez kierującego samocho

dem. W toku wykonywanych czynności okazało

się, że kierowca był w stanie nietrzeźwym. Miał

2,14 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

9 czerwca 2010 r. funkcjonariusze

Komisariatu Policji w Żarowie zatrzymali do

kontroli kierującego rowerem. W trakcie wy

konywanych czynności okazało się, że męż

czyzna prowadził w stanie po spożyciu

alkoholu. Miał 0,28 promila alkoholu w wy

dychanym powietrzu.

Kronika

Policyjna

dokończenie ze strony 1.

Awans juniorów!
Będę wspierać

Awans Juniorów Zjednoczonych

do wyższej klasy rozgrywkowej, to nie

tylko radość dla zawodników i kibi

ców, ale również konieczność pono

szenia dodatkowych wydatków. Czy

klub znajdzie dodatkowe pieniądze na

konieczną modernizację stadionu

i dodatkowe wydatki? Z tym pyta

niem zwróciłem się do Burmistrz Lilli

Gruntkowskiej.
– Lilla Gruntkowska – Od wielu lat trwa

ła ciężka praca w żarowskim klubie, która

nakierowana była na pracę z młodzieżą. Pa

miętam, że kiedy byłam Prezesem Klubu, to

właśnie praca z młodzieżą była priorytetem

dla Zarządu i dla wszystkich działaczy.

Teraz, kiedy są sukcesy, to bez wątpienia

trzeba będzie zrobić wszystko, aby zapewnić

zawodnikom możliwość gry.

Dlatego dołożę wszelkich starań, by klub

otrzymał potrzebne środki na konieczną mo

dernizację stadionu, bo żarowski stadion,

a właściwie trybuny, nie spełniają norm

PZPNu w tym zakresie.

Konieczne będzie zapewnienie dodatko

wych środków na transport zawodników

i opłacenie sędziów od nowego sezonu. Je

stem przekonana, że nie znajdzie się żaden

malkontent w radzie, który powie: „nas na

to nie stać”.

/x/
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Uroczystego otwarcia turnieju dokonał

Artur Adamek, dyrektor Gminnego Centrum

Kultury i Sportu w Żarowie oraz Krystyna

Waliszak, dyrektor szkoły podstawowej

w Imbramowicach.

W zawodach rywalizowali młodzi judocy

z dwóch klubów: sekcji judo „Imbramowi

ce”, należącej do Gminnego Centrum Kultu

ry i Sportu w Żarowie i ULKS „Błyskawica”

Mietków.

Przed rozpoczęciem rywalizacji na macie

odbył się egzamin na żółty pas dla wyróżniają

cych się zawodników: Łukasza Gajewskiego

z ULKS „Błyskawica” Mietków i Aleksa Zają

ca z sekcji judo „Imbramowice”. Obaj adepci

przeszli pomyślnie próbę i w turnieju wystarto

wali z wyższym stopniem szkoleniowym.

Emocjonujące walki głośno dopingowali

zawodnicy oraz rodzice.

W zawodach judo brali

udział dzieci z Imbra

mowic, Dzikowej, Bu

kowa, Siedlimowic,

Piławy, Mietkowa, Bo

żygniewu, Marcinowic.

Po zakończeniu rywali

zacji wszyscy judocy

otrzymali pamiątkowe

medale, dyplomy i słod

kie upominki ufundo

wane przez Gminne

Centrum Kultury

i Sportu w Żarowie.

Trenerem sekcji ju

do Imbramowice nale

żącej do Gminnego Centrum Kultury

i Sportu w Żarowie jest Miłosz Haber. Są to

ciekawe, innowacyjne w naszej gminie zaję

cia sportowe, w których na co dzień trenuje

grupa 50 dzieci.

Wyniki:
Grupa młodsza

chłopcy
22kg: 1. Filip Ostaszewski, 2. Marek Osta

szewski, 3. Bartosz Stec,

4. Aleks Zając, 5. Jakub Jagielski.

24kg: 1. Kacper Kostysko.

29kg: 1. Arkadiusz Markiewicz, 2. Łukasz Ga

jewski, 3. Krzystof Dobrowolski.

33kg: 1. Adrian Oleksiuk, 2. Bartosz Cia

stoń, 3. Dawid Czykieta.

dziewczęta
22kg: 1. Wiktoria Stec, 2.Roksana Nowak,

3. Karolina Ciastoń, 4. Malina Habzda.

35kg: 1. Ola Biłas, 2. Martyna Ścierko, 3.

Wiktoria Kobel.

Wyróżnienie: Kacper Kostysko.

Najlepszy technik zawodów: Wiktoria

Stec, Filip Ostaszewski.

Grupa starsza
32kg: 1. Jakub Stec, 2. Kamila Żelazko.

35kg: 1. Adrian Błachowicz, 2. Kacper Zarę

ba, 3. Błażej Czykieta, 3. Michał Andru

szewski.

40kg: 1. Piotr Drożdżowski, 2. Adrian Ko

ćwin, 3. Jakub Pęcherski, 4. Gracjan Skow

roński, 5. Michał Gadzicki.

45kg: 1. Wojciech Krawczyszyn, 2. Malwina

Baczyńska, 3. Mateusz Koza, 4.Tomasz Ko

złowski, 4. Piotr Kozłowski.

50kg: 1. Anna Dziuba, 2. Alicja Młocek, 3.

Damian Skowroński, 4. Kamil Dobrzański,

5. Bartosz Kostysko.

55kg: 1. Iza Młocek, 2. Wiktor Dura, 3. Mi

chał Choryński, 4. Maciej Trzepla.

Najlepszy technik zawodów: Anna Dziu

ba, Iza Młocek, Piotr Drożdżowski, Woj

ciech Krawczyszyn.

media

Miniturniej Judo
1.06.2010 r. w sali sportowej szkoły podstawowej w Imbramowicach roze

grano już po raz drugi zawodu judo. Tym razem z okazji Dnia Dziecka.

fot. media: Judocy po ceremonii wręczenia nagród

nie (czerwona kartka dla zawodnika Goli

w 3 min.). Tym samym z czterech punktów

przewagi pozostał już tylko jeden nad drugą

drużyną Sudety Dziećmorowice. Sprawa

awansu będzie rozstrzygać się do samego

końca sezonu.

13.06.2010 r. Zjednoczeni rozgromili na

własnym boisku Granit Roztoka 6:1. Na po

czątku spotkania oglądaliśmy trzy rzuty kar

ne, z których padły trzy bramki.

W samotnym rajdzie Koluśniewski na skrzy

dle przechodzi między rywalami. Znajdując

się w polu karnym nie dogrywa w kierunku

dłuższego słupka do wbiegającego Korbec

kiego oddając strzał, który wybija bramkarz

na rzut rożny.

Stały fragment gry wykorzystuje Okar

ma. Dwie minuty później centra trafia do

Okarmy. Do wybitej piłki przez bramkarza

dochodzi Koluśniewski strzelając na raty

bramkę numer dwa. W 8 minucie Ślączka

z prawego narożnika posyła dokładną piłkę

na bezpośredni strzał Korbeckiemu. Piłka lą

duje po raz trzeci w siatce.

W 10 min. goście pierwszy raz zagrażają

bramce strzeżonej przez Suskiego. Strzał

z głowy ląduje minimalnie nad poprzeczką.

Najpiękniejszą bramkę spotkania ujrzeliśmy

w 13 minucie. W środkowej części boiska

Ciupiński ogrywa dwóch rywali zagrywając

na skrzydło do Korbeckiego. Wrzutka w po

le karne trafia do nie pilnowanego Jernutow

skiego, który nożycami zdobywa czwartą

bramkę. Kolejna oskrzydlająca akcja Zjed

noczonych mogła przynieść gola, gdyby Kli

maszewski w decydującym momencie akcji

strzelił bardziej precyzyjnie. Po stracie piłki

przez Klimaszewsiego goście znajdują się

w pozycji sam na sam z naszym bramka

rzem. Suski faulował wejściem nogami

w zawodnika Roztoki. Jedenastka zamienia

się na pierwszą bramkę dla przyjezdnych. Za

dyskusje z sędzią po faulu żółtym kartoni

kiem został ukarany Jernutowski. W 37 mi

nucie goście domagali się podyktowania

rzutu karnego, po tym jak Drąg w polu kar

nym przyjął piłkę ręką przy ciele. Nie pilno

wany zawodnik Klimaszewskiego

podwyższa poziom adrenaliny Suskiego,

który odprowadza wzrokiem piłkę lecącą

w kierunku dalszego słupka. W końcówce

pierwszej połowy groźny strzał z dystansu

oddaje Koluśniewski.

Na początku drugiej części Ciupiński nie

obsługuje podaniem Rudnika próbując przelo

bować bramkarza. Błąd w kryciu Drąga spra

wia, iż napastnik Roztoki staje w dogodnej

sytuacji do zmniejszenia prowadzenia. Szybkie

wyjście z bramki Suskiego ratuje Zjednoczo

nych przed stratą bramki. Natychmiastowa

kontra gospodarzy powinna przynieść bramkę.

Rudnik nie wykorzystał podania od Jernutow

skiego strzelając w słupek.

dokończenie ze strony 1.

Nerwowa koń

cówka sezonu

W 66 minucie Chłopek schodzi do środ

ka zagrywając bardzo skutecznie w pole kar

ne do Bysia. Przy strzale napastnik pomaga

sobie opanować piłkę ręką. Po błędzie Ciu

pińskiego goście wychodzą z kontrą po raz

drugi w drugiej połowie stając przed dogod

ną sytuacją. Po raz kolejny świetnie interwe

niuje Suski. Kwadrans przed końcem

spotkania Chłopek uruchamia na skrzydle

Rudnika. Dośrodkowanie na 16 metr trafia

do Krawczyka. Pomocnik podbija piłkę odda

jąc silny strzał w poprzeczka. Chwilę później

z własnej strefy obronnej wychodzi Drąg

przechodząc znaczną część boiska. Dośrodko

wanie trafia za plecy obrońców, gdzie zna

lazł się Dąbrowski strzelając ostatnią szóstą

bramkę w tym spotkaniu. W końcówce spo

tkania sędzia oszczędził bramkarza gości nie

dając drugiej żółtej kartki za celowe wyko

panie piłki poza boisko. Najgroźniejszy kon

kurent Zjednoczonych, Sudety

Dziećmorowice wygrały swoje spotkanie 5:1

z Gwarkiem Wałbrzych. Do końca sezonu

pozostały dwa mecze.

Zjednoczeni: Suski – Drąg, Okarma,

Chłopek, Ciupiński (70’ Dąbrowski), Ślęcz

ka, Klimaszewski (46’ Krawczyk), Kolu

śniewski (70’ Baziak), Jernutowski, Rudnik,

Korbecki (55’ Byś).

media



| Gazeta Żarowska Nr 12/2010 — strona 12 — 14 czerwca 2010 |

W turnieju uczestniczyły zorganizowane

grupy pod opieką trenera/opiekuna. Wśród

szkół podstawowych do rozgrywek zgłosiły

się dwa zespoły. Szkoła Podstawowa w Żaro

wie w bezpośrednim pojedynku pokonała

Zryw Zebrzydów 7:1. Obydwie drużyny

awansowały do kolejnego etapu, który odbę

dzie się 19 czerwca w Żarowie. W kategorii

gimnazjalistów zwyciężyła drużyna Gimna

zjum Marcinowice – Kątki, wygrywając

wszystkie spotkania.

Wyniki:

Gimnazjum Marcinowice (Kątki) –

Zryw Zebrzydów 9:1

Gimnazjum Marcinowice (Zryw Zebrzy

dów) – ULKS „Piast – 2008” Żarów

2:13

Gimnazjum Marcinowice (Kątki) 

ULKS „Piast – 2008” Żarów 7:3

Awans do II etapu uzyskały:

Gimnazjum Marcinowice (Kątki),

ULKS „Piast – 2008” Żarów.

Drużyny otrzymały puchary oraz pamiąt

kowe dyplomy.

Szkoła Podstawowa w Żarowie: Marcel

Król, Patryk Klimala, Patryk Gaładyk, Mate

usz Jaros, Sławosz Stencel, Bartosz Bobrec

ki, Kacper Wietrzykowski, Damian Kreisich,

Dawid Stochniał.

ULKS „Piast 2008” Żarów: Paweł Łago

da, Katarzyna Brzeska, Bartłomiej Czoch,

Mateusz Kołodziej, Michał Jasiński, Jakub

Jagła, Robert Skrzesiński, Marcin Sęga.

media

Minimundial 2010
W sobotę 5.06.2010 r. na kompleksie boisk sportowych „Moje boisko Orlik

2012” odbyły się Eliminacje Powiatowe Dolnośląskiego Turnieju Piłki Nożnej

„Minimundial 2010”.

fot. media: Obiecujący młody piłkarz

Sławosz Stencel

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Żarów!
Zwracam się do Was z gorącą

prośbą o pomoc dla powodzian wsi

Wola rogowska, Gminy Wietrzycho

wice w województwie małopolskim.
Mając w pamięci powódź i tragedię ro

ku 1997, kiedy to mieszkańcy naszej gmi

ny korzystali ze wsparcia innych

pragniemy pochylić się nad dramatem

mieszkańców Woli Rogowskiej niosąc

wsparcie i nadzieję, jaką sami wówczas

otrzymaliśmy. Dlatego ważna i cenna bę

dzie Państwa Pomoc.

W porozumieniu z Gminnym Ośrod

kiem Pomocy Społecznej w Wietrzychowi

cach dotarliśmy bezpośrednio do rodzin,

które w wyniku powodzi najbardziej ucier

piały. Rodziny wsi Wola rogowska, dziś

potrzebują wsparcia każdego, kto może po

móc odbudować ich codzienne życie.

Intencją organizowanej pomocy jest;

zgromadzenie artykułów żywnościowych,

sprzętu gospodarstwa domowego, odzieży,

pościeli, koców, które trafią w indywidual

nych imiennych paczkach do rodzin Wsi

Wola Rogowska. Lista niezbędnych arty

kułów i rzeczy, dostępna jest w Żarowskim

Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie,

ul. Armii Krajowej 54, oraz pod numerem

telefonu: 748580745 wew. 371.

Bardzo prosimy, aby dary przekazane

na rzecz powodzian były Nowe.

Dary rzeczowe można dostarczać w

dniach od 14 do 18 czerwca w godzinach

od 8.00 do 15.00 do Siedziby Związku

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żaro

wie przy ul. Armii Krajowej 54, (parter,

pokój nr 2).

Imienne paczki z darami zostaną wprost

przekazane poszkodowanym rodzinom.

UWAGA! Proszę o dostarczanie arty

kułów żywnościowych z długim terminem

ważności, możliwych do przechowywania.

Wpłaty gotówkowe można dokonywać

na konto BZ WBK S. A. Odział Żarów 98

10902369 0000 0006 0201 9446 z dopiskiem

„Darowizna – Gmina Żarów dla powodzian”.

Prosimy o pomoc.

Liczy się każdy gest dobrej woli.
Lilla Gruntkowska

Burmistrz Miasta Żarów




