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Na jej cześć każda
z klas namalowała por-
tret kwiecistej , jasno-
zielonej Pani, a chętni
przedstawiciele oddzia-
łów konkurowali o mia-
no najpiękniejszej Wio-
senki lub najprzystoj-
niejszego Pana Wiosny.
Były więc kolorowe
stroje, wielobarwne ma-
kijaże, tęczowe kapelu-
sze i kwiaty – czyli naj-
ważniejsze atrybuty
wiosny. Nie udało się

dokończenie na stronie 5.

Prezentacja talentów
W pierwszy dzień wiosny, dnia 21 marca, który nieoficjalnie nazywa-

ny jest też Dniem Wagarowicza, samorząd żarowskiego gimnazjum zor-
ganizował dla uczniów dwugodzinny pokaz talentów i mody wiosennej.

Przygotowany był głównie ze względu na to, iż rok szkolny
2010/2011 jest uznany z inicjatywy pani Minister Edukacji Narodo-

Założyć stowarzyszenie
W ramach wspierania lokalnej działalności mieszkańców terenu

Gminy Żarów, Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak zaprosił przed-
stawiciela Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Grani-
tu” Andrzeja Suktę, który 25 marca 201 1 roku przedstawił pomysły na
założenie i prowadzenie stowarzyszeń.

dokończenie na stronie 5.

Mrowiny witają wiosnę
Wesoło dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach witały wiosnę.

Wybory do Izb
Rolniczych

3 kwietnia 201 1 r. odbędą się wybory do
Izb Rolniczych – jedynej instytucji samorządu
gospodarczego, którego członkami są wyłącz-
nie płatnicy podatku rolnego, firmy działające
w tzw. działach specjalnych produkcji rolnej
oraz członkowie rolniczych spółdzielni pro-
dukcyjnych posiadający w tych spółdzielniach
wkłady gruntowe.

Jest więc to samorząd zajmujący się
przede wszystkim szeroko pojętymi sprawa-
mi rolnictwa.

Ponieważ wyborcami są członkowie
izby, których na terenie naszej Gminy nie
brakuje, tak więc lokal wyborczy w naszej
gminie będzie mieścił się w sali narad Urzę-
du Miejskiego w Żarowie, a spis wyborców
jest wyłożony do wglądu w Urzędzie Miej-
skim w Żarowie w godzinach pracy urzędu.

W minionej kadencji w Izbach pracowa-
li: Urszula Ganczarek z Bukowa i Artur Ber-
natowicz z Marcinowiczek. Ponieważ Urszu-
la Ganczarek kandyduje po raz drugi popro-
siłem ją o wyjaśnienie kilku spraw.

– Kandyduje Pani ponownie do Powiato-
wej Izby Rolniczej w Świdnicy, dlaczego?
– Urszula Ganczarek – Chcę dokończyć

„„ZZłłoottaa rrąącczzkkaa””
Hydraulik | Elektryk | Stolarz | Monter
Czyli Pan od drobnych usterek oraz tych wielkich
kłopotl iwych remontów, przeróbek i wielu innych prac.

Tel. 783 292 057 (czynny 24 h)

dokończenie na stronie 4.

dokończenie na stronie 6.
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Pierwsze wzmianki o Kalnie w źró-
dłach pisanych pochodzą z lat 1307-1318.
Pierwszy znany właściciel Kalna to miesz-
czanin świdnicki Mikołaj Kolditz żyjący
w pierwszej połowie XIV w.

W roku 1369 Kalno zostało podarowa-
ne klasztorowi cystersów. Cystersi utrzyma-
li Kalno w swoim posiadaniu aż 440 lat.

Po sekularyzacji dóbr klasztornych
w 1810r. Kalno zostało wykupione przez
pruskiego ministra hr. Augusta Friedricha
Ferdinanda von der Goltz. W 1826 r. prze-
prowadzono we wsi reformy uwłaszczenio-
we. W 1901 r. dobra kalneńskie nabyła fir-
ma Carla Kulmiza.

Wiosną 1945 r. w Kalnie znajdowało
się stanowisko artylerii niemieckiej.
W związku z tym wieś była celem nalotów
lotnictwa rosyjskiego. W lutym 1945 r. ewa-
kuowano w Sudety prawie wszystkich miesz-
kańców wsi. Niemieccy mieszkańcy Kalna
zostali wysiedleni w lipcu 1946 r. Pierwsi
polscy osadnicy pochodzili w większości
z powiatów Bochnia i Wadowice. W roku
1947 przybywali do Kalna repatrianci z tere-
nów wschodnich. W lecie 1945r . nadano
miejscowości pierwszą polską nazwę Kali-
nów. Utrzymała się do jesieni 1947r. i wtedy
została zmieniona na Kalno. W 1972r. zało-
żono we wsi oświetlenie uliczne. W 1982r.
podłączono wieś do wodociągu gminnego.

Kalno to wieś na której wizerunekma
wpływ zgodna praca wielu organizacji: Rady
Sołeckiej, Koła GospodyńWiejskich, Ochotni-

czej Straży Pożarnej i sportowców zrzeszo-
nych przy klubie sportowym „Błyskawica
Kalno”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnie zo-
stała założona w 1946 r. Ma do dyspozycji
Remizę i Izbę Strażaka. OSP uczestniczy
w różnego rodzaju akcjach ratowniczych na
terytorium gminy. Bierze udział, z sukcesa-
mi, w zawodach strażackich. Współpracuje
z Radą Sołecką przy organizacji imprez so-
łeckich.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kalnie
powstało w 1963 r. Dawniej panie z Koła
Gospodyń Wiejskich zajmowały się za-
mawianiem kurcząt i kaczek, rozprowa-
dzały sadzonki krzewów i drzew, wypo-
życzały naczynia i wynajmowały świetli-
cę. Organizowały szkolenia i kursy
o tematyce rolniczej . Koło tworzyły pra-
wie wszystkie mieszkanki wsi, które same
szyły sobie stroje ludowe i często spoty-
kały się w prywatnych domach. Obecnie
Koło jest mniej liczne. Ale Panie nadal
wspólnie organizują wicie wieńca dożyn-
kowego, przygotowują palmę wielkanoc-
ną. KGW z Kalna trzykrotnie wygrało
konkurs na Stół Wielkanocny i dwukrot-
nie konkurs na Palmę Wielkanocną.

Wielkim skarbem Kalna jest kronika
miejscowości, która jest prowadzona od
1945r. i w konkursie organizowanym
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego w roku 2010 zajęła III
miejsce. Wpisy w kronice obecnie uzupeł-
niane są co miesiąc, co świadczy o dużej
aktywności wsi i jej mieszkańców.

W świetlicy wiejskiej w Kalnie, dzię-
ki dobrej współpracy z Gminnym Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie, odby-
wają się zajęcia taneczne dla dzieci i mło-
dzieży. Dzieci reprezentują swoją wieś na
uroczystościach gminnych i uświetniają
imprezy sołeckie.

Dominika Trzepla

Kalno
Niemiecka nazwa wsi Kalendorf.

Kalno to jedna z najaktywniejszych wsi
Gminy Żarów. Liczy 323 mieszkańców
w tym 1 74 kobiety i 1 49 mężczyzn. Sołty-
sem wsi jest Janina Jarosz, a Przewod-
niczącą Rady Sołeckiej Ewa Wołek.

Zmiany w żarowskiej Wspólnocie
W miniony wtorek, 22 marca 201 1 r., odbyło się zebranie żarowskiego koła Sto-

warzyszenia „Wspólnota Samorządowa ziemi Świdnickiej”, w czasie którego doko-
nano wyborów władz koła oraz delegatów na zbliżające się Walne Zgromadzenie

Stowarzyszenia.
W trakcie posiedzenia, Helena Słowik

– ustępująca z funkcji Przewodniczącego
– złożyła sprawozdanie z dotychczasowe-
go działania.

Wśród wielu sukcesów, do najważ-
niejszych zaliczyła: wygrane wybory na
Burmistrza w 2007 i 2010 r., wprowadze-
nie w ubiegłorocznych wyborach pięciu
członków do Rady Miejskiej oraz zawią-
zanie koalicji z PSL w Radzie Miejskiej .

To pozwoliło na realizowanie boga-
tego w nowe przedsięwzięcia, programu
wyborczego Wspólnoty.

Głównym punktem obrad były jed-
nak wybory Zarządu koła na kolejną ka-

dencję oraz wybór delegatów na Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia.

W trakcie dyskusji zaproponowano
trzy kandydatury do Zarządu: Lilli Grunt-
kowskiej, Leszka Michalaka i Grzegorza
Osieckiego. W tajnym głosowaniu wszy-
scy uzyskali akceptację członków koła –
tym samym weszli w skład Zarządu, któ-
ry będzie pełnił swoją funkcję przez naj-
bliższe cztery lata.

Do Rady Programowej Stowarzy-
szenia wybrano Helenę Słowik oraz
Urszulę Ganczarek, delegatami do
Zgromadzenia natomiast wybrano: Lil-
lę Gruntkowską, Leszka Michalaka,
Grzegorza Osieckiego, Helenę Słowik

oraz Marka Baryłkę.
W trakcie przerw pomiędzy głosowaniami odbyło

się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu, które doko-
nało wyboru Przewodniczącego. Została nim Lilla
Gruntkowska. Leszek Michalak objął funkcję Sekretarza
Koła, a Grzegorz Osiecki – Skarbnika.
– Żarowska Wspólnota Samorządowa jako organiza-

cja bezpartyjna – śmiało można powiedzieć – odniosła
sukces w wyborach samorządowych – powiedziała po
wyborach Lilla Gruntkowska. – Ma swojego Burmi-
strza, w Radzie pięcioosobowy Klub i możliwość sku-
tecznego rządzenia dzięki koalicji z PSL-em – dodała
Lilla Gruntkowska podsumowując minione czterolecie.
– Ale nie odnieśliśmy tylko samych sukcesów. Nie-

stety nie mamy przedstawiciela w Radzie Powiatu. To
nasza porażka – powiedziała Helena Słowik. – Chcemy
to zmienić. Jesteśmy w przeddzień zmian statutowych
całego Stowarzyszenia i one ostatecznie przesądzą
o naszym programie na najbliższy czas – dodała Hele-
na Słowik, która będzie reprezentować żarowskie koło
w Radzie Programowej Stowarzyszenia.
– Najprościej mówiąc: nadal chcemy pracować i wyko-

rzystywać nasze doświadczenia samorządowe, aby nasza
gmina rozwijała się i była dla naszych mieszkańców
prawdziwą małą ojczyzną – powiedział po spotkaniu Le-
szek Michalak, który przez najbliższe cztery lata będzie
pełnił funkcję Sekretarza Koła. – Wierzę, że dzięki obec-
nej koalicji w Radzie uda się zrealizować wiele wspólnych
celów, a mamy przecież wiele do zrobienia na terenie
miasta, jak i na terenie wiejskim naszej gminy.

Najlepsza
w powiecie

Anna Lasak uczennica klasy III
żarowskiego Gimnazjum uzysku-
jąc tytuł laureata konkursu zwy-
ciężyła w IV Świdnickim Konkur-
sie Języka Angielskiego dla Szkół
Gimnazjalnych.

Konkurs badał umiejętność ro-
zumienia ze słuchu i czytania oraz
znajomość zagadnień gramatycz-
no-leksykalnych na poziomie śred-
nio zaawansowanym odbył się 22
marca w II LO w Świdnicy. Spo-
śród 54 gimnazjalistów z całego po-
wiatu uczniowie żarowskiego gimna-
zjum: Arleta Maćkała, Wiktor Zaleń-
ski, Weronika Kuźma i Magda Maćkała
zajęli miejsca w pierwszej dwudziestce.

W sobotę 26 marca, podczas dni
otwartych w II LO, Anna Lasak odebrała
nagrodę za zwycięstwo w konkursie.
Opiekunem naszych gimnazjalistów była
Izabela Osiecka, nauczyciel języka angiel-
skiego w Gimnazjum.
– Jestem dumna z moich gimnazjali-

stów. To wielki sukces dla naszej
szkoły, tym bardziej, że po raz
pierwszy nasze gimnazjum uczestniczy-
ło w tym konkursie – powiedziała Helena Słowik dyrek-
tor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie.

/x/
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Burmistrz Miasta Żarów
ogłasza I Przetarg ustny nieograniczony

dotyczący sprzedaży

1 . Przetarg odbędzie się 27 kwietnia 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pie-
niądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na kon-
to: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201
9458 najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2011r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pienięż-
nych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zo-
stanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca
się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż
jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powy-
żej ceny wywoławczej .

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapła-
cie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania
się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej ,
wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia
podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosz-
tów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem dział-
ki do sprzedaży w kwocie łącznej 1 .842 zł oraz kosztów notarialnych.

8. Działka w mpzp wsi Kruków posiada funkcję - teren zabudowy zagro-
dowej lub mieszkaniowej RM/MN 9

9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzę-
du: www.um.zarow.pl

10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodar-
ki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.

11 . Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisj i przetargowej
dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem
przetargu.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba
upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do
wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczest-
nik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedło-
żenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na
każdym etapie postępowania przetargowego.

12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z po-
twierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu
i ich akceptacją.

Umowa na dofinansowanie
podpisana

Burmistrz Leszek Michalak oraz Skarbnik Gminy Renata Dawlewicz
podpisali umowę dofinansowania na remont świetlicy wiejskiej we wsi
Imbramowice.

W uroczystym podpisaniu umowy reprezentantom gminy Żarów
towarzyszyła pani Paulina Trafas – Radna Rady Miejskiej w Żarowie
i zarazem mieszkanka Imbramowic.

Podpisanie umowy miało miejsce w poniedziałek 21 marca 2011
roku w gminie Świdnica, która była gospodarzem uroczystości podpi-
sania dwunastu umów na ponad 8 mln złotych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do siedziby Urzędu Gminy Świdnica
oprócz szefów gmin z powiatu świdnickiego, dzierżoniowskiego
i wałbrzyskiego na tę uroczystość przybył również Włodzimierz
Chlebosz – członek zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Dzięki funduszom unijnym, gmina Żarów będzie mogła przepro-
wadzić remont świetlicy, który był planowany jeszcze w poprzedniej
kadencji. Wówczas remontu nie udało się zrealizować.

Śladami Interwencji
W dniu 23.03.201 1 r. odbyła się wizja lokalna w celu sprawdzenia

stanu odtworzonej nawierzchni ulicy Leśnej w Mrowinach.

Nawierzchnia została uszko-
dzona przez pojazdy ciężarowe,
które w okresie od sierpnia
2010r. do marca 2011 r. transpor-
towały kruszywo wykorzystane
do podbudowy torowisk kolejo-
wych. Wizja zakończyła się od-
biorem drogi bez uwag.

W związku z interwencją
Leszka Michalaka Burmistrza
Miasta Żarów Służba Drogowa
Powiatu Świdnickiego poinformo-
wała, iż częściowy remont ulicy
Wojska Polskiego w Mrowinach

zostanie wykonany w marcu br.
Remont będzie polegał na uzu-
pełnieniu ubytków w nawierzch-
ni masą bitumiczną.

W dniu 22.03.2011 r. na uli-
cy Dębowej w Żarowie została
usunięta część ziemi, która ze
względu na warunki hydrogeolo-
giczne była wilgotna i podczas
przejazdu powstawały znaczne
koleiny. W miejsce usuniętej zie-
mi zostało nawiezione kruszywo.

Piotr Siry

Wiosenne porządki
Wraz z nadejściem wiosny, na terenie naszego miasta rozpoczęły

się prace porządkowe. W ostatnim czasie pracownicy zatrudnieni
w ramach prac społeczno-użytecznych uporządkowali Park Miejski
oraz teren wokół Stawu Miejskiego.

Ze śmieci i krzewów została
również oczyszczona ścieżka
łącząca park z dawnym cmenta-
rzem (lapidarium). W najbliż-
szym czasie sprzątanie miasta bę-
dzie kontynuowane w celu utrzy-
mywanie należytego porządku.

Posprzątaj! To nie
jest dużo roboty!

Uprzejmie prosimy wszyst-
kich posiadaczy psów, aby sprzą-
tali po swoich pupilach. W ostat-
nim czasie na terenie miasta poja-
wiło się 8 dystrybutorów
z torebkami do sprzątania psich
nieczystości. Każdy właściciel
psa może za darmo z nich korzy-
stać w czasie spaceru ze swoim

pupilem. Pamiętajmy, że sprząta-
jąc po swoim psie przyczyniamy
się do zwiększenia estetyki na-
szego miasta.

Dystrybutory znajdują się
przy Urzędzie Miejskim, Stawie
Miejskim, Gimnazjum, Nefrycie,
na przeciwko Kościoła, na ulicy
Jarzębinowej oraz na Osiedlu
Piastów od strony ulicy Bolesła-
wa Chrobrego.

Jednocześnie przypominamy
wszystkim właścicielom psów
o konieczności uiszczenia opłaty
od jego posiadania, która w roku
2011 wynosi 30zł (od jednego
psa).

Wojciech Lesiak

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

ogłasza konkurs:

Pisanka, Palma, Wypiek Wielkanocny
Konkurs finansowo wspiera Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież oraz doro-

słych z Powiatu Świdnickiego.

Konkurs odbywa się z podziałem
na następujące kategorie tematyczne:

Pisanka, kraszanka,

Palma Wielkanocna,

Wypieki Wielkanocne.

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 8.04.201 1 r. do godz. 1 6:00
Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej

GCKiS: www.centrum.zarow.pl
W razie pytań prosimy o kontakt
tel. 74-85-80-753, lub
e-mail: kultura@centrum.zarow.pl
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Kiermasz ciast
w Pożarzysku

Dnia 20.03.201 1 r. w świetlicy wiejskiej
w Pożarzysku odbył się kiermasz ciast. Akcja,
jak co roku, związana jest z uroczystością od-
pustową w Kościele p.w. Św. Józefa Oblubień-
ca NMP w Pożarzysku.

Panie przygotowały 13 ciast, które zosta-
ły sprzedane błyskawicznie. Dochód z kier-
maszu zostanie przeznaczony na zakup no-
wych żyrandoli do Kościoła. Organizatorzy
dziękują wszystkim zaangażowanym w przy-
gotowanie sprzedaży ciast.

Dominika Trzepla

Dzień Kobiet w Kalnie
1 2 marca o godz. 1 7:00 w świetlicy wiejskiej w Kalnie odbyła się wspaniała uroczystość

z okazji Dnia Kobiet. Tego dnia do świetlicy tłumnie przybyły wszystkie panie, by wspólnie
spędzić czas z okazji swojego święta.

Wśród zebranych nie mogło zabraknąć
najstarszej mieszkanki Kalna Pani Katarzyny
Piputy. Ta wspaniała 93-letnia kobieta tryska-
ła dobrym humorem i wszystkich zarażała
swoim optymizmem i radością życia.

Przybyłe Panie powitał radny Mieczysław
Myrta, składając najserdeczniejsze życzenia
i podziękowania za tak liczne przybycie.

Miłym zaskoczeniem dla wszystkich była
wizyta delegacji nowo wybranych członków
Ochotniczej Straży Pożarnej z Kalna, którzy zło-
żyli życzenia oraz wręczyli wszystkim Paniom
i Dziewczynkom czekoladki. Rada Sołecka z ko-
lei przygotowała kosz z różami, więc każda
z pań została obdarowana również kwiatami.

Po wzniesionym toaście nadszedł czas na
występy artystyczne. Dzieciaki z Kalna wy-

strojone w krakowskie stroje, zaprezentowa-
ły swoje umiejętności, tańcząc tańce ludowe.
Następnie starsza grupa gimnazjalistów za-
tańczyła nowoczesne układy hip-hopowe.
Oklaskom i podziwom nie było końca.
Wszyscy byli zgodni co do tego, że zajęcia
taneczne organizowane w Kalnie przy współ-
pracy z Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie przynoszą wspaniałe efekty. Po
tańcach nadszedł czas na recytację wierszy-
ków o Kobietach, a następnie młodzież przy-
gotowała krótki skecz o ciężkiej roli męż-
czyzn w świecie wyzwolonych kobiet.

Święto Kobiet było dla mieszkanek Kal-
na prawdziwym Świętem, z którego wspo-
mnienia na długo pozostaną w pamięci.

Ewa Wołek

wybrać tej jedynej , dlatego upominkami
przygotowanymi przez dyrektora szkoły Ro-
mana Koniecznego, Katarzynę Buczmę
i Małgorzatę Ziębę nagrodzono wszystkie
dzieci.

Uroczystość powitania wiosny uświetnił,
zorganizowany przez panią Dominikę Żoch,
konkurs „Mam Talent”. W szranki stanęło je-
denaście zespołów, ochotnicy zaprezentowali
najróżniejsze zdolności – były sportowe
akrobacje, taniec nowoczesny, skoki na ska-
kance, śpiew, gra na keyboardzie i gitarze,
nie zabrakło też wymyślnych dowcipów. Ju-
ry stanęło przed trudnym zadaniem wybrania
najzdolniejszych. Za Super Talent uznano
Natalię Jagłę, która śpiewała i grała na gita-
rze, wszyscy uczestnicy konkursu zostali na-
grodzeni, żadna ze zdolności młodych talen-
tów nie uszła uwadze jury.

Katarzyna Buczma

dokończenie ze strony 1 .

Mrowiny witają wiosnę

Dzień Kobiet
w Bukowie

8 marca w świetlicy wiejskiej w Bukowie
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet,
ale na salę razem z Paniami przybyli również
Panowie.

Sołtys z Radą Sołecką złożyli Paniom ży-
czenia i wręczyli kwiaty. Wprawdzie ciasto i po-
trawy przygotowały Panie osobiście, ale w trak-
cie całej imprezy to Panowie byli kelnerami.

Jak zwykle nie zabrakło śpiewów i dobrej
zabawy, która trwała w doskonałej atmosferze
do późnych godzin nocnych, dzięki czemu do
domu wracano w dobrych humorach.

Organizatorami imprezy był Sołtys i Ra-
da Sołecka.

Urszula Ganczarek

Rycerze Bibliote-
ki w Mrowinach

Tradycyjnie już, pierwszego Dnia Wiosny,
w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke
w Mrowinach odbyło się pasowanie pierwszo-
klasistów na Rycerzy Biblioteki.

Pierwszoklasiści, aby stać się pełnopraw-
nymi członkami czytelniczych braci, musieli
poddać się przygotowanym przez Samorząd
Uczniowski i bibliotekarkę Katarzynę Bucz-
mę, poważnym zadaniom. Młodzi czytelnicy
stanęli na wysokości zadania: odgadywali
baśniowe zagadki, uczestniczyli w potycz-
kach słownych, musieli wykazać się spraw-
nością fizyczną oraz z uśmiechem przekąsić
plasterek cytryny. Po przejściu tych wszyst-
kich prób, dzieci złożyły przysięgę, iż będą
chronić i szanować książki, obiecały, że bi-
blioteka dla nich będzie nie tylko pomiesz-
czeniem z książkami, ale miejscem, gdzie
można spotkać wielu przyjaciół- bohaterów
mnóstwa ciekawych powieści i pięknych
wierszy. Po przysiędze uczniowie zostali
uroczyście pasowani na Rycerzy Biblioteki.

Katarzyna Buczma

Szkolenie interdyscyplinarne
W dniach od 1 6 do 1 8 marca 201 1 roku w Michałkowie odbywało się szkolenie pod nazwą:

„Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Interdyscyplinarny Zespół ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W szkoleniu udział wzięli pracownicy so-
cjalni, przedstawiciele oświaty, służby zdro-
wia, policj i oraz kuratorzy.

W czasie zajęć seminaryjno-warsztato-
wych uczestnicy szkolenia omawiali swoje
doświadczenia z interdyscyplinarnej pracy,
dzielili się problemami, na jakie napotykają
w swoich środowiskach lokalnych oraz próbo-
wali wspólnie zaplanować działania, które słu-
żyć miały rozwiązaniu istniejących proble-
mów. Już w trakcie zajęć warsztatowych, pro-
wadzonych przez trenera – Roberta
Lemańskiego, zaczęła się rysować panorama

różnych działań podejmowanych na rzecz
rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Trzydniowe szkolenie przebiegło w miłej
atmosferze, pozwoliło uczestnikom poznać
nowe rozwiązania tak, aby jak najlepiej i naj-
bardziej efektywnie pomagać rodzinom,
w których jest przemoc i alkohol.

Na zakończenie warsztatów Burmistrz
Miasta Żarów Leszek Michalak rozdał
uczestnikom dyplomy potwierdzające ich
udział w projekcie oraz pogratulował zdoby-
cia nowych umiejętności.
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Prezentacje talentów
wej Katarzyny Hall ja-
ko „Rok Odkrywania
Talentów”.

W naszej szkole był
to już piąty taki dzień
w historii i jak zwykle
talentów nie brakowało.
Pokazy były bardzo
zróżnicowane. Był ta-
niec, śpiew, pokaz in-
strumentalny, beatbox
i oczywiście pokaz ko-
mików. Wiele osób nie
zdawało sobie sprawy
z tego, że wśród nich
przebywa tyle ukrytych
talentów, które tego dnia mogły się zaprezen-
tować i ujawnić.

Prezentacje talentów były naprawdę zdu-
miewające i wszyscy byli zachwyceni, a całe
wydarzenie odbyło się w cudownej atmosfe-
rze, uczniowie klaskali w rytm muzyki świet-
nie się bawiąc, a niekiedy śpiewając razem
z występującymi.

Pokaz mody wiosennej też był bardzo do-
brze przygotowany, gimnazjaliści mieli oka-
zję pokazać swoją fantazję i kreatywność, pro-
jektując kolorowe i kwieciste stroje. „Pierw-
szaki” zaangażowały się tak samo mocno, jak
drugie i trzecie klasy, mimo że była to dla

nich nowość. Przebrania były bardzo fanta-
zyjne i niektóre zadziwiały swoją pomysło-
wością. Całe wydarzenie zamknęła przemo-
wa pani dyrektor, która z dumą mówiła o tak
zdolnych podopiecznych.

Po wszystkim uczniowie klas drugich
i trzecich udali się do kina do Wałbrzycha na
nowy film polski „Sala samobójców”,
a pierwszoklasiści zostali w gimnazjum na po-
kazie filmowym w auli. Taki sposób na spę-
dzenie Pierwszego Dnia Wiosny w żarowskim
gimnazjum staje się powoli tradycją, która
mamy nadzieję przetrwa jeszcze wiele lat.

Natalia Zaremba, Michał Myrta

Na spotkanie przybyły 22 osoby repre-
zentujące wioski naszej gminy oraz działają-
ce już na jej terenie stowarzyszenia. Każdy
uczestnik otrzymał komplet dokumentów po-
trzebnych do założenia stowarzyszenia.

Na spotkaniu przedstawiono informacje
o celach i kierunkach działalności Lokalnej
Grupy Działania. Zebrani wysłuchali infor-
macji o sposobie wdrażania lokalnej strategii
rozwoju, sposobie finansowania oddolnych
inicjatyw mieszkańców w zakresie rozwoju
swojej wsi oraz zasadach pozyskiwania środ-
ków na zakładanie i rozwijanie własnej dzia-
łalności gospodarczej .

W ostatnich tygodniach na terenie Gmi-
ny Żarów zawiązały się dwa stowarzyszenia,
które powstały z inicjatywy mieszkańców
wsi. Są to: Stowarzyszenie „Nasz Kruków” –
założone przez mieszkańców wsi Kruków
oraz Stowarzyszenie Miłośników Łażan
„Przyjazna Wieś” założone przez mieszkań-
ców wsi Łażany.

Zawiązanie stowarzyszenia na wiosce
świadczy o aktywności jej mieszkańców,
którzy w ten sposób będą mogli aktywnie po-
zyskiwać środki zewnętrzne na jej rozwój .
Wszystkim uczestnikom życzymy wytrwało-
ści oraz wiele cierpliwości, gdyż proces two-
rzenia stowarzyszenia jest bardzo absorbują-
cy, ale może przynieść znaczące korzyści dla
lokalnej społeczności.

Adam Rakoczy

dokończenie ze strony 1 .

Założyć
stowarzyszenie

Spotkanie autorskie
W dniu 23 marca br. w Bibliotece Publicznej w Żarowie odbyło się spotkanie autorskie

z Mariuszem Niemyckim, autorem wielu książek dla dzieci i młodzieży oraz słuchowisk dla naj-
młodszych, realizowanych przez Teatr Polskiego Radia.

Było to spotkanie
w ramach działającego
w bibliotece Dyskusyj-
nego Klubu Książki.
W tym dniu przybyło
wiele dzieci wraz ze
swoimi opiekunami ze
szkoły podstawowej
w Żarowie, Imbramo-
wicach, Mrowinach
i Zastrużu.

Spotkanie było nie-
co odmienne od trady-
cyjnych, zostało bowiem
urozmaicone prezenta-
cją multimedialną, na
którą składały się m.in.:
fragmenty jego słucho-
wisk oraz zagadki dźwiękowe. Za ich odgad-
nięcie pisarz wręczał dzieciom książeczki z se-
rii „Przypadki Damianka” z autografem. Roz-
dawał również zakładki do książek oraz
kalendarzyki. Dzieci kilkakrotnie śpiewały pio-
senkę o „Kurczaczku”.

Autor również ciekawie odpowiadał na
pytania dotyczące jego życia i twórczości.
W podziękowaniu za spotkanie pisarz otrzy-

mał róże.
Wiele dzieci zakupiło książeczki pisarza

i otrzymało autograf ze specjalnym pozdro-
wieniem. Spotkanie zachęciło czytelników
do wypożyczenia z Biblioteki książek autor-
stwa Zbigniewa Niemyckiego.

Barbara Cholewa

Gmina Żarów w liczbach
Ogółem mieszkańców: 12.691

(stali i czasowi), w tym:
kobiety – 6.535
mężczyźni – 6.156

miasto Żarów: 7.036, w tym:
kobiety – 3.655
mężczyźni – 3.381
W okresie od 8.02. do 25.03.201 1 r.:

Urodziło się 11 dzieci.
8 par zawarło związek małżeński.
Zmarło 11 osób:

1 . Psujek Elżbieta lat 53
2. Olender Maria lat 75
3. Franków Marian lat 81
4. Kluba Krystyna lat 54
5. Szubart Helena lat 78
6. Wójcik Elwira lat 24
7. Wudel Walenty lat 67
8. Fita Zygmunt lat 83
9. Franków Janina lat 79
10. Jarkowska Anna lat 71
11 . Trojan Jerzy lat 53
12. Poliwczak Maria lat 87

USC
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działania już rozpoczęte, takie jak realizacja
programu dofinansowania do nawożenia
wapnowego. Chciałabym, aby w tej kadencji
skorzystali z tego działania także rolnicy
z naszej gminy. Oczywiście, jak w poprzed-
niej kadencji będę zajmować się oświatą
rolniczą: organizacją szkoleń dla rol-
ników w zakresie dopłat, PROW-u,
organizacją wyjazdów na wystawy
rolnicze. Już w tym roku we wrze-
śniu organizowany będzie wyjazd na
wystawę rolniczą „ Agro Show” Bed-
nary. Wminionej kadencji 4 razy
organizowałam wyjazdy. Słu-
żę także pomocą rolnikom,
którzy jej potrzebują.

– Można usłyszeć opi-
nie rolników, że Izby są
niepotrzebne, bo nie po-
dejmują żadnych decyzji,
a tylko pożerają pienią-
dze rolników.
– U.G. – To prawda, że

Izby Rolnicze nie podejmują
decyzji, bo nie taka jest ich rola. Decyzje doty-
czące zmian i funkcjonowania rolnictwa po-
dejmują politycy. Izby Rolne powołano jako
ciało opiniodawcze i tym właśnie się zajmują.
Opiniują, doradzają, inicjują działania doty-
czące rolnictwa i wsi. Ale jednocześnie jest to
jedyny samorząd rolniczy, który reprezentuje
interesy rolników, Mam nadzieję, że poprzez
działanie Izb będzie można podnieść jego au-
torytet, a tym samym politycy zaczną się li-
czyć z opiniami rolników – przynajmniej
w sprawach rolnictwa.

– W naszej Gminie wybiera się dwóch
przedstawicieli, w innych gminach mniej
lub więcej. Od czego to zależy?
– U.G. – Związane jest to z zapisami

w ustawie o izbach. Ponieważ w naszej gmi-
nie jest ponad 4 tyś. ha użytków rolnych re-
prezentuje nas dwóch kandydatów.

– Te wybory mają zawsze bardzo niską
frekwencję wyborczą. Dlaczego tak się

dzieje?
– U.G. – Na pewno jednym z powodów

jest liczba lokali wyborczych. Jest jeden dla
całej gminy i jest to spore utrudnienie dla
wyborców. Kolejnym powodem tak niskiej
frekwencji jest przekonanie, że izby nic
nie pomogą rolnikowi. Nie jest to
prawdą. Co prawda nie wydają decy-
zji, ale silne Izby to silna reprezenta-
cja rolnicza, która może wspomóc na-
sze rolnicze żądania, działania czy też
protesty.

– Nadchodzi czas kolejnego etapu
realizacji i założeń działań unijnych na

lata 2014-2020. Rząd i wszystkie in-
stytucje rolnicze i samorządowe
muszą maksymalnie wykorzy-
stać dopłaty, dotacje, dofinan-
sowania i refundacje zapisa-
ne na te lata. Czy Izby Rol-
ne mogą odegrać w tym
jakąś znaczącą rolę?
– U.G. – Zdecydowa-
nie tak. Ale to będzie

możliwe tylko wtedy, kiedy w Izbach będą
działać osoby dla których rolnictwo nie jest
wyłącznie miejscem zarabiania pieniędzy
i to w godzinach od 7 do 15. W izbach mu-
szą znaleźć się osoby dla których rolnictwo
jest pasją i całym światem. Tacy, którzy
traktują pracę na roli jak powołanie. Dlate-
go proszę rolników-wyborców o udział
w wyborach w niedzielę 3 kwietnia. I mogę
zapewnić, że jeżeli zostanę ponownie wy-
brana, to będę podejmowała wiele działań
dla poniesienia prestiżu rolnictwa i jego
rozwoju.

– I na koniec muszę spytać o sprawy fi-
nansowe. Czy wybrani członkowie pobie-
rają diety podobnie jak radni?
– U.G. – Nie. Nie przysługują nam żadne

diety ani wynagrodzenia. Posiedzenia odby-
wają się 4-5 razy w roku i wtedy obecni
otrzymują zwrot kosztów podróży.

– Rozmawiał Leszek Buchowski

dokończenie ze strony 1 .

Wybory do Izb Rolniczych
Wieczór Pasyjny
w Katedrze
Świdnickiej

Zapraszamy na kolejne wydarzenie z cy-
klu „Wieczory Świdnickie”. W niedzielę
3 kwietnia b.r. od godz. 19:00 w Katedrze
Świdnickiej zabrzmią dźwięki utworów pa-
syjnych, podkreślających i wspomagających
przeżywanie trwającego Wielkiego Postu.

Wieczór otworzy wykład znakomitego
mówcy i wykładowcy filozofii, ks. dr. Janu-
sza Czarnego (PWT Wrocław) pt. „Czy cier-
pienie uszlachetnia?”

W dalszej części Wieczoru wysłuchamy
koncertu utworów pasyjnych, w wykonaniu
chóru „Basilica Cantans” i zespołu kameral-
nego z Wrocławia, który wcześniej także
uświetni muzyką Mszę o 18.00.

W programie utwory m.in. A. Brucknera, J.S.
Bacha, F. Chopina, P. Casalsa, Z. Kodalýego.

Program mszy świętej w dniu 3 kwietnia
201 1 r. Świdnica – Katedra 1 8:00
Wstęp: Anton Bruckner – „Locus iste” / Mi-
kołaj Gomółka – „Pana ja wzywać będę”

Akt pokutny: Mikołaj Konstantyn Čiurlionis
– „Kyrie”

Ofiarowanie: Feliks Nowowiejski – „Parce
Domine”

Święty / Baranku Boży: Piotr Pałka – Sanc-
tus i Agnus Dei z Mszy Franciszkańskiej

Komunia: Wolfgang Amadeusz Mozart –
„Ave verum corpus”

Zakończenie – organista + parafianie
Program Koncertu Pasyjnego

Georgius Deakbárdos – „Crucifigatur”
Liga Skurule – „Crucifixus”
Zoltan Kodalý – „Stabat Mater”
Fryderyk Chopin – „U stóp krzyża” [Prelu-
dium c–moll]

Georgius Deakbárdos – „Eli. . . Eli. . .”
Piotr Jańczak – „De profundis”
Anton Bruckner – „Christus”
Pablo Casals – „O vos omnes”
Johann Sebastian Bach – „Aria na strunie G”

Zarząd Stowarzyszenia „Nasze dzieci – wspólna szkoła” w Zastrużu
gorąco przeprasza wszystkich, którzy obdarzyli nas zaufaniem i zade-
klarowali chęć przekazania 1% od podatku na rzecz naszej organizacji.
W związku z tym, że nie dotrzymaliśmy

terminów ujętych w nowej ustawie dotyczącej
OPP (Organizacja Pożytku Publicznego), a
związanych z przesyłaniem sprawozdań do mi-
nisterstwa, nie zostaliśmy ujęci na liście OPP
upoważnionych do odpisu 1% za rok 2010.

Pomimo odwołania do Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej , w odpowiedzi Pani
Minister Jolanty Fedak, którą otrzymaliśmy
7.03.2011 r., czytamy, że wiele organizacj i
nie wywiązało się z tego zadania i pomimo
zrozumienia i chęci pomocy nam, jest to nie-

możliwe. Nie uzyskaliśmy zgody na przy-
wrócenie terminu złożenia sprawozdania.

W związku z tym nie jest możliwe przeka-
zanie 1% od podatku dochodowego od osób
fizycznych za rok 2010 na działalność naszej
organizacji, za co jeszcze raz przepraszamy.

Deklarujemy jednocześnie, że w bieżą-
cym roku nie zapomnimy o obowiązujących
terminach.

Kamila Spisak,
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Zapisy do przedszkola
i szkoły w Zastrużu

Stowarzyszenie „Nasze dzieci – wspólna
szkoła” w Zastrużu serdecznie zaprasza ro-
dziców, dzieci i uczniów do włączenia się
w życie naszej placówki, poprzez zapisanie
dzieci do przedszkola „Bajlandia”, oraz
Szkoły Podstawowej w Zastrużu

Przedszkole „Bajlandia” oparte jest na
pedagogice Marii Montessori. Szkoła Podsta-
wowa w Zastrużu jest szkołą bez dzwonka,
gdzie wdrożone zostało ocenianie kształtują-
ce. Uczniowie z powodzeniem biorą udział
w realizacj i projektów edukacyjnych, zaję-
ciach dodatkowych finansowanych ze środ-
ków Unii Europejskiej .

Kamila Spisak, prezes zarządu stowarzy-
szenia, Krystyna Wardach, dyrektor szkoły
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Walne zebranie
W piątek 1 1 marca w Szkole Podstawowej

w Zastrużu odbyło się walne zebranie członków
stowarzyszenia „Nasze dzieci – wspólna szko-
ła”, podczas którego pani prezes, Kamila Spisak,
podsumowała działalność organizacji w 201 0 ro-
ku, zaś Mariola Zawisza przedstawiła sprawoz-
danie finansowe za poprzedni rok.

Spotkanie rozpoczęło się od wspaniałych
występów przedszkolaków oraz klasy III. By-
ło energetycznie, dzięki tanecznym i wokal-
nym umiejętnościom maluchów, oraz zabaw-
nie, dzięki poczuciu humoru trzecioklasistów.

Oprócz członków stowarzyszenia na ze-
braniu pojawili się mieszańcy okolicznych
wsi, rodzice, nauczyciele i uczniowie. Szcze-
gólnym gościem okazał się burmistrz, Le-
szek Michalak. Padło wiele miłych słów
uznania dla działalności stowarzyszenia oraz
Szkoły Podstawowej w Zastrużu.

Ogromnym sukcesem okazało się rów-
nież nawiązanie współpracy ze stowarzysze-
niem „Nasz Kruków”.

Małgorzata Kluska

Start w optymistyczne przedszkole
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy coraz częściej zgłaszali problemy

wychowawcze ze swoimi pociechami, Bajkowe Przedszkole w Żarowie podjęło się trudu wdro-
żenia Ogólnopolskiego Programu autorstwa pani Ireny Dzierzgowskiej i pani Mireli Nawrot
„Optymistyczne Przedszkole”.

26 marca 2011 roku
w hali sportowej Gmin-
nego Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie
dzieci, wszyscy pracow-
nicy przedszkola oraz
zaproszeni goście,
a wśród nich: Grzegorz
Osiecki Zastępca Bur-
mistrza Miasta Żarów,
Sylwia Pawlik Sekretarz
Gminy, Tadeusz Pudlik
Przewodniczący Rady
Miejskiej, Elżbieta Krzan prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej w Świebodzicach, autorki pro-
gramu, przedstawicielka Rzecznika Praw Dziec-
ka Marka Michalaka, dyrektorzy placówek
oświatowych na terenie naszej gminy, rodzice
i dziadkowie spotkali się na uroczystej inaugura-
cji programu „Optymistyczne Przedszkole”.
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania
hymnu Bajkowego Przedszkola, a następnie pre-
zentacji multimedialnej, która pokazywała ak-
tywny wizerunek placówki.

Po uroczystym rozpoczęciu i powitaniu
zaproszonych gości, pani Elżbieta Wierzyk –
dyrektor Bajkowego Przedszkola przybliżyła
pokrótce ideę sobotniego spotkania. Mówiła,
że dzieci w Bajkowym Przedszkolu są uprzej-
me, pogodne i zaradne. Rodzice tworzą klub
optymistycznych rodziców, zawsze uśmiech-
nięci nauczyciele dbają o pogodną atmosferę,
potrafią zdiagnozować zdolności każdego
dziecka i wspomagać jego rozwój . Po wręcze-
niu certyfikatów dla „przyjaciół Bajkowego
Przedszkola”, autorka programu pani Mirela
Nawrot w krótkim wystąpieniu przedstawiła
założenia programu. – Głównym celem nasze-
go programu jest przygotowanie młodego Eu-
ropejczyka, a przede wszystkim współpraca
z rodzicami i nakierowanie ich na to, jak po-
móc zaszczepić w dziecku optymizm.

Po przemówieniach i wystąpieniach
wszystkich gości, swoje umiejętności arty-
styczne zaprezentowały przedszkolaki, pięk-
nie wystrojone, w kolorach przypominają-
cych barwy tęczy. Występy dzieci zostały
bardzo entuzjastycznie i żywo przyjęte przez
zaproszonych gości, a także obecnych na wi-
downi dumnych rodziców.

Na zakończenie uroczystości wszyscy
zgromadzeni goście świętowali sukces nasze-
go przedszkola przy kawałku optymistyczne-
go tortu. Pani Elżbieta Wierzyk przygotowa-
ła dla przedszkolaków, na koniec spotkania,
jeszcze jedną niespodziankę – mnóstwo kolo-
rowych baloników, które zamieniły halę
sportową w kolorową tęczę.

Mamy nadzieję, że w parze z inauguracją
projektu, Bajkowe Przedszkole już niebawem
otrzyma certyfikat „Optymistycznego Przed-
szkola”, a główne przesłanie autorek: „Wierzy-
my, że nasze dzieci mogą stać się wspaniałymi
ludźmi, niezależnymi, prawymi, szlachetnymi.
Że będą zdolne do współpracy, uprzejme,
szczere i współczujące. Że ich życie będzie bo-
gate wewnętrznie. Wierzymy, że będą potrafiły
dbać o swoje prawa, bronić własnych przeko-
nań i otwarcie słuchać głosów innych ludzi. Że
będą optymistami” nasze przedszkole będzie
wypełniać ze zdwojoną siłą.

Magdalena Pawlik

Bezpieczeństwo i rozwój
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Żarowie radni będą rozpatrywali projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń ka-
nalizacyjnych dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie na lata 201 1 -201 3.

To pierwszy taki plan od początku istnie-
nia samorządu, dlatego o wyjaśnienie przy-
czyn powstania planu poprosiłem Waldemara
Baranowskiego Prezesa Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacj i Sp. z o.o.

– Panie Prezesie, po co taki plan?
– Waldemar Baranowski – Zakład pomi-

mo tego, że jest niezależną spółką, to jednak
realizuje zadania Gminy w zakresie zaopa-
trzenia mieszkańców w wodę. W tym zakre-
sie spełniamy podwójną rolę. Z jednej stro-

ny zapewniamy dostawę do istniejących do-
mostw, a z drugiej musimy być gotowi, aby
zapewnić dostawę tym, którzy budują nowe
domy. W tej chwili realizowanych jest po-
nad sto budów domów. Już niebawem ich
właściciele zechcą tam się wprowadzić, a to
oznacza, że muszą mieć doprowadzoną wo-
dę. Tak więc plan jest dla naszej firmy wy-
tyczną kierunków działania, a dla mieszkań-
ców spełnia rolę informacyjną. Będą wiedzieli
kiedy wybudujemy wodociągi i kanalizację.

– Przyjrzałem się planowi i jest on – oględnie
mówiąc – bardzo ubogi. Zaledwie trzy punkty
po stronie inwestycji. Czy to nie za mało?
–Waldemar Baranowski – To tylko pozornie

prosty plan. Proszę zauważyć, że te trzy kategorie
zawierają, tak naprawdę, wszystkie najważniej-
sze inwestycje do wykonania. Z jednej strony za-
pewniają podniesienie bezpieczeństwa ciągłej
dostawy wody do istniejących domostw. To bar-
dzo ważne, bo dzięki tym inwestycjom w razie ja-
kiejkolwiek awarii mieszkańcy w dużej ilości do-
mostw nie zostaną pozbawieni dostaw wody. I co
najważniejsze wybudujemy nowe sieci rozdziel-
cze tam, gdzie ostatnio budowanych jest najwię-
cej nowych domów. Dzięki wybudowaniu nowej
studni i modernizacji urządzeń na już istnieją-
cych zapewnimy odpowiednie dostawy nie tylko
dla mieszkańców, ale i do każdego zakładu dzia-
łającego na terenie naszej gminy.

– Na koniec pytanie najważniejsze. O fi-
nanse. Całość zadań oszacowana jest na
kwotę niespełna 400 tys. złotych. Czy to nie
za mało, a przede wszystkim skąd Zakład je
weźmie, bo przecież w budżecie Gminy nie
ma na ten cel ani złotówki?
– Waldemar Baranowski – Ceny zostały

prawidłowo skalkulowane. Mamy wieloletnie
doświadczenie w tym zakresie. Chociaż co
prawda, gdyby zlecić te zadania zewnętrznej
firmie, to potrzebne byłoby wielokrotnie wię-
cej. Dla przykładu powiem, że gdyby w zeszłym
roku zlecić wykonanie dwóch inwestycji, które
sami zrealizowaliśmy, to musielibyśmy zapła-
cić sześciokrotnie więcej. A co do źródeł po-
chodzenia finansów, to w całości są to nasze
pieniądze, które spółka ma z tytułu sprzedaży
wody odbiorcom indywidualnym i firmom.
Uczciwie trzeba przyznać, że znaczna część z
nich, bo ok. 240 tys. złotych pochodzić będzie
ze zwiększonych przychodów z tytułu tegorocz-
nych podwyżek cen wody i ścieków. Bez tych
pieniędzy realizacja inwestycji objętych pla-
nem nie byłaby możliwa.

Rozmawiał Leszek Buchowski
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Zielona szkoła
W dniach 1 4-1 8.03.201 1 r. wyruszyliśmy na Zieloną Szkołę do Dusznik Zdroju. Wszyscy

bardzo przeżywaliśmy ten wyjazd. Zostaliśmy serdecznie przyjęci przez pracowników Domu
Wczasów Dziecięcych.

Codziennie czeka-
ło na nas wiele atrak-
cj i: spacery i wyciecz-
ki po uzdrowisku, pie-
sze wędrówki po
Górach Orlickich i By-
strzyckich, zabawy in-
tegracyjne, gry i zaję-
cia w grupach. Zwie-
dzaliśmy Rynek
miasteczka, podziwia-
liśmy zabytkową am-
bonę w kształcie pasz-
czy wieloryba w Ko-
ściele św. Piotra
i Pawła. Spacerowaliśmy szlakiem pamiątek
F. Chopina, słuchaliśmy utworów w Dworku
kompozytora. Odpoczywaliśmy w jaskini sol-
no-jodowej Galos.

W Kudowie Czermnej zwiedzaliśmy
Skansen Ginących Zawodów. Tutaj własno-
ręcznie wykonaliśmy gliniane miseczki na ko-
le garncarskim, w Muzeum Papiernictwa czer-
paliśmy papier. Na zakończenie pobytu piekli-
śmy kiełbaski i bawiliśmy się przy ognisku.

Wyjazd do Dusznik Zdroju dostarczył

nam wielu niezapomnianych wrażeń. Szko-
da, że tak szybko minął.
„Uczyć się tutaj było miło, bo do głowy

wszystko łatwo wchodziło, choć w ławkach
nie siedzieliśmy wcale, wiedzę zdobywali-
śmy wytrwale. Duszniki nie są już dla nas
zagadką, z kartami pracy rozprawiliśmy się
gładko!”

Uczniowie klas III ze SP w Żarowie wraz
z wychowawczyniami Bożeną Zajko-Ignato-

wicz i Małgorzatą Nowak.

Dokąd po gimnazjum?
Za trzy miesiące kolejni absolwenci opuszczą mury żarowskiego gimnazjum. To dopiero

początek ich drogi zawodowej. Jednak to właśnie w tym roku szkolnym będą decydować o tym
kim zostaną i co będą robić w przyszłości.

15 marca 2011 roku w gimnazjum imienia Jana Pawła II w Żarowie odbyły się prezenta-

cje szkół ponadgimna-
zjalnych. Przedsię-
wzięcie skierowane
było głównie do mło-
dzieży kończącej na-
ukę na poziomie gim-
nazjum i w związku z
tym poszukującej dal-
szej drogi rozwoju
własnego potencjału.
Swoją ofertę przedsta-
wiły szkoły z terenu
powiatu świdnickiego,
które w ciekawy sposób zaprezentowały swo-
ją jednostkę, a także specyfiki oferowanych
zawodów.

Celem prezentacj i było przedstawienie
oferty edukacyjnej i zainteresowanie wszyst-
kich gimnazjalistów zdobyciem informacji w
zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego.
Szkoły przygotowały materiały informacyjne,
w których przedstawiono wiadomości o zasa-
dach rekrutacj i, kryteriach przyjęć oraz profi-
lach klas. Na dzień prezentacj i zostały przygo-
towane stanowiska z ciekawymi scenografia-
mi, które cieszyły się dużym powodzeniem
wśród odwiedzających. Niezastąpiona okaza-

ła się pomoc uczniów, którzy oprócz rozda-
wania ulotek i częstowania słodkościami słu-
żyli wszechstronną radą i informacjami
wspartymi doświadczeniem.

Na zakończenie wszystkich prezentacj i
ogłoszono konkurs na najciekawsze stoisko.
W tym roku najbardziej interesującą ofertę
przygotował Zespół Szkół w Żarowie. Przed-
stawiciele szkoły odebrali z rąk Heleny Sło-
wik – Dyrektor gimnazjum – drewnianą sta-
tuetkę Sowy, która jako symbol mądrości za-
chęcać będzie do dalszej nauki i rozwoju.

Magdalena Pawlik

Pierwszy dzień
wiosny

21 marca uczniowie szkoły podstawowej
w Żarowie świętowali nadejście wiosny.

Wyjątkowo długa i mroźna zima dała się
wszystkim mocno we znaki. Tym większa
była radość z symbolicznego jej pożegnania.

Dzieci z klas „0” wykonały marzanny i
wyruszyły na kolorową paradę ulicami nasze-
go miasta. W klasach I – III odbył się kon-
kurs na najpiękniejszy wiosenny kapelusz.
Natomiast starsi uczniowie „przywitali wio-
snę witaminami”. Przygotowali przepyszne i
pięknie udekorowane potrawy, uczestniczyli
również w konkursie na najciekawszy plakat,
informujący o zgubnym wpływie hałasu.
Wszyscy obejrzeli przedstawienie przygoto-
wane przez Koło Przyjaciół Biblioteki „Z
ekologią na co dzień”.

Anna Zoła

Czy zabraknie
miejsc w przed-
szkolach?

W związku z obniżeniem przez ustawę o
systemie oświaty wieku obowiązku szkolne-
go, szkoły i przedszkola muszą przyjąć
wszystkie pięciolatki, tak aby były też miejsca
dla młodszych dzieci.

W 2011 roku decyzja o rozpoczęciu nauki
w szkole przez dziecko sześcioletnie, tj . uro-
dzone w 2005 roku, należy jeszcze do rodzi-
ców. Dziecko może być przyjęte do szkoły,
jeżeli było objęte wychowaniem przedszkol-
nym. Dla szkół oraz przedszkoli oznacza to
zwiększoną liczbę dzieci, które należy przyjąć
pod opiekę w tym roku. Jednak czy oznacza
to, że w gminie Żarów zabraknie miejsc dla
wszystkich chętnych? Bynajmniej nie.

Od stycznia odbywają się spotkania dy-
rektorów szkół i przedszkoli wraz z władzami
gminy w sprawie rozwiązania tego problemu.
– „ Sytuacja jest trudna, jednakże prowa-

dzimy działania, które mają nas przed nią
ustrzec, zastanawiamy się nad remontem i
dostosowaniem nowych sal na potrzeby
przedszkolaków” – mówi Iwona Puszkar
dyrektor Niepublicznego Przedszkola Chat-
ka Małolatka.
– „Nie znamy jeszcze do końca potrzeb

naszej gminy, ponieważ zapisy wciąż trwa-
ją” – twierdzi Elżbieta Wierzyk Dyrektor
Bajkowego Przedszkola w Żarowie.
Już w pierwszych dniach kwietnia odbę-

dzie się kolejne spotkanie władz miasta i
oświaty, na którym zostaną podjęte kroki od-
powiednie do zaistniałej sytuacj i. Prawdopo-
dobne jest wyremontowanie dodatkowych
sal, które posiadają szkoły i przedszkola i w
każdej chwili mogą być przygotowane do
użytku publicznego.

Adam Rakoczy
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Dzieci kształtują zachowania minimalizują-
ce lub chroniące przed negatywnym oddziaływa-
niem substancji psychoaktywnych, zdobywają
wiedzę z zakresu uzależnień, prewencji, bezpie-
czeństwa p/pożarowego, ekologii oraz udziela-
nia pierwszej pomocy przedlekarskiej . Pokonują
kolejne etapy turniejowych rozgrywek, dzięki
czemu rozwijają swoje umiejętności praktyczne,
sprawnościowe, zdobywają wiedzę z tego zakre-
su, ale przede wszystkim dobrze się bawią.

A wszystko to za sprawą przemyślanej regu-
ły turnieju, która brzmi: „Dla każdego coś inte-
resującego”. W myśl tej reguły każdy uczeń
znajdzie coś dla siebie.

Uczniowie uzdolnieni plastycznie mieli szan-
sę wziąć udział w konkursie, ogłaszanym i koor-
dynowanym przez Iwonę Nieradkę i Małgorzatę
Świtoń na ilustrację do Kalendarza Ucznia.

Uczniowie z „artystyczną duszą” mogą wy-
kazać się w scenkach tematycznych o ekologii
i powalczyć o punkty dla szkoły dzięki umiejęt-
nościom aktorskim.

Ci, z dobrą pamięcią mogą zabłysnąć w te-
ście teoretycznym i praktycznym z zakresu po-
mocy przedlekarskiej .

Dla miłośników rozgrywek sportowych tak-
że znajdzie się coś interesującego, albowiem finał
i pokonywanie przez wytypowane drużyny toru
sprawnościowego to już tradycja.

A jeśli nie udało się któremuś uczniowi zaist-
nieć w wymienionych propozycjach to mamy
jeszcze jedną. Zbieranie surowców wtórnych: pa-
pieru i folii z podziałem na kolorową i bezbarw-
ną. Za zbieranie makulatury też będą punkty dla
szkoły. I dopiero suma wszystkich punktów bę-
dzie stanowić o zwycięstwie.

A co się działo do tej pory i co jeszcze
przed nami?

W styczniu br. tradycyjnie już spotkali się koor-

dynatorzy szkolni, przedstawiciele Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Żarowie, przedstawiciel Urzędu
Miejskiego w celu przeanalizowania tegorocznego
regulaminu Turnieju. Wszyscy z dużym entuzja-
zmem przyjęli wiadomość , iż żarowska fabryka
Daicel Safety Systems Europe Sp. z o. o. (DSS) po
raz drugi włączyła się do turnieju, tym razem z pro-
pozycją poruszenia zagadnień o ekologii. Oprócz
czynnego udziału w realizacji etapu dydaktycznego
firma dofinansuje nagrody w tegorocznym finale.
Nowością turniejowych rozgrywek będą 10-minu-
towe scenki ekologiczne każdej ze szkół, które bę-
dą podlegały ocenie punktowej oraz konkurs zbie-
rania przez szkoły surowców wtórnych. Ponadto
przedstawiciele firmy Daicel Safety Systems Euro-
pe Sp. z o. o. omówią własne prezentacje na temat
zagadnień o ekologii, których adresatem będą
uczniowie żarowskich szkół. Inauguracja spotkań
tematycznych o ekologii odbyła się w Szkole Pod-
stawowej w Imbramowicach w dniu 16 marca
2011 roku. Prezentację poprowadziła Aleksandra
Kunc pracownik firmy DSS Sp. z o.o..

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie SP
Mrowiny oraz SP Zastruże.

Poniżej terminy kolejnych spotkań tematycz-
nych w ramach turnieju:

Prezentacja nt. Ekologii:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie
6 kwietnia 2011 r.
Szkoła Podstawowa w Żarowie
7 kwietnia 2011 r. – I grupa
8 kwietnia 2011 r. – II grupa
Szkoła Podstawowa w Zastrużu,
16 marca 2011 r.
Imbramowicach i Mrowinach
16 marca 2011 r.
Spotkania z psychologiem:
23.03.2011 (środa):
SP Mrowiny – godz.11 .00
SP Imbramowice – godz. 11 .40
SP Zastruże – godz. 12.40
Spotkanie z Policją:
Gimnazjum w Żarowie, 14-15.03.2011 r.
w godz. 9.50 – 11 .40

21 marca z pierwszym dniem wiosny we
wszystkich szkołach uczniowie zaprezentują
scenki o ekologii. Nasi aktorzy w 10 minuto-
wych scenkach przedstawią pomysł związany
z tematyką ekologii, a komisja przyzna punkty.
Życzymy powodzenia i dobrej zabawy

W ramach akcji ekologicznej zbierania su-
rowców wtórnych: papieru, folii z podziałem na
bezbarwną i kolorową odbiór surowców odby-
wać się będzie w dwóch turach: od 18-20

Turniej, który bawiąc uczy
Od 1 1 lat dzięki konsekwentnym, długofalowym działaniom Gminy Żarów dzieci w szko-

łach z terenu naszej gminy poznają zagrożenia życia codziennego.

Sesja
Rady Miejskiej

31 marca 201 1 roku, o godz 1 1 :00, w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarowie
odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Miej-
skiej w Żarowie

Porządek obrad
I. Otwarcie sesj i i stwierdzenie kworum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1 ) zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Żarów,

2) wprowadzenia zmian w budżecie gminy
Żarów na 2011 rok,

3) wyrażenia zgody na wyodrębnienie fun-
duszu sołeckiego w 2012r.,

4) wyrażenia zgody na zniesienie współwła-
sności nieruchomości poprzez ustanowie-
nie odrębnej własności lokali oraz zmianę
wysokości udziałów w prawie własności
działki nr 95/1 , położonej w Żarowie przy
ul. Szkolnej 1 ,

5) zatwierdzenia planu rozwoju i moderniza-
cji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych dla ZWiK Sp.
z o.o. w Żarowie na lata 2011-2013,

6) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków na terenie Gminy Żarów,

7) Regulaminu Targowiska Miejskiego
w Żarowie, przy ul. Dworcowej ,

8) zmiany Uchwały nr XXI/105/2008 Rady
Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lutego
2008r. w sprawie ustalenia odpłatności
za usługi świadczone w Przedszkolu
Miejskim w Żarowie oraz za pobyt
dziecka w grupie żłobkowej funkcjonu-
jącej przy Przedszkolu Miejskim w Ża-
rowie.

IV. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
VI. Przyjęcie protokołu Nr VI/2011 sesji Rady
Miejskiej w Żarowie z dnia 03 marca 2011r.

VII. Zakończenie obrad sesj i Rady Miejskiej
w Żarowie.

Tadeusz Pudlik
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Żarowie

Teatr Bezdomny będzie
pracował

1 7-go marca 201 1 roku w Urzędzie Miej-
skim w Żarowie odbyło się, wcześniej uzgod-
nione, spotkanie Burmistrza Leszka Michalaka
i Ryszarda Dykcika w sprawie ustalenia dal-
szego funkcjonowania Teatru Bezdomnego
w Żarowie. W dyskusji udział wzięli również
Artur Adamek – Dyrektor GCKiS oraz Zastęp-
ca Burmistrza Grzegorz Osiecki.

W sposób ostateczny wyjaśniona została
kwestia funkcjonowania teatru i pojawiają-
cych się plotek o chęci zamknięcia teatru
i sprzedaży lokalu, w którym mieści się sie-
dziba Teatru, które doprowadziły do niepo-
trzebnych emocji.

Podczas spotkania omówiono kierunki
dalszego funkcjonowania i rozwoju Teatru
Bezdomnego, tak aby jego oferta mogła do-
trzeć do szerszej publiczności.

Teatr będzie kontynuował swoją działal-
ność jak dotychczas na rzecz Gminy Żarów
i jej mieszkańców.

Adam Rakoczy

kwietnia 2011 r. oraz od 18-20.V 2011 roku.
Przy ważeniu surowców obecna będzie komisja,
która potwierdzi wagę zebranych surowców.

Sprawdzenie wiedzy teoretycznej , test
i zdania praktycznego udzielania pomocy przed-
lekarskiej odbędą się w maju.

Anita Denes-Ziemkiewicz
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Okazało się, że te-
lewizja „od kuchni”
wygląda zupełnie ina-
czej . Studio „Faktów”,
które wydaje się tele-
widzowi obszerne ,tak
naprawdę jest całkiem
niewielkim pomiesz-
czeniem z ogromnymi
lustrami, atrakcyjnymi
dekoracjami. Są zbu-
dowane ze zwykłych
kartonów, prezenter
pogody pokazuje ma-
pę, której sam nie wi-
dzi, a dziennikarze te-
lewizyjni mają do dys-
pozycji nie co innego,
tylko „lustro weneckie”.

Redaktor programów popularno-nauko-
wych Piotr Kasprzycki odkrył przed uczniami
z Imbramowic tajemniczą historię telewizj i.
W sali muzealnej mieli okazję zobaczyć
sprzęty jakimi posługiwano się w TVP od
1962 roku. Odwiedziliśmy też studio rejestra-
cj i, montażownię i reżyserkę. Na zakończenie
naszym oczom ukazało się jedno z najnowo-
cześniejszych studiów w Europie – studio S1 ,
gdzie nagrywane jest np. „Koło Fortuny”.

Tam zakończyła się magiczna podróż po te-
lewizj i, ale wrażenia i emocje związane
z wycieczką zostaną na długo w pamięci
młodych dziennikarzy. Wycieczka wiele ich
nauczyła.

Warto pokazywać dzieciom świat, bo to
rozwija ich twórcze myślenie, kompetencje
komunikacyjne, pomaga w realizacj i wła-
snych pomysłów i daje szanse na dobry start
w dorosłość.

Krystyna Waliszak

W zgodzie z naturą
1 6 marca 201 1 roku uczniowie szkoły podstawowej w Imbramowicach wzięli udział

w bardzo interesujących i pouczających warsztatach prowadzonych przez przedstawi-
cieli firmy Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o. z żarowskiej strefy ekonomicznej.

W czasie ich trwa-
nia, dzieci mogły prze-
konać się jak ważne
jest segregowanie od-
padów oraz recykling.

Celem tych ekolo-
gicznych zajęć było
przekonanie młodych
uczestników, że na-
wet oni są w stanie
stać się ambasadorami
recyklingu i selektyw-
nej zbiórki odpadów
w naszym środowi-
sku. Ważnym aspek-
tem było przekazanie
dzieciom, że obowiązek troski i dbania
o każdy element środowiska spoczywa nie
tylko na dorosłych, ale również na nich sa-
mych. Przedstawicielka firmy Daicel – pani
Aleksandra Kunc pouczała uczniów, jak
właściwie korzystać z zasobów środowiska,
jak mu nie szkodzić i co robić, gdy zostanie
ono zdewastowane.

Ponadto, 21 marca – pierwszego dnia wio-

sny – uczniowie imbramowickiej placówki
zaprezentowali scenki o ekologii. W krótkich
mini-przedstawieniach dzieci wykazały się
dużymi umiejętnościami aktorskimi. Warsz-
taty ekologiczne były doskonałą okazją do
wymiany doświadczeń, a także żarliwej
i owocnej dyskusj i.

Magdalena Pawlik

Młodzi redaktorzy w TVP Wrocław
Rozwój, otwartość i kreatywność to cele, które przyświecają młodym dziennikarzom ze

szkoły w Imbramowicach. Wizyta w Telewizji Wrocław dała uczniom szanse na rozszerzenie
horyzontów, poznanie mediów, z którymi stykają się na co dzień.

Złoty Dąb 201 1
Przewodniczący Kapituły Odznaczenia

„Złoty dąb” zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
w Żarowie w sprawie zasad i trybu przyznawa-
nia odznaczeń „Złoty dąb” informuje, że
w czasie Dni Żarowa zostaną przyznane kolej-
ne odznaczenia.

Uhonorowane powyższym odznaczeniem
mogą być osoby i organizacje szczególne zasłu-
żone dla Gminy. Odznaczenie może być przy-
znawane zarówno za działalność wieloletnią, jak
też za pojedynczy czyn o wyjątkowym znaczeniu
dla Gminy i jej mieszkańców.

Wniosek o nadanie odznaczenia kieruje się do
Przewodniczącego Kapituły Odznaczenia.

Z wnioskiem o nadanie odznaczenia mogą
wystąpić:
1 . Radni Rady Miejskiej ,
2. Burmistrz Miasta Żarów,
3. Organizacje społeczne i polityczne – zgło-
szenia dokonuje organ stowarzyszenia, or-
ganizacj i lub związku zawodowego
uprawniony do bieżącego kierowania
działalnością,

4. Indywidualne osoby (wniosek taki wów-
czas powinien być poparty czytelnymi pod-
pisami 30 mieszkańców Gminy Żarów,
wraz z podanymi ich numerami PESEL).
Powyższe osoby i organizacje zobowiązane

są do poinformowania kandydata do odznacze-
nia o zamiarze zgłoszenia jego kandydatury,
który powinien wyrazić zgodę na kandydowa-
nie do odznaczenia.

Wnioski o przyznanie odznaczenia dostęp-
ne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2.

Wypełnione wnioski składać należy w Biu-
rze Obsługi Klienta do dnia 29 kwietnia 2011
roku, do godz. 15:30.

Wybory do
Izby Rolniczej

Alfabetyczny wykaz kandydatów zareje-
strowanych w wyborach do Rady Powiato-
wej Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
1 . Ganczarek Urszula Barbara,
lat 53, wykształcenie wyższe, rolnik,
zam. Buków.

2. Mazur Jan,
lat 63, wykształcenie wyższe, doradca
PZD-rolnik, zam. Łażany.

Wybory do Izb Rolniczych
odbędą się w niedzielę
3 kwietnia 201 1 r.
Lokal wyborczy znajduje się

w Urzędzie Miejskim w Żarowie,
ul. Zamkowa 2 (pok. nr 1 9, II
piętro - Sala Narad)
i czynny będzie
od godz. 8:00 do godz. 1 8:00.
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Akcja oddawania krwi
Zarząd miejskiego klubu HDK-PCK organizuje
6.04.201 1 r. akcję oddawania krwi pod hasłem: odda-
jemy krew dla naszych najmłodszych mieszkańców
oraz osób dorosłych z naszej gminy, którzy mają pro-
blemy z sercem i chorobami nowotworowymi i w naj-
bl iższym czasie poddane będą różnym operacjom.

OSP kupuje sprzęt
Na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w ramach

wynagrodzenia za ciężką pracę i wyjazdy, trzy jednostki OSP z terenu gminy Żarów otrzymały
ponad 44 000 zł dofinansowania na zakup sprzętu, który to pojawi się w jednostkach pod ko-
niec marca 201 1 roku.

W związku z dotacją budżetową na funk-
cjonowanie jednostek ochrony przeciwpoża-
rowej działających w ramach krajowego sys-
temu ratowniczo-gaśniczego zostały przyzna-
ne środki dla Jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Żarów tj : OSP Ża-
rów – 21 .450 zł, OSP Imbramowice –
17.900 zł oraz OSP Pożarzysko – 5.250 zł.

Dotacja przeznaczona jest na zakup sprzę-
tu ochrony dróg oddechowych, hydraulicz-
nych zestawów ratowniczych, pomp do wody
zanieczyszczonej oraz zestawów ratownictwa
medycznego R1 .
– Zakup sprzętu znacznie poprawi goto-

wość bojową jednostek OSP z terenu Gminy
Żarów w prowadzeniu działań ratowniczo-
gaśniczych – informuje Michał Domański
podinspektor ds. wojskowości, obrony cywil-
nej, bezpieczeństwa i porządku publicznego
w Urzędzie Miejskim w Żarowie.
– Gmina uczestniczyła w merytorycznym

przygotowaniu wniosków, tak aby wszystkie
trzy jednostki będące w Systemie Krajowego
Ratownictwa Gaśniczego otrzymały dofi-
nansowanie. Ochotnicza Straż Pożarna jest
bardzo ważna dla naszej gminy i jej miesz-
kańców, sam sprzęt jest bardzo kosztowny,
dlatego tym bardziej cieszymy się z tego
wsparcia – mówi Burmistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak
Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) jest

umundurowaną, wyposażoną w specjali-
styczny sprzęt, organizacją społeczną, skła-
dającą się z grupy ochotników, przeznaczoną
w szczególności do walki z pożarami, klę-
skami żywiołowymi i innymi miejscowymi
zagrożeniami. Wszystkim strażakom z tere-
nów naszej gminy serdecznie dziękujemy za
codzienną gotowość do niesienia pomocy
oraz życzymy samych udanych akcji.

Adam Rakoczy

Zakaz
wypalania traw

Z nadejściem okresu wiosennego, jak co
roku, pojawiły się duże ilości suchych traw
powodujące wzrost zagrożenia pożarowego.

Corocznie obserwujemy procedurę na-
gminnego wypalania traw i pozostałości ro-
ślinnych na polach, co niejednokrotnie jest
przyczyną powstawania groźnych pożarów
lasów, łąk, zabudowań gospodarczych oraz
innych obiektów budowlanych.

Efektem bezmyślnego działania są straty
materialne, nieodwracalne straty w środowi-
sku naturalnym oraz wypadki z ludźmi koń-
czące się poważnymi poparzeniami, a nawet
śmiercią. Ofiarami tych zdarzeń są niejedno-
krotnie sami sprawcy podpaleń, jak również
osoby postronne oraz strażacy biorący udział
w akcjach ratowniczych. Ponadto wypalanie
traw niesie ze sobą wiele zagrożeń takich jak:
do atmosfery przedostaje się wiele związków che-
micznych będących trucizną dla ludzi i zwierząt,

wypalanie traw i związane z tym duże zady-
mienie powoduje zmniejszenie widoczno-
ści na drogach, co może prowadzić do ko-
lizj i i wypadków drogowych,

wysuszone po zimie trawy pala się bardzo
szybko, a rozprzestrzenianiu się ognia po-
magają powiewy wiatru,

giną zwierzęta domowe, duże zwierzęta leśne,
gryzonie, płazy, gady a także owady, które
pełnią ważną rolę w ekosystemie ziemi,

płomienie niszczą miejsca bytowania zwie-
rzyny łownej ,

wypalanie traw to duże zagrożenie dla lasów
– ogień przenosząc się na obszary leśne
niszczy drzewostany, które odradzają się
przez wiele dziesiątek lat.

Pamiętajmy, że wypalanie
traw jest niebezpieczne,
a także niedozwolone!

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr
92, poz. 8): Art. 124. „Zabrania się wypalania
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz
trzcinowisk i szuwarów”.

Art. 131 pkt.12: „Kto wypala łąki, pa-
stwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne,
szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary -
podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tj.: Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 z późn.
zmianami): Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerw-
ca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożaro-
wej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719):

Prosimy o zawiadomienie Straży Pożar-
nej w przypadku zauważenia wypalania traw
pod numerem telefonu 998.

Michał Domański

Wielkanocny konkurs plastyczny
Biblioteka Publiczna w Żarowie zaprasza dzieci do udziału w dwóch wielkanocnych kon-

kursach plastycznych: na kartkę wielkanocną z życzeniami oraz na dekorację wielkanocną.

Konkursy ogłaszamy z okazji zbliżają-
cych się Świąt Wielkanocnych. Tematyka
obejmuje czas związany ze świętami wielka-
nocnymi, przygotowaniami, obyczajami, ob-
rzędami zarówno religijnymi, jak i świecki-
mi, przedstawieniu własnego postrzegania
tych świąt poprzez działania plastyczne.

Konkurs na kartkę
wielkanocną z życzeniami

Konkurs skierowany jest do dzieci w wie-
ku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III
szkół podstawowych z terenu miasta i gminy
Żarów.

Konkurs
na dekorację wielkanocną

Konkurs adresowany jest również do dzie-
ci w wieku przedszkolnym, a także uczniów
szkół podstawowych, gimnazjum z terenu
miasta i gminy Żarów.

Termin składania prac w ww. konkursach
upływa z dniem 8 kwietnia 201 1 roku (piątek).

Każdą pracę należy opatrzyć metryczką,
zawierającą następujące dane: imię i nazwi-
sko, adres, klasa i szkoła.

Prace, tylko indywidualne, należy skła-
dać w Bibliotece Publicznej w Żarowie, ul.
Piastowska 10, od poniedziałku do piątku,
w godz. 9:00 – 17:00.

Udział w konkursie jest jednoznaczny
z wyrażeniem przez autora zgody na przeka-
zanie Bibliotece Publicznej w Żarowie praw
autorskich do wykonanej pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie
nagród nastąpi w Bibliotece w dniu 15.04
2011 r. o godz. 15:00 (piątek).

Serdecznie zapraszamy
do udziału w konkursie!

Barbara Cholewa
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Trzy punkty w dwóch meczach
20.03.201 1 r. w pierwszym meczu inaugurującym rundę wiosenną, seniorzy Zjednoczonych

Żarów ponieśli wysoką porażkę w meczu wyjazdowym ze Stalą Świdnica.

Miejscowi okazali się drużyną zdecydo-
wanie lepszą, a przede wszystkim bardzo sku-
teczną. Owa wysoka skuteczność gospodarzy
i błędy w obronie naszej drużyny sprawiły, iż
w całym spotkaniu pięciokrotnie wyjmowali-
śmy piłkę z siatki. Po starannie przygotowa-
nej akcji i płynnym przejściu do linii ofensyw-
nej w 12 minucie Hruszowiec kapituluje po
raz pierwszy. Niespełna trzy minuty później
za sprawą prostopadłego podania i skuteczne-
go strzału napastnika Stali było już 2:0. W ko-
lejnych minutach gra się wyrównała. Po rzu-
cie rożnym wykonywanym przez biało-niebie-
skich ofiarnie interweniuje bramkarz
świdnickiego klubu wybijając piłkę niemalże
z linii bramkowej . Po dwóch kwadransach go-
spodarze wykonują błyskawiczną kontrę za-
kończona bramką numer trzy. W krótkim od-
stępie czasu na wysokości szesnastego metra
osamotniony pomocnik Stali oddaje silny, pre-
cyzyjny strzał, który ląduje w samym okien-
ku bramki Zjednoczonych.

Po zmianie stron graliśmy zdecydowanie
lepiej , jednak nie potrafiliśmy udokumento-
wać tego celnym trafieniem. W 67 min. popeł-
niamy błąd, polegający na dotknięciu piłki rę-
ką w polu karnym. Na nasze szczęście napast-
nik Stali Świdnica myli się. W jednej
z ostatnich akcji meczu jeden z zawodników

gospodarzy znalazł się w sytuacji ‘sam na
sam’ z bramkarzem. Zimna krew i bramka
ustalająca wynik spotkania. Stal Świdnica –
Zjednoczeni Żarów 5:0.

Zjednoczeni: Hruszowiec – Drąg, Okarma
(65’ Chłopek), Ciupiński, Bryła (35’ Sara),
Klimaszewski (60; Korbecki), Owaczarzak,
Krawczyk, Dąbrowski, Rudnik, Jernutowski.

W sobotę 26 marca Zjednoczeni przy-
wieźli komplet oczek z Wałbrzycha. Na listę
strzelców wpisali się kolejno Rudnik i Kraw-
czyk. Piłkarzy Juwenturu Podzamcze Wał-
brzych stać było tylko na jedno celne trafie-
nie. Juwentur Podzamcze Wałbrzych – Zjed-
noczeni Żarów 1 :2.

Liderem niezmiennie jest AKS Strze-
gom, który na swoim koncie ma 43 punkty.
Osiem punktów mniej zgromadzili piłkarze
Stali Świdnica zajmując drugą pozycję. Trze-
cia miejsce Grom Witków z 32 punktami.
Nasz zespół plasuje się na czwartej pozycji
z dorobkiem 31 punktów.

Zjednoczeni: Hruszowiec – Ciupiński,
Chłopek, Koluśniewski, Baziak (60’ Gesing),
Owczarzak, M. Pietruszka, Krawczyk (70’
Klimaszewski), Sara (82’ G. Pietruszka),
Rudnik, Jernutowski (70’ Korbecki).

media

Koszykarze
na parkiecie

Zespół koszykarzy Chemika Żarów w 1 8
kolejce seniorów Świdnickiej Amatorskiej Ligi
Koszykówki rozbił Śnieżne Wrony 66:30.

Z dorobkiem 24 punktów żarowianie zaj-
mują siódmą pozycję na jedenaście zespołów.
W tabeli niezmiennie prowadzą Łosie (34 pkt.)
z imponującym bilansem: 630 trafieniami.

Chemik Żarów: Łukasz Banach, Przemy-
sław Sikora, Przemysław Lisiecki, Patryk
Malik, Mateusz Broński, Marcin Kłok, Da-
mian Dawlewicz.

media

Liga międzypowiatowa zakończona
Dobiegły końca rozgrywki w ramach VIII Międzypowiatowej Ligi Szachowej 201 1 . W całym

cyklu rozgrywek rozegrane były trzy turnieje (Żarów, Jaworzyna Śląska, Świdnica).

Po dwóch turniejach Goniec Żarów był lide-
rem, LKS Zryw Łażany plasował się na czwar-
tej pozycji, natomiast ULKS Wieża Żarów skla-
syfikowany został na szóstym miejscu.

Decydujący dla końcowej kolejności był
ostatni turniej rozegrany w budynku Młodzie-
żowego Domu Kultury „Bartek” w Świdnicy.
Drużynie Gońca Żarów nie udało się utrzymać
pierwszej lokaty. Spadek w tabeli zanotowali
również zawodnicy LKS Zryw Łażany. O jed-
no miejsce awansował ULKS Wieża Żarów.

Końcowa kolejność rozgrywek:
Goniec Żarów: Zbigniew Zieliński, Zbi-

gniew Komorowski, Michał Bieszczad, Hen-
ryk Król, Artur Adamek.

LKS Zryw Łażany: Mirosław Cygan, Ta-
deusz Koprowski, Kazimierz Henik, Marek

Siemiątkowski, Konrad Zamojski.
ULKS Wieża Żarów: Przemysław Bo-

rowski, Damian Daniel, Dawid Mozol, Kon-
rad Sołek, Wiktor Zaremba, Andrzej Piciń-
ski, Mateusz Sołek.

media

Spadek z III Ligi
Po rocznej grze w III Dolnośląskiej Lidze

Szachowej zespół Gońca Żarów opuszcza
szeregi tych rozgrywek i spada ponownie do
klasy okręgowej.

W niedzielę 27 marca 2011 r. we Wro-
cławiu rozegrane zostały ostatnie rundy X
i XI kolejki. Po pojedynkach z MUKS MDK
Śródmieście Wrocław oraz KSz Polonia
Wrocław III było wiadomo, że trzecią ligę
opuszcza beniaminek Goniec Żarów.

Końcowa tabela III Dolnośląskiej Ligi Sza-
chowej:

Goniec Żarów: Wojciech Kowalczuk,
Marek Szmyd, Czesław Stec, Zbigniew Zie-
liński, Jowita dranka, Marcin Garbacz.

media

Szachiści
w finałach dol-
nośląskich

W sobotę 26 marca 201 1 r. w Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Żarowie rozegrano zawody
strefowe w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
i Gimnazjady w szachach.

Zarówno w szkołach podstawowych oraz
gimnazjach, żarowscy uczniowie nie mieli
sobie równych pewnie zwyciężając cały tur-
niej . Drugie miejsce w kategorii podstawó-
wek zajęli uczniowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Radkowie, natomiast wśród
gimnazjalistów druga lokata przypadła Gim-
nazjum nr 9 z Wałbrzycha. Dwa pierwsze ze-
społy awansowały do finału dolnośląskiego.

Nie bez znacze-
nia odegrało szkole-
nie i edukacja mło-
dzieży. Żarowscy
uczniowie występu-
jący w zawodach to
zawodnicy miejsco-
wego klubu szacho-
wego Goniec Żarów.

media

Burmistrz Miasta Żarów
informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskie-
go w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21
dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i od-
dania w użytkowania wieczystego w oparciu o Zarządzenie
Burmistrza Miasta Żarów Nr 34/201 1 z dnia 24.03.201 1 r.




