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Umowa na basen podpisana Żelazna Dama
oddaje stery
Wybory samorządowe odbędą się 21
listopada 2010 r. Swoje urzędowanie koń
czy Lilla Gruntkowska, która pełniła
funkcję ze zmiennym szczęściem od 2001
roku.
W listopadzie 2001 roku, po odejściu Zbi
gniewa Chlebowskiego do Sejmu decyzją
radnych objęła urząd Burmistrza. W 2002r.
wygrała I wybory bezpośrednie, w pierwszej
turze. Cztery lata później burmistrzem wy
brano M. Zywera.
Po nieudanym eksperymencie z rocznym
rządzeniem przez Marka Zywera, którego
popierał Zbigniew Chlebowski, w przedter

Wiele osób czekało na ten dzień – szcze
gólnie miłośnicy pływania, pluskania i ta
plania się w wodzie. W czwartek 7
października 2010 r. uroczyście podpisano
umowę ba budowę żarowskiego basenu.
mowę podpisywali: ze strony Gminy
Żarów Burmistrz Lilla Gruntkowska
i Skarbnik Renata Dawlewicz oraz Prezes Ta
deusz Chodorowski i członek Zarządu To
masz Wajdzik, którzy reprezentowali firmę
Wrobis S.A.

U

Historia
Historia budowy żarowskiego basenu jest

długa i sięga roku 1997, czyli początków budo
wy kompleksu szkolnosportowego. Początko
wo budowano równolegle trzy obiekty i basen
należał do najbardziej zaawansowanych.
Później przyszły kłopoty finansowe
Gminy i w roku 2001 wstrzymano budowę
części sportowej skupiając się na części
oświatowej.
W styczniu roku 2009 oddano do użytku
halę sportową, a w grudniu kompleks boisk
„Moje biosko »Orlik 2012«”.
6 sierpnia 2010r. zamieszczono ogłosze
nie o przetargu nieograniczonym na zadanie
dokończenie na stronie 10.

Kandydat z doświadczeniem
Leszek Michalak kandydatem na Burmistrza Żarowa, współpraca z różnymi ugru
powaniami w wyborach do Rady Miejskiej, kandydat do rady powiatu z listy „Świd
nickiej Wspólnoty Samorządowej” to najważniejsze decyzje jakie podjęli członkowie
„Żarowskiej Wspól
noty” na posiedze
niu, które odbyło się
we wtorek 5 paź
dziernika 2010r.
„Żarowska Wspól
nota” podjęła ostatecz
ne decyzje w związku
ze zbliżającymi się
wyborami do Rady
Miejskiej, Rady Po
wiatu oraz na Burmi
strza Żarowa.
dokończenie na stronie 7.

minowych wyborach w marcu 2008r. po
nownie wygrała, tym razem ze Stanisławem
Wachowiakiem, którego również mocno
wspierał Zbigniew Chlebowski..
Pomawiana, oskarżana i obrażana przez
opozycję udowodniła, że potrafi nie tylko
sprawnie rządzić, ale i uporządkować bała
gan w finansach pozostawiony przez swoich
poprzedników.
O minionych trzech latach i planach na
najbliższą przyszłość rozmawiam z Lillą
Gruntkowską Burmistrzem Żarowa.
– Idąc trzy lata temu do wyborów mó
wiła pani, że zdecydowała się kandydo
wać bo to sprawa honoru, po to aby
dokończenie na stronie 6.
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Szkiełkiem i okiem

mając szczególnych osiągnięć w czterolet
niej kadencji wyciągnęli trupa z szafy, czyli
domniemaną aferę z udziałem żarowskich
Wydawanie Gazety Żarowskiej w cyklu dwutygodniowym niesie za sobą wielkie
urzędników.
niebezpieczeństwo, które polega na tym, że najnowsze wieści spychają w zapomnienie
Ponieważ nagłośnienie jej na łamach
te starsze. I tak się stało i tym razem.
własnej gazety nie dawało im zbyt dużego
rosty Świdnickiego.
rozgłosu, to zaangażowali do jej nagłośnie
Wielka obsuwa?
Tak w ogóle, to zapowiada się ciekawa
nia Małgorzatę Moczulską znaną z nieprzy
No tak. Opóźnienie wydania Gazety i to
walka o pięć mandatów w Radzie Powiatu
chylnych i mijających się z prawdą tekstów
kilkudniowe musi być „obsuwą” dla wydaw
Świdnickiego, gdyż na listach wyborczych
o Żarowie i włodarzach miasta.
cy. No chyba, że spowodowane jest bardzo
znajdziemy wiele znanych nazwisk. Może się
Prokuratura zadecydowała o umorzeniu
ważnymi wydarzeniami. Uważam, że warto
okazać, że ci, którzy już widzą siebie na fote sprawy już 3 sierpnia, o czym zainteresowa
było wstrzymać druk gazety aż o trzy dni.
lu Starosty w ogóle nie znajdą się wśród rad ni wiedzieli od samego początku. Jednakże
W tych trzech dniach wydarzyły się bowiem
nych powiatowych kolejnej kadencji.
zdecydowali się na upublicznienie „afery”
ważne wydarzenia.
W trakcie konferencji padło również na
podając nieprawdziwe informacje, myląc po
zwisko kandydata PO do urzędu Burmistrza
jęcia i posuwając się również do przypisy
Wspólnota wybrała
Żarowa. Ubiegać się będzie o nie Zbigniew
wania takich słów pani Prokurator, których
Żarowska Wspólnota Samorządowa, na
Kaczorowski – powszechnie znany mieszkań nigdy nie wypowiedziała.
spotkaniu członków, które odbyło się w mi
com jako prowadzący dyskotek i imprez ple
W ferowaniu bezprawnych oskarżeń posu
niony wtorek ogłosiła decyzję o tym, że
nerowych, a kiedyś dyrektor ŻOKu.
nęli się nawet do tego, że autorstwo wszystkich
o urząd Burmistrza Żarowa ubiegał się bę
Czy to ostateczna decyzja? Czas pokaże,
postów przypisano wyłącznie urzędnikom, mi
dzie Leszek Michalak. Szczegóły wewnątrz
bo nie tak dawno „Razem dla Żarowa” wspól mo że prokuratura tego nie zrobiła i nikomu
numeru.
nie z PO, pod wodzą posła Chlebowskiego,
nie postawiono żadnych zarzutów. No ale radni
z wielkim zadęciem ogłaszali Roberta Jagłę
muszą się czymś wykazać, więc wyproduko
Jagła jednak zrezygnował jako wspólnego kandydata na Burmistrza.
wali kolejną aferę, a nuż się uda kolejny raz
W trakcie czwartkowej konferencji praso
omamić wyborców. Czas pokaże już nieba
Kampania z aferą w tle
wej dziennikarze usłyszeli, że Robert Jagła
wem czy im się ten manewr uda.
zamiast kandydowania na urząd Burmistrza
Leszek Buchowski
W szczególny sposób kampanię wybor
Żarowa, ubiegał się będzie o mandat radnego czą rozpoczęła dwójka radnych: Tadeusz Re
powiatowego z zamiarem objęcia funkcji Sta ruch i Halina Lewandowska, którzy nie

W odpowiedzi panom Zywerowi i Reruchowi
Obaj z wykrzyknikiem piszecie o ZWiKu i moim tam miejscu, w roli Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Nic nie piszecie o do
konaniach, zakładając, że są one porównywalne z waszymi.
Wiecie dobrze, że między nami jest przepaść. Mylicie tendencyj
nie pojęcia brutto i netto, bo taka jest wasza wiedza. Należą się wam
dwa zdania merytorycznego wyjaśnienia.
Kilka faktów. W 2007 roku, na rok 2008, za pana Zywera kaden
cji, na pana wniosek Rada Miejska uchwaliła 16% podwyżki cen za
wodę i 200 tyś zł. dotacji z budżetu gminy dla ZWiK na rok 2008. Ja
swoją funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZWiK objąłem
w I półroczu 2008 r. Na rok 2009, jako skutek jeszcze waszej działal
ności w roku 2007, uchwalono podobną podwyżkę – 15%, ale już mo
je między innymi działania doprowadziły, że z budżetu gminy
w 2008 roku wykorzystaliśmy tylko 39 tyś zł.
Na rok 2010 zaproponowaliśmy (i tak przyjęto) podwyżkę o 6%.
Tak jest to realizowane i tylko dlatego, że zmiany organizacyjne
i oszczędności funduszu płac na to pozwoliły. Przykład jeden:
w 2009 roku odszedł Prezes i Gł. Księgowa, Rada Nadzorcza zapro
ponowała awansowanie na te funkcje pracowników zakładu. W ten
sposób zatrudnienie w grupie umysłowych zmniejszono z 7 do 5
osób. Jak panowie się domyślają Rada Nadzorcza dokonała tym sa
mym oszczędności kosztów związanych z wynagrodzeniami. Podob
ne działania podejmowane są wobec pracowników fizycznych i to
pozwala nie tylko na minimalne podwyżki cen za wodę i ścieki
(6%,a nie 16%, jak za czasów p. Zywera), rezygnację z dopłat od
Gminy, ale również na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.
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W związku z ograniczeniem zatrudnienia w większym stopniu uczestni
czę w bieżącej pracy Przedsiębiorstwa. Skutkuje to między innymi ter
minowym zakończeniem nowej, bardzo ważnej dla miasta linii zasilania
w wodę z Wierzbnej do Osiedla Piastów. Na otwarcie tej inicjatywy
w dniu 15.X. b.r. Zarząd Spółki zaprasza wszystkich mieszkańców.
Jeśli zakończymy do końca roku proces łączenia tych dwóch ko
munalnych spółek (Wodociągi i Ścieki), a to się stanie, to poinformu
ję was o kolejnych efektach z tego wynikających. Przestańcie, zatem
wymachiwać półprawdami, mamić ludzi. Zajmijcie się tym, za co
wam płacą z pieniędzy podatników.
Na sam koniec, tej smutnej znajomości z wami na łamach prasy,
kolejny raz mówię: Zapraszam was do stołu, nawet przy lampce wina
za swoje pieniądze i zastanówmy się nad przyszłością. Na to was nie
stać. Ostatnio w czasie trwania Dożynek Gminnych w Żarowie pan
Robert Kaśków powiedział, że powinniśmy porozmawiać. Zapytałe
m: „kiedy, może jutro?” On odpowiedział: „Nie Zbyszku, po wybo
rach”. Przypomniałem mu, że taką samą rozmowę odbyliśmy osiem
lat temu, na tym samym osiedlu, przed pawilonem. Osiem lat minęło.
A oni w tym samym miejscu, gotowi do konfliktu, nigdy do rozmów.
Skutki tego widać gołym okiem. Realizujcie dalej testament Chle
bowskiego: „Im gorzej tym lepiej”.
Żarów, 5.10.2010
Zbigniew Owczarski.
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Kłamstwo za kłamstwem
Ostatnio tak się jakoś dziwnie składa, że ilekroć wydany zostanie biuletyn klubu
Razem dla Żarowa, to zawsze znajdzie się w nim artykuł z nieprawdziwą informacją
na mój temat.

Szalet będzie
czynny
codziennie

Najczęściej dotyczy to mojej pracy lub
chodów. W trakcie Sesji padła nawet ze stro
Spółdzielnia Socjalna Raz Dwa Trzy
moich wypowiedzi. Na potwierdzenie tych
ny Pana T. Rerucha i Pana R. Kaśkowa
poszerzając swoja działalność w Żarowie
słów, na szczęście istnieją twarde dowody w
propozycja spotkania się z mieszkańcami w
z dniem 1 października 2010 roku obsłu
postaci nagrań z Sesji Rady Miejskiej – cho
tej sprawie. W ostatnich dniach września
giwać będzie szalet miejski w Żarowie.
ciażby z sesji, która odbyła się w dniu 9 wrze mieszkańcy ulicy Górniczej otrzymali ode
Szalet czynny będzie sześć dni w tygodniu:
śnia 2010r.
mnie zaproszenie do urzędu na dzień 4 paź
ostatnim numerze biuletynu „Razem
dziernika 2010r. Co ciekawe sam zaintereso od poniedziałku do piątku
w godz od 10:00 do 15:00,
dla Żarowa”, w artykule pt.: „Ważne
wany radny nie pojawił się na spotkaniu z
w sobotę od 6:30 – 12:00
sprawy” jego autorka ukrywająca się pod
mieszkańcami w Urzędzie pomimo tego, że
/jlb/
pseudonimem EG (w domyśle Elżbieta Gą
deklarował swoje uczestnictwo.
sior) umieściła takie oto sformułowanie: „Na
Czyżby bał się kontaktu w mieszkań
większość zapytań odpowiedzi ustnych nie
cami?
było. Zastępca burmistrza wolał udzielić od
Ja się nie boję i dlatego rozmawiałem z
powiedzi na piśmie, ponieważ niektórych te
ludźmi, radny T. Reruch zaś pokazał jak na
matów nie zna lub woli nie udzielać
prawdę zależy mu na swoich wyborcach. W
odpowiedzi ustnych...”.
swoim artykule niestety o propozycji spotka
Byłem pewien, że było zupełnie inaczej,
nia Pan radny już nie napisał.
ale na wszelki wypadek przesłuchałem zapis
Na końcu swojego artykułu użył słów:
z sesji i potwierdziło się to, że na większość
„Odpowiedź zastępcy uważam za kpinę z
zgłoszonych interpelacji i zapytań udzieliłem mieszkańców podpisujących się pod pety
odpowiedzi ustnej, a odpowiedzi na piśmie
cją”. I kto tutaj z kogo kpi Panie Radny?
dotyczyły takich spraw jak np. podania nr
Domyślam się, że działania tego typu są
działki w konkretnych wsiach. Również pod po to, aby zdyskredytować moją osobę przed
czas obrad radni otrzymywali odpowiedź ust nadchodzącymi wyborami. Czyżby strach
ną i to taką, która ich satysfakcjonowała.
przed tym, że to ja miałbym kandydować na
łamstwo to również element manipula
stanowisko Burmistrza?
cji, jakiej dokonuje w swoich artyku
Grzegorz Osiecki
łach Pan Tadeusz Reruch. W artykule
„Spowalniacze na Górniczej” stwierdza, iż
na sesji oświadczyłem, że „tego zadania
Urząd nie wykona, bo mieszkańcy tej ulicy
są temu przeciwni”.
A prawda jest zupełnie inna. Powiedzia
łem, że „jest problem z tym zadaniem”, gdyż
Opady deszczu, które trwały od 26 września 2010 r. – szczególnie na terenie przed
niektórzy mieszkańcy tej ulicy nie chcą spo
górza
– przyczyniły się do dużego wzrostu poziomów rzek i potoków przepływających
walniaczy lub też je chcą, ale żeby nie były
przez teren naszej gminy.
w bezpośrednim sąsiedztwie ich domów, bo
będą słyszeć stukot przejeżdżających samo
W Tarnawce, Bystrzycy, Jabłońcu oraz
miastowe działania i w najbardziej zagrożo
Strzegomce z dnia na dzień podnosił się po
nych miejscach zostały utworzone wały
ziom wody. Największe zagrożenie wystąpi
powodziowe z worków z piaskiem. Dzięki
ło 29 września na Tarnawce w Bukowie,
sprawnej akcji nie doszło do żadnych podto
Remonty dróg wiejskich
która niemalże wyszła ze swojego koryta.
pień, a do późnych godzin wieczornych Tar
Gmina Żarów zadecydowała o przejęciu,
Sztab antykryzysowy Gminy Żarów
nawka była monitorowana co dwie godziny
za zadłużenie, płyt betonowych tworzących
w składzie: zca Burmistrza Grzegorz Osiec
przez strażaków OSP z Bukowa.
drogę prowadzącą do nieistniejącej już cu
ki oraz podinspektor ds. bezpieczeństwa i po
– Po raz kolejny zażegnaliśmy zagroże
krowni w Pastuchowie. Płyty posłużą jako na żarnictwa Michał Domański podjęli szybkie
nie powodziowe dzięki sprawnej akcji stra
wierzchnia przy długo wyczekiwanych,
działania. W ciągu niespełna godziny dostar
żaków i współpracy z kopalnią granitu
a prowadzonych aktualnie remontach dróg
czono do Bukowa około tysiąca sztuk wor
w Siedlimowicach, która udostępniła piasek
na terenie gminy. W odpowiedzi na prośby
ków oraz 25 ton piasku, które umieszczono
poza kolejnością, za co składamy serdeczne
mieszkańców, wyłożona zostanie część ul.
w dwóch punktach wyznaczonych przez
wyrazy podziękowania – powiedział Leszek
Spółdzielczej w Krukowie oraz około 100
mieszkańców Bukowa.
Michalak.
metrów drogi w Pożarzysku. Remonty doty
/jlb/
Jednostka OSP z Bukowa podjęła natych
czyć będą również ulic: Leśnej, Ogrodowej
Nowy zarządca cmentarzy
wnętrza i dachu kaplicy cmentarnej na
i Wąskiej we wsi Wierzbna.
W czwartek 30 września został ogłoszo
cmentarzu komunalnym przy ul. Armii Kra
Remont placu
ny przetarg na zadanie „Administrowanie
jowej w Żarowie. Z końcem października
Pracownicy interwencyjni Gminy Żarów
cmentarzami komunalnymi w Żarowie
w miejscu istniejącej kotary pojawi się nowa
rozpoczęli remont placu przed budynkiem
i Wierzbnej”, miejmy nadzieję, że w tym ty
drewniana zabudowa z przesuwnymi drzwia
Szkoły Podstawowej w Zastrużu. Pracowni
godniu uda nam się wyłonić nowego zarząd
mi. Zadecydowano również, że zostaną wy
cy wykonujący roboty spotkali się z sympa
cę cmentarzy.
konane prace remontowe części dachu
tią i chęcią do czynnej pomocy
Remont kaplicy
kaplicy. Prace będzie wykonywać firma pa
w realizowaniu inwestycji ze strony doro
Gmina Żarów zleciła wykonanie remontu na Pokrzywnickiego z Bożanowa.
słych, jak i najmłodszych mieszkańców wsi.

W

K

Zagrożenie powodziowe

Gminne inwestycje
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Konkurs rozstrzygnięty
Z okazji Jubileuszu 100lecia Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ża
rowie oraz obchodów PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Biblioteka Pu
bliczna w Żarowie zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Jan Paweł II PapieżPolak,
który łączył narody”.
W konkursie wzięło udział 22 dzieci i je
den gimnazjalista. Jury w składzie: Wanda
Hüpner – przewodnicząca, Małgorzata Gaw
ron – członek, Stanisława Biernacka – czło
nek, postanowiło przyznać nagrody
w następujących kategoriach:

dzieci do lat 6: I miejsce – Małgorzata Le
śniowska Bajkowe Przedszkole w Żaro
wie, II miejsce – Monika Mucha Bajkowe
Przedszkole w Żarowie, III miejsce –
Agnieszka Rzeszowska Bajkowe Przed
szkole w Żarowie;
dzieci z klas 0  III: I miejsce – Jan Ziobro
SP Żarów, II miejsce – Klaudia Dubicka
SP Żarów;
dzieci z klas IV  VI: I miejsce – Oskar Dziu
bak SP Żarów, II miejsce – Tomasz Paster

nak SP Żarów, III miejsce – Ewa Mach SP
Żarów, Marzena Kania SP Żarów;
młodzież: I miejsce – Krzysztof Mach Gim
nazjum im. JP II w Żarowie.
Uroczyste wręczenie nagród zwycięz
com nastąpiło 12 września, podczas Gmin
nych Dożynek. Wystawę prac można
oglądać w Bibliotece, codziennie oprócz so
bót, w godzinach od 9:00 do 17:30.
Składamy serdeczne podziękowanie na
uczycielomopiekunom: Weronice Przewoź
nej ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Żarowie, Dorocie Góra i Doro
cie Galickiej z Bajkowego Przedszkola w Ża
rowie za przygotowanie dzieci do konkursu.
Stanisława Biernacka

100 lat kościoła

Z

okazji Jubileuszu żarowskiego Kościo
ła Biblioteka Publiczna w Żarowie im.
ks. Jana Twardowskiego wydała książkę po
święconą stuleciu Kościoła, której autorem
jest Zbigniew Malicki.
Książkę, w cenie 20 zł, można kupić
w Bibliotece, w kioskach z prasą na tere
nie Żarowa oraz niektórych sklepach na
terenie Gminy Żarów.

Kolorowanka
Po kilku latach przerwy, dzięki środkom
pozyskanym od sponsorów, wznowiono
książeczkę – kolorowankę zawierającą bu
dynki i budowle zlokalizowane na terenie
naszej Gminy.

Inauguracja Izby Historycznej
Żarowska Izba Historyczna, w której prezentowane będą stałe i okolicznościowe
wystawy zainaugurowała swoją działalność 30 września 2010 r. o godzinie 10:00 w po
mieszczeniach dawnego ŻOKu.
W uroczystej inau
guracji udział wzięła
Burmistrz Lilla Grunt
kowska, Wacław Rze
czycki Prezes Zarządu
Koła MiejskoGminne
go Związku Komba
tantów
Rzeczypospolitej Pol
skiej i Byłych Więź
niów Politycznych
w Żarowie, członko
wie koła oraz zapro
szeni goście.
Na wystawie zaprezentowane zostały pa
miątki przekazane przez Związek Kombatan
tów RP i Byłych Więźniów Politycznych
z Żarowa.

W przyszłości prezentowane będą eks
ponaty obrazujące dzieje terenów wchodzą
cych w skład Gminy Żarów.
/jlb/

Książeczka trafiła nieodpłatnie do naj
młodszych mieszkańców naszej Gminy dzię
ki inicjatywie Iwony Nieradki i Małgorzaty
Świtoń ze Szkoły Podstawowej w Żarowie.
/jlb/
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Fundusz Sołecki 2011
W dniach od 21.09.2010 r. do 29.09.2010 r. we wszystkich sołectwach Gminy Ża
rów odbyły się zebrania wiejskie, których celem było przyjęcie wniosków w sprawie
podziału środków funduszu sołeckiego.
W zebraniach ze strony Urzędu Miejskie
go w Żarowie uczestniczyli: Zastępca Burmi
strza Miasta Żarów Grzegorz Osiecki
Sekretarz Gminy Żarów Leszek Michalak
oraz pracownicy Referatu Pozyskiwania Fun
duszy Zewnętrznych i Promocji. Rozplanowa
nie środków przedstawia się następująco:
Sołectwo Buków, które miało do dyspozycji
kwotę 14.927,26 zł zadecydowało o prze
znaczeniu jej na zakup matariałów do re
montu dróg gminnych i organizację
imprez cyklicznych.
Sołectwo Bożanów, które miało do dyspozy
cji kwotę 7.440, 60 zł zdecydowało się na
wykonanie placu zabaw i organizację im
prez cyklicznych.
Sołectwo Imbramowice, które miało do dys
pozycji kwotę 19.050,66 zł rozdysponowa
ło ją na modernizację boiska sportowego,
organizację imprez cyklicznych, doposaże
nie świetlicy i działalność KGW oraz na
wiatę przystankową i remont placu zabaw.
Sołectwo Gołaszyce, które miało do dyspozy
cji kwotę 7.763,10 zł zdecydowało się na
przeznaczenie jej na wykonanie wiaty i or
ganizację imprez cyklicznych
Sołectwo Kalno, które miało do dyspozycji

kwotę 13.245,64 zł rozdysponowało ją na
remont świetlicy i organizację imprez cy
klicznych.
Sołectwo Kruków, które miało do dyspozycji
kwotę 8.914,80 zł przeznaczyło ją na re
mont świetlicy, wykonanie tablicy ogło
szeń i organizację imprez cyklicznych.
Sołectwo Łażany, które miało do dyspozycji
kwotę 19.695,69 zł i rozdysponowało ją na
zakup materiałów na remont dachu świetli
cy, wyposażenie świetlicy oraz organizację
imprez cyklicznych.
Sołectwo Marcinowiczki, które miało do dys
pozycji kwotę 5.482,54 zł rozdysponowało
ją na wykonanie wiaty przystankowej i ta
blicy ogłoszeń.
Sołectwo Mielęcin, które miało do dyspozy
cji kwotę 8.523,28 zł zadecydowało o roz
dysponowaniu jej na remont świetlicy
i organizację imprez cyklicznych.
Sołectwo Mikoszowa, które miało do dyspo
zycji kwotę 8.246,85 zł rozdysponowało ją
na remont świetlicy i organizację imprez
cyklicznych.
Sołectwo Mrowiny, które miało do dyspozy
cji kwotę 23.035,90 zł zadecydowało o roz
dysponowaniu jej na remont świetlicy,

remont szaletów na boisku sportowym, re
mont płyty betonowej na boisku sporto
wym oraz na organizację imprez
cyklicznych.
Sołectwo Pożarzysko, które miało do dyspo
zycji kwotę 10.757,77 zł rozdysponowało
ją na remont świetlicy, zakup kosiarki sa
mojezdnej oraz organizację imprez cy
klicznych.
Sołectwo Przyłęgów kwotę funduszu
11.448,84 zł rozdysponowało na remont
i wyposażenie świetlicy oraz organizację
imprez cyklicznych.
Sołectwo Pyszczyn, które miało do dyspozy
cji kwotę 8.799,71 zł zadecydowało o wy
konaniu z tych środków wiaty na
podstawie betonowej oraz organizację im
prez cyklicznych.
Sołectwo Siedlimowice kwotę funduszu
w wysokości 8.707,57 zł rozdysponowało
na remont świetlicy wiejskiej i organizację
imprez cyklicznych.
Sołectwo Wierzbna, które miało do dyspozy
cji kwotę 19.350,13 zł rozdysponowało na
zagospodarowanie „Skałki”, modernizację
placu zabaw i wykonanie tablic informa
cyjnych.
Sołectwo Zastruże, które miało do dyspozy
cji kwotę 7.302,38 zł zdecydowało o prze
znaczeniu jej na zakup kosiarki
samojezdnej oraz organizację imprez cy
klicznych.
Adam Rakoczy

Spotkanie autorskie

Wizytówka budynku

1 października 2010 r. w Bibliotece Publicznej w Ża
rowie gościliśmy autora książeczek dla dzieci – Wiesła
wa Drabika.

Elewacja to najbardziej widoczny element budynku, jego wizytów
ka, który narażony na negatywny wpływ czynników zewnętrznych traci
swoje walory estetyczne.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze SP z Żarowa
i Imbramowic. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały
pełnych humoru, wierszowanych bajeczek, takich jak:
„Bajka o Smoku i Kraku i o tym jak powstał Kraków”,
„Awantura na podwórku”, „Łakomczucha”, „Kocie łako
cie”, „MAŁa mYSZ skacze czyli myszomania” z serii „Zo
stań Mistrzem”, opisująca drogę do medali naszych
najlepszych sportowców (występujących pod postaciami
zwierząt).
Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Dzieci
odgadywały zagadki, odpowiadały na pytania zadawane
przez autora, za prawidłową odpowiedź otrzymywały na
klejki, czytały fragmenty z wybranej książeczki. Za miło
spędzony czas i wspólną zabawę najmłodsi wręczyli auto
rowi laurkę i różyczkę. Po spotkaniu można było kupić
książeczki i otrzymać autograf.
Barbara Cholewa

Osypujące się tynki, rysy, pęknię
cia, zawilgocenia i grzyby oraz łusz
cząca się farba mają niekorzystny
wpływ nie tylko na stan techniczny
budynku, ale także na wizerunek i es
tetykę naszego miasta.
Dlatego każda elewacja, jako część
nieruchomości wspólnej wymaga regu
larnych konserwacji. Czasami tylko od
świeżenia, a czasem remontu. Zanim
jednak zaczniemy upiększać nasz dom,
zastanówmy się co zrobić, by było i ład
nie i zgodnie z przepisami prawa.

Po pierwsze
Elewacja budynku jest częścią nie
ruchomości wspólnej i to wspólnota
mieszkaniowa powinna w drodze
uchwały wyrazić zgodę na wykonanie
prac w częściach wspólnych. Ponadto
wykonywanie robót budowlanych po
legających na remoncie istniejących
obiektów budowlanych i urządzeń bu
dowlanych, docieplenia budynków do
wysokości 12m nie wymaga pozwole
nia na budowę, wymaga jednak zgło
szenia w Starostwie Powiatowym.
Ważna uwaga. Malowanie fasad

obiektów wpisanych do rejestru za
bytków wymaga poza pozwoleniem
na budowę, uzyskania zgody konser
watora zabytków.

Po drugie
Wybór koloru elewacji to nie kwe
stia naszego gustu czy upodobań
mieszkańców. Żarów od dawna ma
opracowaną koncepcję architektonicz
ną i dla każdego budynku w mieście
ustalona jest odpowiednia kolorystyka
oraz technologia elewacji. Koncepcja
zaprojektowanej kolorystki budynków
zakłada użycie jednego koloru na ele
wacjach. Potrzebnych informacji uzy
skać można osobiście u Zastępcy
Burmistrza Grzegorza Osieckiego lub
pracownika ds. gospodarki przestrzen
nej w Urzędzie Miejskim w Żarowie.
Przez utrzymanie porządku prze
strzennego wyrażamy swoją dbałość
o wizerunek nie tylko naszego domu
czy sklepu, ale również podkreśla
my walory estetyczne całego miasta.
AJ
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Żelazna dama oddaje władzę
udowodnić, że w gminie nie było żadnych
– Już kilka miesięcy temu sygnalizowa
afer, a problemy nagłaśniane jako horren ła pani w wywiadach, że nie zamierza po
dalne można rozwiązać. Pani program wy nownie kandydować na urząd Burmistrza
borczy był bardzo krótki. W jakim
Żarowa. Spekulowano o pani ambicjach
stopniu udało się go pani zrealizować?
zasiadania w Sejmiku, w Powiecie. Teraz
– L. G. – W całości. Gdyby tak nie było, po okazuje się, że nigdzie nie będzie pani kan
nownie stanęłabym do wy
borów.
– Które z tych zrealizo
wanych zadań przyniosło
Pani największą satysfak
cję, a które pozostawia
niedosyt i chęć dalszego
kontynuowania?
– L. G. – Niewątpliwie
oddanie do uzytku w tak
krótkim czasie od powro
tu hali sportowej i Orlika.
To naprawdę było bardzo
trudne. A także doprowa
dzenie sprawy Oczysz
czalni ścieków do końca
Posprzątała w Gminie, teraz może przekazać władzę
wraz z połączeniem z wo
dociągami oraz prywatyzacja ZGL.
dydowała. Dlaczego?
Te ostatnie zmiany mieszkańcy na plus do
– L. G. – Moją największą ambicją od lat
piero zaczynają odczuwać. I tu odczuwam
jest rozwój mojej gminy. Tu się urodziłam
niedosyt, gdyż te zmiany należało wprowa
i wychowałam.
dzić wcześniej. Zabrakło tej pełnej kadencji.
Dlatego mam tu jeszcze wiele do zrobie
Wielki Niedosyt to basen. Miał być mały aqu
nia, a teraz jedno zadanie. Zrobić wszystko
apark, byliśmy blisko realizacji, ale niewykorzy
aby nie było powtórki z roku 2006, kiedy lu
stane możliwości się mszczą. Jednoroczny
dzie pokierowali się emocjami w stosunku
burmistrz włożył projekt na półkę i to wystarczy do mnie. To nie powinno się nigdy powtó
ło do stracenia szansy. Dziś musimy wszystko
rzyć. Dlatego dziś proponuję mieszkańcom
przywracać.
kontynuację dobrej pracy na stanowisku bur
Prawdziwa klęska to relacje z Radą Miej
mistrza i wybór osób które wraz z nim zasią
ską. Od początku w większości nastawioną
dą w radzie, aby naprawdę mądrze radzić
do mnie na nie. Przez rok u boku Zywera
w naszych sprawach.
przeżywali ból niemocy i niewiedzy, później
A inne szczeble samorządu interesują
najczęściej oskarżali, próbowali, donosili,
mnie o tyle, o ile ma to znaczenie z punktu
kontrolowali, badali. Zamiast tworzyć i pro
rozwoju naszej Gminy. Wcale nie muszę za
ponować, wyłącznie krytykowali. W imię so
siadać w Sejmiku czy Radzie Powiatu, aby
lidarności z przegranym „wodzem”.
mieć wpływ na decyzje tam podejmowane.
Jest wiele osób, które mogę po prostu wspie
– A tak a’propos samego wodza. Niepo
rać swoją wiedzą i doświadczeniem w spra
średnią rolę w takich działaniach opozycji
wowaniu przez nich mandatu w tych
odegrał Zbigniew Chlebowski, Pani dawny
samorządach.
szef i współpracownik. Jak Pani ocenia,
– Jakoś nie potrafię sobie wyobrazić pa
z perspektywy zwycięskiego pojedynku, ta
ni
poza polityką. Jeśli nie fotel Burmi
ki sposób jego postępowania?
strza, nie powiat i sejmik, to co? Czym
– L. G. – Niedługo minie 10 lat, jak nie ma
zamierza się pani zajmować?
go w gminie. Żałuję tylko z perspektywy cza
– L. G. – No właśnie, prezentuje Pan to sa
su, że były lata (koniec lat 90tych) kiedy
mo stereotypowe myślenie co wielu, że to nie
szczerze wspierałam jego karierę polityczną.
możliwe nie chcieć być burmistrzem
To była wielka pomyłka i stracony czas. Żału
i zrezygnować z przywilejów władzy. A wszy
ję też, że nigdy nie mówiłam o problemach
scy mówimy, jaka straszna jest ta polityka .
z jakimi mnie zostawił w 2001r., bo to wła
Więc powtarzam: mój powrót w 2008 roku
śnie najbardziej się na mnie zemściło i to jest
to była sprawa honoru, a nie chęć sprawo
dzisiaj perfidnie pokazywane przez Chlebow
wania władzy.
skiego i jego otoczenie jako mój negatywny
Honor został obroniony w pełni i dziś
dorobek.
w Żarowie po prostu czas na zmiany, perso
A jak oceniam jego postępowanie? Bez
nalne, nie programowe, bo te wymagają je
klasy i honoru. Ani to męskie ani godne Ża
dynie mądrej kontynuacji.
rowianina. Ale zostawmy to, gdyż dla mnie
A ja? Mam dobry zawód, wracam do mojej
to najmniej przyjemny temat.

kancelarii. Czasem trzeba z dystansem spoj
rzeć na świat, zatrzymać się i rozejrzeć wokół
po to, by zrozumieć co tak naprawdę jest waż
ne. Mam absolutne poczucie, że w takim mo
mencie życia jestem. I nikt, ani żadna pisanina
ani frustrata podpisującego się „były burmi
strz”, ani oskarżenia radnych „Razem dla Ża
rowa” nie zabiorą mi tego. Radości z naszych
wspólnych dokonań: pięknego gimnazjum
i nowoczesnej hali sportowej, zapełnionej fa
brykami 100hektarowej strefy, czystego i co
raz ładniejszego miasteczka oraz aktywnych
wsi.
Ale i też wielkiego smutku przegranej
w 2006 z niekompetentnym człowiekiem,
który myślał że w gminie wszystko samo się
robi. To wszystko są doświadczenia, które
na pewno wykorzystam w dalszym życiu.
A polityka, no cóż odpowiem zgodnie z po
wiedzeniem. W polityce nigdy nie mów nig
dy. Ale z pewnością teraz mówię Stop.
– Informacja o rezygnacji ze sprawo
wania funkcji Burmistrza Żarowa wzbu
dziła w wielu mieszkańcach niepokój, że
wraz z Pani odejściem z Urzędu odejdą
inni pracownicy i Pani następca nie bę
dzie miał z kim pracować.
– L. G. – Przez ostatnie 3 lata zbudowali
śmy w gminie profesjonalny, młody zespół
ludzi na kierowniczych stanowiskach. Oni tu
zostają i będą pracować z nowym burmi
strzem. Mam nadzieję, że Leszek Michalak
z poparciem wielu żarowskich środowisk
uzyska mandat burmistrza Żarowa. Ufam,
że nie powtórzy się już sytuacja sprzed 4 lat
kiedy z wybranym burmistrzem nie chcieli
pracować najwyżsi urzędnicy w gminie,
a on nie majac swojej kadry posiłkował się
zupełnie przypadkowymi osobami spoza
gminy.
– Czego zatem życzyłaby pani gminie
jej mieszkańcom w następnej kadencji?
– L. G. – Przede wszystkim porozumienia
i zrozumienia, by jak najmniej było tych, co
chcą tylko dzielić, a nie pomnażać. By
ciągle przybywało tych co potrafią się
mądrze spierać i kompetentnie rozmawiać.
Wszystko po to, by móc łatwiej realizować
przyjęte plany. Ambitne i na miarę tego
środowiska.
– A na koniec co Pani radzi tym, którzy
zamierzają zastartować na fotel
burmistrza i do Rady Miejskiej?
– L. G. – Po pierwsze, żeby trzy razy się
zastanowili zanim poproszą o głosy
wyborców. Jak widać po przykładach
w Żarowie brak kompetencji, brak wizji
i odwagi doprowadza do kompletnej stagna
cji. Władza to nie chciejstwo. Władza to
trudna i odpowiedzialna praca, praca dla
ludzi. A przykład Zywera powinien być
przestrogą dla potencjalnych kandydatów.
Czasem okazuje się, że samo wygranie
wyborów jest dużo łatwiejsze od
sprawowania władzy.
– Dziękuję za rozmowę
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Kandydat
z doświadczeniem
Michalak na Burmistrza
– Zarząd „Wspólnoty”, po mojej decyzji
o nie kandydowaniu w wyborach na burmistrza,
analizował możliwe scenariusze i kandydatury,
jakie powinniśmy zaproponować mieszkańcom
w zbliżających się wyborach samorządowych –
powiedziała Lilla Gruntkowska. – Po wnikli
wych analizach zdecydowaliśmy się zareko
mendować członkom naszej „Wspólnoty”
Leszka Michalaka jako naturalnego mojego na
stępcę na Urzędzie Burmistrza.

Ma dwudziestoletnie doświad
czenie samorządowe, umiejęt
ność podejmowania trafnych
decyzji oraz zna niuanse zwią
zane z zarządzaniem Gminą.
To dobry kandydat, który potrafi nie tylko
skutecznie zarządzać Gminą, ale posiada dar
umiejętnego słuchania i zjednywania sobie
ludzi – dodała Lilla Gruntkowska.
Dla ukazania otwartości i woli szero
kiego porozumienia ponad jakimikolwiek
podziałami postanowiono na spotkaniu, że
Leszek Michalak będzie kandydował pod
szyldem: „Komitet Wyborczy Wyborców
Leszka Michalaka”.
– Jestem, tak jak cała „Żarowska Wspól
nota”, otwarty na propozycje współpracy
z różnymi środowiskami – powiedział Le
szek Michalak. Nie chcę stwarzać żadnych
barier, a taką mogłoby być używanie szyldu
„Wspólnoty”. Chcę już na wstępie dać jasny
i klarowny sygnał o mojej otwartości na cie
kawe propozycje, które przyniosą Gminie
dalszy rozwój, a mieszkańcom poczucie bez
pieczeństwa i stabilizacji w naszej Gminie –
dodał Leszek Michalak.

Kandydaci
do Rady Miejskiej
W trakcie spotkania zaprezentowano
kandydatów na listy wyborcze w wyborach
do Rady Miejskiej w Żarowie. Oni również
będą szli pod szyldem „Komitet Wyborczy
Wyborców Leszka Michalaka”. To wyraźny
sygnał tworzenia zespołu, który chce współ
pracować, a nie konkurować o władzę w ko
lejnej kadencji.
– Ważnym jest to, że chcemy współpra
cować w przyszłej radzie z różnymi ugrupo
waniami stąd też prowadzimy rozmowy
w sprawie obsadzania list wyborczych – po
wiedziała Lilla Gruntkowska. – Do Rady po
winni wejść ludzie, którzy później będą
pracować dla dobra gminy, a nie będą wy
łącznie narzekać i utrudniać pracę – dodała
Lilla Gruntkowska.
/jlb/

Drugi rok UTW rozpoczęty
W piątek, 1 października 2010r., w auli żarowskiego Gimnazjum odbyło się uro
czyste rozpoczęcie roku akademickiego 2010/2011 Żarowskiego Uniwersytetu Trzecie
go Wieku.
Na zaproszenie Za
rządu UTW odpowie
dzieli: Lilla
Gruntkowska – Bur
mistrz Miasta Żarów,
Leszek Michalak – Se
kretarz Gminy, Artur
Adamek – dyrektor
GCKiS, Sylwia Pawlik
– kierownik referatu
Oświaty, Kultury i Spor
tu, wykładowcy oraz ok.
100 „studentów”.
ści „wyjścia z domu” i przy okazji poznają
Rolę gospodarza uroczystości, na prośbę
arkana wiedzy, na którą kiedyś nie mieli cza
niedysponowanego Prezesa UTW Zbigniewa su czy możliwości.
Owczarskiego, przejęła Burmistrz – Lilla
Oficjalną część spotkania zamykał wy
Gruntkowska, która po kilku słowach powita kład magistra psychologii Bogusławy Pe
nia podziękowała wszystkim za ich zaangażo cherskiej.
wanie we wspólne dzieło, jakim jest
Nie zabrakło również kawy, herbaty,
Żarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
słodkości i oczywiście muzyki.
Lilla Gruntkowska dokonała również
Wszystkim studentom życzymy przy
krótkiego podsumowania ponad rocznej dzia jemnego zdobywania wiedzy, niepowtarzal
łalności UTW i wypadło ono nader korzyst
nych przyjaźni oraz „promocji” do klasy
nie – ponad 100 prężnych żarowskich
następnej!
seniorów systematycznie korzysta z możliwo
/ek/

Gmina Żarów ma smak
Magda Pawlinow i Marek Obszarny, popularni dziennikarze TVP Wrocław i auto
rzy programu „M2 On i Ona – smakami Dolnego Śląska” realizowali swój kolejny
program w Wierzbnej, Kalnie i Żarowie.

R

ealizacja progra
mu trwała ponad
sześć godzin 30. wrze
śnia 2010 r. Ekipa tele
wizyjna uwieczniła
panie z Koła Gospo
dyń Wiejskich
w Wierzbnej, które po
kazały, jak się gotuje
zupę z dyni, zupę
z opieniek oraz rybę
po wierzbieńsku.
Panie z Koła Go
spodyń w Kalnie uchy
liły rąbka tajemnicy
trudnej sztuki piecze
nia chleba, a w Żarowie szef kuchni firmy ca
teringowej „Cztery” zaprezentował potrawę
pod tajemniczym tytułem „Przelatek w sosie
borowikowym”. Oprócz tego zaprezentowa
na została twórczość artystyczna wielu miesz
kańców naszej Gminy. Premiera programu
w sobotę 16 października 2010r. o godzinie
8:00 w programie TVP Wrocław, na który
serdecznie zapraszamy.
Zainteresowanych zapraszamy do interne
tu na stronę: kronika.um.zarow.pl do obejrze
nia filmu pokazującego jak taki program jest
nagrywany.
/jlb/

| Gazeta Żarowska Nr 19/2010 — strona 8 — 7 października 2010 |

Przedwyborcza gra?
W ubiegłym tygodniu opozycyjny biuletyn „Razem dla Żarowa”, a w poniedziałek Gazeta
Wrocławska opublikowały obszerne artykuły o rzekomej akcji obrażania na świdnickim forum
radnych Tadeusza Rerucha i Haliny Lewandowskiej za pośrednictwem urzędowych komputerów.
Z treści artykułów wynika, że Grzegorz Osiec
ki zastępca burmistrza napisał wiele obraźli
wych postów. Jak Pan skomentuje te sensacje?
– Grzegorz Osiecki – Autorzy, czyli nieja
ki Obserwator oraz Małgorzata Moczulska
mijają się z prawdą. Po opublikowaniu tych
tanich sensacji sprawdziliśmy w Prokuratu
rze, jak faktycznie sprawa wygląda, ponie
waż do Urzędu nie wpłynęło żadne pismo
w tej sprawie. Po pierwsze z aktami sprawy
zapoznali się wyłącznie rzekomo „pokrzyw
dzeni” oraz pełnomocnik Urzędu.
Po drugie nieprawdą jest to, że pani Prokurator
Donata KalamanSmoleń udzielała informacji
Małgorzacie Moczulskiej. Pani Prokurator poin
formowała pełnomocnika Gminy, że nie udzielała
żadnych informacji przed wydaniem artykułu M.
Moczulskiej. Co więcej, nikt z Prokuratury nie
udzielał takich informacji ani M. Moczulskiej ani
innemu dziennikarzowi. Natomiast treść artykułu
M. Moczulskiej sugeruje, że ona sama zna akta
sprawy. Jest to ewidentną nieprawdą, gdyż nikt
w prokuraturze nie udostępniał jej akt sprawy do
wglądu. Świadczy to o braku profesjonalizmu ze

strony dziennikarki, jak i o przekazywaniu nie
prawdziwych informacji opinii społecznej.
– Na jakim etapie jest ta sprawa?
– G. O. – Prokuratura umorzyła sprawę 3
sierpnia 2010r. o czym „pokrzywdzeni” wie
dzieli już od połowy sierpnia. Dlaczego więc
dopiero teraz robią z tego „aferę”? Brakuje
im tematów do kampanii wyborczej czy też
chcą coś innego zatuszować? A może oba
wa, że startując do wyborów na burmistrza
pokonałbym ich kandydata?
– Co więc z informacją, jaką przekazał
urzędowy informatyk o wizytach urzędni
ków na stronach forum?
– G. O. – Informacja jest jak najbardziej
prawdziwa. Informatyk przekazał, że z urzędo
wych komputerów zaglądano na stronę forum.
Ale dostęp do urzędowych komputerów mają
również radni opozycyjni, więc może to ich per
fidna prowokacja? A może oni sami dokonywa
li wpisów w taki sposób w domu, aby innych
piszących sprowokować i potem zrobić sobie
pożywkę przed wyborami? Tego nie wiemy.
– Cóż więc urzędnicy robili na stronach

forum w godzinach pracy?
– G. O. – W tym samym czasie oprócz po
stów na T. Rerucha i H. Lewandowską były
wpisy na temat Urzędu, wodociągów, Gazety
Żarowskiej, Lilli Gruntkowskiej i one rów
nież były obelżywe i dlatego codziennie mo
nitorowaliśmy je, aby móc podjąć stosowne
kroki.
– G. O. – Jednak Urząd nie zdecydował
się na drogę sądową?
– Uznaliśmy, że nie warto kopać się z ko
niem. Znaliśmy nr IP komputerów i prak
tycznie mieliśmy zidentyfikowane osoby,
które pisały obelżywe posty m.in. na mój te
mat i o Burmistrz Lilli Gruntkowskiej. Ale
pisanie postów urwało się z początkiem
marca uznaliśmy więc sprawę za niegodną
dalszego prowadzenia. Skupiliśmy się na
codziennej pracy. Może to był błąd?
– G. O. – Czy zatem teraz, kiedy nie
słusznie pomówiono urzędników nie po
winno się rozważyć decyzji o oddaniu
sprawy do prokuratury?
– Praktycznie większość pracowników te
go się domaga, tym bardziej, że podano tek
sty z tego forum, które nie były wypisywane
na urzędowych komputerach, a przez zwy
kłych użytkowników w domach. Analizujemy
sprawę pod tym kątem i niewykluczone, że
sprawa trafi do Prokuratury.

Przepraszam panów Marka Zywera i Tadeusza Rerucha
„Człowiek w polaku karzeł” C.K. Norwid.
Obu panów przepraszam szczerze i namiętnie za to, że już ostatni raz podejmuję z nimi polemikę i mam obawę, że w ten sposób
zmuszony jestem pozbawić ich tematów do jałowej dyskusji obfitującej w przymiotniki, wyzwiska i inwektywy, a pozbawionej kon
kretów, faktów i mądrych propozycji na przyszłość.
Pana Rerucha przepraszam szczególnie
za to, że wiele lat temu byłem tym, który wy
datnie przyczynił się do tego, że powierzono
mu dyrektorskie stanowisko. Dziś po latach
widzę, że nie można większej krzywdy wy
rządzić człowiekowi, jak powierzyć mu funk
cję, do której nie dorósł. Wyrządziłem tym
krzywdę jemu największą, wielu ludziom

Pozbądź się starych
urządzeń
elektronicznych
Zakład Usług Komunalnych sp.
z o. o. w dniach od 18 do 22 października
br. przeprowadzi na terenie całej Gminy
Żarów bezpłatna zbiórka odpadów
elektronicznych i elektrotechnicznych
AGD i RTV (pralki, lodówki, sprzęt
komputerowy, telewizory, radia, itp.).
Mieszkańcy budynków
wielomieszkaniowych powinni ww. sprzęt
wystawić koło boksu, natomiast
mieszkańcy budynków jednorodzinnych
w miejscu gdzie wystawiany jest do
opróżnienia pojemnik na odpady
komunalne  w dniu w którym jest
opróżniany.

średnią, ale i sobie też, gdyż wstydzę się na
każdym kroku za jego postawę, zachowanie
i brak manier.
Pana Zywera przepraszam za przesadę
w nazwaniu go Palikotem z Żarowa. Przesa
dziłem i to grubo, bo nie z Żarowa, a jedynie
z Mielęcina i nie Palikot, a co najwyżej Kono
nowicz, który jako kandydat na Prezydenta
wygłosił mądrość fundamentalną: „ jak mnie
wybierzecie niczego nie będzie”. Zywer to
zrealizował, nic po nim nie zostało i niczego
nie będzie.
A więc drogi panie Kononowicz z Mielęci
na, ta siedmiomiesięczna choroba polityczna
(opłacana po siedem tysięcy za miesiąc), na
którą pan zapadł po samounicestwieniu z funk
cji burmistrza, poczyniła straszne spustoszenie
w pana umyśle. Insynuacje pod adresem bur
mistrza naszej gminy są poniżej jakichkolwiek
norm. Gdybym był dyrektorem szkoły, w któ
rej pan pracuje zwolniłbym natychmiast takie
go nauczyciela – wychowawcę. Gdybym był
ojcem dziecka uczęszczającego do tej szkoły
zabrałbym je równie szybko. Pisze pan (pan to
pisze, nie żaden Palikot) o pani Gruntkow
skiej: „Może stosuje inne metody. Pewnie zła
mana ręka jej w tym pomogła. A swoją drogą,
ciekawe, czy znieczulenie było przed czy po
złamaniu?” Szanowny panie, takim językiem
to nawet Kononowicz razem z Palikotem nie

potrafiliby się posługiwać. Podłość takiego
zachowania jest potworna. Smutny jest los
chorego abstynenta, porażonego nienawiścią
i agresją. A wracając do mało eleganckiego
tekstu, gdzie reanimacja brzydzi Kononowi
cza z Mielęcina zapewniam pana, że na salo
nach bywałem już wówczas, gdy pan boso za
orkiestrą biegał, a na łamach różnych czaso
pism bywałem, gdy pan jeszcze koszulę w zę
bach nosił. Nigdy nikt nie musiał mnie tam
wprowadzać. Tłumaczyłem panu, że nie jest
moją winą, iż gdy pan się urodził ja musiałem
pracować, rzetelnie pracować. A do Kościoła
nikt też nie musi mnie prowadzać. Bywam
tam, ale zawsze po to, by pokazać swój szacu
nek dla Kościoła i spełnić wolę prawdziwych
katolików. Niewiele katolickich zachowań
dostrzegam w pana postępowaniu. Wiele
przykazań pan narusza. Ktoś mądry powie
dział: „Bóg mi to wybaczy, to jego zawód”.
Nadużywa pan skandalicznie tej mądrości.
Mój bóg, tak łatwo takich obelg i świństw, by
mi nie wybaczył. Pozdrawiam i żegnam cie
pło obu panów. Nie będę już odpowiadał na
zaczepki i wyzwiska panów. Zajęty jestem
ważniejszymi sprawami.
Żarów, 5.10.2010.
Zbigniew Owczarski.
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Nowa odsłona wodociągów
Na ostatniej sesji radni mijającej kadencji, wyrazili zgodę na połączenie spółek
prawa handlowego: Przedsiębiorstwa WodnoŚciekowego spółka z o.o. oraz Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
– To ostatni akt długotrwałego procesu
przekształcania „Strzegomki” – powiedziała
Lilla Gruntkowska, Burmistrz Żarowa. – Cie
szę się, że i to zadanie stanowi klamrę mojej
kadencji na Urzędzie Burmistrza. To kolejne
zrealizowane zadanie z mojego programu wy
borczego – dodała Lilla Gruntkowska.
Aby to osiągnąć Burmistrz Lilla Grunt
kowska, wspólnie z Burmistrzem Grzegorze
wiczem z Jaworzyny powołała
Przedsiębiorstwo WodnoŚciekowe sp. z o.o,
które przejęło majątek Spółki „Strzegomka”,
która to wybudowała i eksploatowała żarow
ską oczyszczalnię ścieków. Ale to tylko finał
długotrwałego procesu, w którym liczyła się
wytrwałość, pomysłowość oraz współdziała
nie nie tylko szefów gmin, ale również likwi
datora „Strzegomki” oraz zarządów obu
firm.
– Jestem bardzo zadowolona z tego, że
pomimo wielu przeciwności udało się siłami
Żarowa i Jaworzyny Śląskiej doprowadzić
do szczęśliwego zakończenia i powołania no
wego silnego przedsiębiorstwa wodnościeko
wego – dodała Lilla Gruntkowska.
Połączenie spółek będzie polegało na
tym, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji po
łączy się z Przedsiębiorstwem WodnoŚcie
kowym. Tym samym utworzona zostanie
silna firma mająca znaczny potencjał i możli
wości rozwoju. Nowa firma będzie mogła
podjąć się olbrzymiego zadania, jakim jest
zbudowanie sieci kanalizacyjnej na terenie
obu gmin.
Nowa firma jest silna nie tylko potencjałem
materialnym i finansowym, ale również ludz
kim. Firmą zarządzać będą dotychczasowi pre
zesi obu spółek, a pracować w niej wszyscy
dotychczas zatrudnieni w obu spółkach.

– Już w tym roku rozpoczęliśmy na tere
nie gminy Żarów przygotowania do zrealizo
wania pierwszego etapu budowy kanalizacji
w Wierzbnej i Bożanowie oraz przyłączenia
ich do żarowskiej oczyszczalni – powiedział
po sesji Leszek Michalak, Sekretarz Gminy
Żarów odpowiedzialny za inwestycje. – Jeste

śmy już po pierwszych konsultacjach spo
łecznych i wiadomość o otwartej drodze do
utworzenia firmy zdolnej do budowania ka
nalizacji jest bardzo ważną i długo oczeki
waną wiadomością. Liczę na to, że nowa
firma nie tylko szybko upora się z procedurą
projektową, ale i z pozyskaniem funduszy na
budowę sieci kanalizacyjnej, to obecnie naj
bardziej oczekiwana (po basenie – przypis
redakcji) inwestycja w naszej gminie – dodał
Leszek Michalak.
/jlb/

Gmina Żarów
w liczbach
Ogółem mieszkańców: 12.681
(stali i czasowi)
w tym miasto Żarów: 7.031

W okresie
1730.09.2010 r
 urodziło się 3 dzieci,
 9 par zawarło związek małżeński
 zmarło 6 osób:
1. Łukowicz Edward .........................lat 77
2. Sobczak Cecylia ............................lat 76
3. Sikora Andrzej............................... lat 62
4. Nowak Gabriel...............................lat 42
5. Osipowicz Genowefa.....................lat 80
6. Martys Irena...................................lat 85

Ogłoszenia drobne
Wykonam prace budowlane w zakresie:
malowanie, układanie glazury, paneli,
murowanie z kamienia naturalnego, tynki
strukturalne, tynki gipsowe na mokro (bez
kurzugładkie ściany) i inne. Tel. 665446949.
Sprzedam w Przyłęgowie działkę
budowlaną 3161 m2 z rozpoczętą budową.
Aktualne pozwolenia i dziennik budowy.
3 km od Żarowa, 6 km od Strzegomia. Na
granicy działki przyłącze prąd, woda, stan
zerofundamenty, na których możliwa jest
dalsza rozbudowa domu w dowolnej

konfiguracji: 1) dom parterowy z garażem
o pow. 125 m2, 2) dom z garażem
i poddaszem użytkowym o pow. 225 m2.
Działka położona w ślicznej okolicy
krajobrazu leśnego i pól, druga strefa ciszy
w sąsiedztwie terenów jeździeckich
i stadnin Morawa. Możliwość podziału na 2
mniejsze działki. Cena 370.000 zł. Tel.: 605
999 726.
Sprzedam mieszkanie w Piotrowicach Św.
Powierzchnia 46 m² (parter): 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, spiżarnia,
strych, ogródek przydomowy, C.O., okna PCV
+ rolety zewnętrzne. Kontakt: 791 320 764.
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Kalno docenione

więc ra
dość ze
zwycię
Kronika wsi Kalno zajęła trzecie miej
stwa jest
sce w konkursie organizawanym przez
tym więk
Urząd Marszałkowski Województwa Dol
sza – do
nośląskiego na „Najciekawszą Kronikę Kół
dała Ewa
Gospodyń Wiejskich 2010”.
Wołek.
W nagrodę Koło Gospo
Do konkursu zostało
dyń Wiejskich w Kalnie otrzy
zgłoszonych 32 kroniki z te
renu województwa dolnoślą mało aparat fotograficzny
i mikser, który zapewne przy
skiego. Wręczenie nagród
da się w świetlicy.
odbyło się 30 września 2010
Kroniki Kalna liczą dwa
r. w siedzibie Dolnośląskie
tomy. Założycielką Kroniki
go Ośrodka Doradztwa Rol
była Wiesława Ziemkiewicz.
niczego we Wrocławiu,
Pani Wiesia zdobyła informa
w którym uczestniczyły
przedstawicielki Koła Gospo cje z przeróżnych żródeł
o wszystkim co dotyczyło
dyń Wiejskich z Kalna: Syl
Kalna. Pierwsze wpisy dato
wia Malesza oraz Ewa
wane są na 1945 rok, a doty
Wołek.
czą one pierwszych
– Jesteśmy mile zasko
czone nagrodą i cieszymy się osadników, działalności OSP
Kalno, Koła Gospodyń Wiej
z wyróżnienia – powiedziała
skich, sołtysów, dyrektorów
przed wyjazdem do Wrocła
szkoły i wiele, wielu innych
wia Ewa Wołek. Zgłoszenia
na konkurs dokonaliśmy nie informacji.
Mieszkańcy Kalna są nie
malże w ostatniej chwili, tak

zwykle wdzięczni Pani Wie
si za ciężką pracę i trud
włożony w powstanie Kroni
ki Kalna.
Gdy Pani Wiesia wypro
wadziła się z Kalna Kronikę
oddała Pani sołtys Janinie
Jarosz, która dodawała do
niej zdjęcia głównie z Doży
nek.
W 2005 roku Kronikę
przejęła Ewa Wołek i pro
wadzi ją po dziś dzień.
Kronika uzupełniana jest
co miesiąc, a każdy wpis
wzbogacany jest dużą ilo
ścią zdjęć i wycinków z ga
zet.
Dwa tomy Kroniki za
wsze są wystawiane na im
prezach w Kalnie, aby
mieszkańcy mogli na bieżą
co śledzić wpisy i aktualno
ści z życia Kalna.
/jlb/

Babie lato
Panie z Kalna zaprosiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wierzbnej i Bożano
wie na jesienną imprezę, wszystko udało się wspaniale. Przy zastawionych pysznościa
mi stołach , dobrej muzyce którą prezentował DJ Marcin, śpiewem starych piosenek,
tańcami nie wiadomo kiedy minęła północ.
2 października,
w świetlicy wiejskiej
w Kalnie, odbyło się
integracyjne spotkanie
pt „Babie lato”. Po
mysł na babskie święto
nie zrodził się ani
z niechęci do męż
czyzn ani z przekona
nia o wyższości kobiet,
ale z potrzeby roz
mów, ploteczek,
wspólnej kawy, żartów
i taka też była myśl
przewodnia spotkania.
Młode panienki – kel
nerki: Edytka, Kinga
i Agnieszka dbały
o gorącą herbatę i czyste talerzyki.
Impreza była dobrą okazją do wymiany
poglądów o działalności kobiet, o pracy spo
łecznej na rzecz rozwoju wsi, o problemach
i sukcesach, współpracy z gminą, organizo
waniu rozrywek dla dzieci i wielu innych te
matów.
Było to niezwykle ważne wydarzenie –
integrujące sąsiedzkie miejscowości, jak
i młode pokolenie za starszym. Była również
wymiana doświadczeń i poglądów, a przy
tym wspaniała zabawa.
Zapewne nie było to ostatnie spotkanie te
go typu na terenie gminy. Należy gorąco za

chęcać panie z Kół Gospodyń Wiejskich
w innych miejscowościach do organizowa
nia takich spotkań. A może przydałaby się
jakaś rywalizacja na wesoło wśród Kół?
Każde ze sołectw ma przecież środki na or
ganizację imprez, a gmina zapewne sypnie
kasą, jak takie spotkania integracyjne będą
odbywać się częściej. Ba, można przecież
sięgnąć po pieniądze do Lokalnej Grupy
Działania „Szlakiem Granitu”.
/jlb/

dokończenie ze strony 1.

Umowa
podpisana
„Projekt i budowa basenu przyszkolnego
w Żarowie – zaprojektuj i wybuduj”, który
wygrała wrocławska firma „WROBIS” S.A.
Budowa będzie kosztować 9 546
073,00 zł i, jak wszystko będzie przebiegać
bez zakłóceń, wykonanie inwestycji planuje
się do końca marca 2012r.

Kiedy aquapark?
Realizowane zadanie jest pierwszym eta
pem zamykającym rozpoczętą budowę base
nu pozwalającą na oddanie go do
użytkowania mieszkańcom – powiedział Le
szek Michalak po spotkaniu. – W kolejnym
etapie przewidywane jest wykonanie basenu
rekreacyjnego, basenu wypływowego, zjeż
dżalni rekreacyjnych itp. – dodał Leszek Mi
chalak.
Więcej informacji w Kronice Filmowej
Gminy Żarów i w kolejnym numerze Gazety
Żarowskiej.
/jlb/

Wystawa
w Zastrużu
Dzieci z klas 0III Szkoły Podstawowej
w Zastrużu od początku września przez
trzy tygodnie brały udział w działaniach
projektowych, których uwieńczeniem była
wystawa prac: „Chcę o Tobie wiedzieć jak
najwięcej”.

Wystawa odbyła się 24 września w Ga
lerii Stary Młyn w Zastrużu. Dzieci przygo
towały piękne portrety swoich kolegów i
koleżanek.
/jlb/
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Dwie porażki juniorów

pak w samotnym rajdzie spod własnej
połowy zagrywa prostopadłą piłkę do Ko
niecznego. Napastnik Zjednoczonych staje
Nie powiodło się juniorom starszym w dwóch ostatnich spotkaniach w Lidze Dol
sam na sam z bramkarzem. Strzał ląduje
nośląskiej Juniorów. Oba mecze przegraliśmy różnicą jednej bramki.
obok prawego słupka. Mecz prowadzony jest
25.09.2010 przyszło zmierzyć nam się na kartonik. W 20 minucie mogło być 1:1. Chra w bardzo szybkim tempie. W 17 minucie gry
własnym boisku z Górnikiem Wałbrzych.
pek potężnie uderzył z trudnej pozycji na
było już 10 dla Miedzi. Po dośrodkowaniu
Mecz obfitował w wiele niepotrzebnych, bez bramkę rywali, ale na wysokości zadania sta z rzutu rożnego, dwukrotnie nasi obrońcy
sensownych kartek dla naszego zespołu.
nął bramkarz z Wałbrzycha, który wyciągnął wybijali piłkę po strzałach Wasilewskiego,
Przez całe spotkanie zgromadziliśmy sześć
się jak struna i wybił piłkę na rzut rożny. Re aż trafił ona pod nogi zawodnika Miedzi,
żółtych kartoników, w tym jedną czerwoną.
mis zdobywa K. Dopieralski w 23 minucie
który z dwóch metrów umieścił ją w siatce.
Pierwsze minuty to festiwal niedokład
wykorzystując celne podanie Bieńki. W kolej W końcówce pierwszej połowy K. Dopieral
nych podań Zjednoczonych. Rywale prze
nych akcja obie drużyny stwarzają groźne sy ski wychodzi w powietrze do wrzuconej pił
chwytują piłki stwarzając bramkowe
tuacje. Dziesięć minut przed gwizdkiem
ki. Strzał głową łapie bramkarz gospodarzy.
sytuacje. O ile w dwóch przypadkach ustrze
kończącym pierwszą połowę goście ustrzegli
Po przerwie Zjednoczeni szybko wyrów
gliśmy się przed stratą bramki to za trzecim
się od utraty bramki. Strzał Bieńki z linii
nali. Kołodziej zagrywa krótko do Sudoła,
razem musieliśmy rozpoczynać ze środkowej bramkowej wybijają obrońcy.
który uderzeniem w samo okienko z narożni
części boiska. W 8 minucie stratę piłki zali
W drugiej połowie stworzyliśmy dwie sy ka szesnastki nie daje szans na interwencje
cza Skrypak. Przeciwnik na szybkości scho
tuacje bramkowe jednak żadnej nie wykorzy bramkarzowi Miedzi. Obie drużyny prześci
dzi do narożnika dośrodkowując w pole
staliśmy. W 73 minucie goście eksplodowali
gają się w przeprowadzaniu kontrataków.
karne. Piłka przechodzi przez ręce Wielga
z radości. Zawodnik Górnika przymierzył ide W 63 minucie nadchodzi brak koncetracji
tym samym z najbliższej odległości Górnik
alnie z rzutu wolnego i pięknym technicz
naszego zespołu. Po przedarciu się przez
zdobywa prowadzenie. Trzy minuty później
nym strzałem w okienko z około 20 metrów
prawą stronę boiska pomocnik z Legnicy
do wrzuconej piłki nożycami składa się M.
nie dał szans naszemu bramkarzowi. Do koń strzela po długim słupku. Trzy minuty póź
Dopierlaski. Strzał ląduje na nogach obroń
ca spotkania wynik nie uległ zmianie. Dodat niej tracimy bramkę numer trzy. Strzał gło
ców. Podwójną dobitkę skutecznie blokują
kowo mecz kończyliśmy w dziesiątkę. Drugą wą po dośrodkowaniu ląduje w bramce
przeciwnicy. Czternasta minuta przynosi
żółtą a w konsekwencji czerwoną kartką
Zjednoczonych. Biało –niebiescy przez cały
nam rzut karny dla gości. W polu karnym
w 84 minucie otrzymał Skrypak. Zjednocze
czas gonią wynik. W 88 minucie Skrypak
Szkurłat kopie po nogach przeciwnika. Na li ni Żarów – Górnik Wałbrzych 1:2 (1:1).
w polu karnym strzela silnie pod poprzecz
nii bramkowej Wielg wykonuje taniec, który
W meczu wyjazdowym z Miedzią Legni kę. Mimo szturmowych ataków nie udaje się
okazuje się skuteczny. Jedenastka zostaje wy ca rozegranym 3.10.2010 r. zabrakło piłkar
nam zdobyć bramki dającej jeden punkt.
broniona. Najgłupsza kartka spotkania powę skiego szczęścia. Całe spotkanie stało na
Miedź Legnica – Zjednoczeni Żarów 3:2
drowała w kierunku Chrapka, który za
wyrównanym poziomie. W pierwszych minu (1:0).
obrażanie własnych kolegów otrzymał żółty
tach mogliśmy wyjść na prowadzenie. Skry
media

Co słychać w Szkole w Żarowie?
Ten rok szkolny uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie po
witali w trakcie remontu nawierzchni przed głównym budynkiem szkoły. Gruntownej
renowacji poddany został plac, oddzielający boisko szkolne od wejścia do budynku
oraz ścieżki okalające boisko.
Efekt jest nadzwy
czajny, otoczenie
szkoły zmieniło się nie
do poznania. Na wy
brukowanej na
wierzchni wykonano
szachownicę, która bę
dzie służyć do gry
w plenerze w szachy
lub warcaby. Amato
rzy gry w klasy znajdą
też coś dla siebie, po
nieważ obok szachow
nicy ułożono
„chłopka”. Zmiany te
będą służyć przede
wszystkim bezpieczeń
stwu uczniów, a czas
Zabawa na szachownicy  jeszcze bez figur
spędzony na prze
rwach upłynie na do
brej zabawie.
To nie koniec zmian!
W wykonaniu tego zadania bardzo pomo
Już rozpoczął się kompleksowy remont
gły nam władze miasta. Szczególne podzięko dachu na budynku przy ulicy 1 Maja 2.
wania kierujemy do Zastępcy Burmistrza
Rodzice uczniów klas pierwszych poma
Miasta Grzegorza Osieckiego.
lowali i doposażyli sale lekcyjne. Jest czysto

Punkty, bramki...
Kl. A
Zieloni Mrowiny – Zagłębie Wałbrzych 3:4
Wenus Nowice – Wierzbianka Wierzbna 1:2

Kl. B
Herbapol Stanowice – Zjednoczeni II Żarów
2:4
Zryw Witkowski Gola Św. – Zryw Łażany
2:1
Nysa Kłaczyna – Wodospad Zastruże 11:0
Błyskawica Kalno – Płomień Dobromierz
1:3

Powiatowa Liga
Oldboys Saller Cup
Mam Talent – Łowcy Talentów 5:2
Nefretete – Nocny Team 3:1
media
i kolorowo. Serdecznie dziękujemy w imie
niu uczniów.
W budynku przy ulicy Armii Krajowej
58 adaptowane jest pomieszczenie na pra
cownię komputerową dla klas I – III. 20
kompletów komputerów ufundowała SKOK
– Wspólnota. Szczególne podziękowania
kierujemy do pani Marty Makuch – kierow
nika Oddziału Skok Wspólnota w Żarowie.
Anna Zoła
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Imponująca postawa seniorów
Pierwsza drużyna Zjednoczonych Żarów wygrała dwa kolejne mecze. Rywale grali
w kratkę dzięki czemu podopieczni Artura Sary nadal są liderem okręgówki. Powoli
krystalizuje się górna część tabeli. Tempa dotrzymuje Strzegomski AKS, który traci jed
no oczko do naszej drużyny. Trzecia Victoria Świebodzice ma stratę siedmiu punktów.
26 września 2010 r. gościliśmy Kryształ
Stronie Śląskie. Mecz odbył się w bardzo
trudnych warunkach atmosferycznych przy
ciągle padającym deszczu i mocno nasiąknię
tej płycie boiska. Po stracie bramki w pierw
szych minutach spotkania dał o sobie znać
Piotr Koluśniewski, który szalał przy linii
bocznej. Po jednej z kontr D. Sara dostrzega
na lewej stronie Koluśniewskiego zagrywa
jąc piłkę w pole karne. Umiejętność zachowa
nia zawodnika w polu karnym pozwala na
zdobycie wyrównującej bramki. Silny strzał
po długim słupku znalazł światło w bramce
przeciwnika. Przed przerwą gramy coraz le
piej jednak wynik nie ulega zmianie.
Po zmianie stron dyktujemy warunki gry.
Jesteśmy zespołem utrzymującym się czę

ściej przy piłce i stwarzającym groźniejsze,
konstruktywniejsze akcje. W 58 minucie uj
rzeliśmy jedną z najładniejszych bramek
w tym sezonie dla białoniebieskich. Auto
rem atomowego strzału z 25 m w samo okien
ko został rzadko zawodzący Piotr
Koluśniewski. Jak się okazało była to bram
ka dająca zwycięstwo w całym spotkaniu.
Zjednoczeni Żarów – Kryształ Stronie Śl. 2:1
(1:1)
W meczu wyjazdowym z dnia 3 paź
dziernika 2010 do Włókniarza Kudowa Zdrój
trener nie mógł skorzystać z kilku podstawo
wych graczy. Wyrównane, silne zaplecze po
raz kolejny udowodniło o wielkości tego ze
społu. Po raz kolejny przesypiamy początek
meczu. Już w 5 minucie tracimy bramkę po

błędzie naszego bramkarza. Na wyrównanie
przyszło nam czekać do 30 minuty. Po dobit
ce gol dla gości pada za sprawą Daniela Dą
browskiego. W końcówce pierwszej połowy
ten sam zawodnik decyduje się na indywidu
alną akcję zakończoną bramką numer dwa.
Tym samym pomocnik po raz kolejny udo
wodnił, że jest w świetnej dyspozycji.
Przez całą drugą połowę przeważają go
spodarze spychając nas na własną połowę.
Umiejętnie potrafimy odpierać ataki prze
ciwnika. Taki wynik wydawał się satysfak
cjonować Zjednoczonych, jednak gramy
z wielką ambicją i pełnym zaangażowaniem
do końca. Od 87 minuty zdobywamy aż trzy
bramki! Dwukrotnie na listę strzelców wpi
sał się Korbecki, jedno trafienie zanotował
Jernutowski. Kryształ Stronie Śląskie –
Zjednoczeni Żarów 1:5 (1:2).
Szeroka, bardzo silna kadra oraz kolek
tyw pozwala po cichu patrzeć w kierunku IV
Ligi.
media

Strefa wałbrzyska w warcabach 100polowych
W niedzielę 3 października 2010 roku w budynku Gimnazjum w Żarowie rozegrany został turniej Strefy Wałbrzyskiej w warca
bach 100polowych będący eliminacjami strefowymi do XI Dolnośląskich Igrzysk LZS.
W turnieju wystartowało blisko 80 za
wodników i zawodniczek. Z każdej kategorii
wiekowej do finału Dolnośląskiego awanso
wało czterech najlepszych.
Organizatorami turnieju było Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, PZ
LZS w Świdnicy, ULKS Wieża Żarów.
Wyniki:
Grupa dziewcząt – orliczki, młodziczki
1. Ponińska Paulina Młodzik 7
2. Wyroba Aleksandra Młodzik 6
3. Marczyńska Karolina Orlik 5 Żarów
Grupa dziewcząt – kadetki, juniorki,
seniorki
1. Olczak Sandra Kadetka Świdnica 5.5
2. Kraszewska Ewelina Kadetka Nowa Ruda
5
3. Piętoń Elżbieta Kadetka Nowa Ruda 4.5
5. Markiewicz Joanna Juniorka Żarów 4.5
12. Małkowicz Klaudia Kadetka Żarów 1
Grupa chłopców – orlik
1. Dołharz Jakub Żarów 7
2. Pasternak Maciaj Żarów 5
3. Zaremba Wiktor Żarów 5
4. Zaremba Hubert Żarów 4
7. Makuch Kamil Żarów 3
9. Szewczak Mateusz Żarów 1.5
Grupa chłopców – młodzik
1. Dołharz Michał Żarów 6.5
2. Mozol Dawid Żarów 6
3. Makuch Michał Żarów 5
4. Kusztelak Filip Żarów 4.5
12. Wróbel Michał Żarów 3
13. Dziubak Oskar Żarów 3
Grupa chłopców – kadet
1. Syrek Sebastian Świdnica 6
2. Piórek Patryk Żarów 5
3. Kępa Dariusz Świdnica 5

Grupa chłopców
– junior
1. Michalak Mateusz
Żarów 6.5
2. Piątek Sylwester
Świdnica 5
3. Gadzina Tomasz
Żarów 4
Grupa chłopców
– senior
1. Swoboda Bartłomiej
Bielawa 6
2. Swoboda Kamil
Bielawa 6
3. Swoboda Mirosław
Bielawa 5
4. Lichoń Waldemar
Żarów 4.5
8. Makuch Kazimierz Żarów 3
media

