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Aby
Zmartwychwstały Chrystus
obudził w nas to,
co jeszcze uśpione,
ożywił to, co już martwe;
niech światło Jego słowa
prowadzi nas przez życie
do wieczności.
Radosnych Świąt
w gronie rodzinnym życzą:
Burmistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Pudlik
wraz ze współpracownikami.

Wizyta
w Biogazowni

Miesiąc temu informowaliśmy, że firma
Polenergia Biogaz Sp. z o.o. – wchodząca
w skład firm, których współwłaścicielem jest
Jan Kulczyk – kupiła obok oczyszczalni ścieków teren pod budowę biogazowni.

13 kwietnia 2011 roku Burmistrz Miasta
Żarów Leszek Michalak wraz z Zastępcą Burmistrza Grzegorzem Osieckim, Przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Pudlikiem, radnymi: Urszulą Ganczarek, Kamilą
Madej, Marią Tomaszewską, Mieczysławem
Myrtą, sołtysem wsi Łażany Danutą Gadziną
oraz prezesami Andrzejem Kiszeckim i Waldemarem Baranowskim na zaproszenie firmy
Polenergia Biogaz Sp. z o.o., zwiedzali budowę bliźniaczej biogazowni, którą firma realizuje w Domaszowicach w woj. opolskim.

dokończenie na stronie 5.

Żarów mówi głośno „Nie” Wielkanocne tradycje
1 5 kwietnia 201 1 roku o godzinie 1 3:00 rozpoczęła się debata,
której celem było zasięgnięcie opinii publicznej w temacie planów Powiatu Świdnickiego w zakresie przekształcenia Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego „Latawiec” w Świdnicy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przyszłość Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. dra Zbigniewa Walla w Żarowie.

Świąteczny nastrój, piękne wielkanocne stoły, potrawy – których
nie powstydziłyby się najlepsze restauracje świata i to wszystko na
tydzień przed świętami – to nieomylny znak, że po raz kolejny zorganizowano cykliczną imprezę: „Tradycje Stołu Wielkanocnego”.

Stół zaprezentowany przez Kalno we Wrocławskich Arkadach

Debatę zorganizował Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie Tadeusz Pudlik. W debacie
udział wzięło wiele osób, w tym część Radnych Rady Miejskiej, Radni
Powiatowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy
Żarowa. Ubolewamy nad tym, że na sali zabrakło Radnych Rady Miejskiej z koalicji „Razem dla Żarowa” oraz Powiatowego Radnego Marka
Zywera, którzy wydają się być nie zainteresowani tematem.

dokończenie na str. 4.

Informacja ta – chociaż prawdziwa i rzetelna – nie oddaje jednak
tego, co tak naprawdę wydarzyło się 16 kwietnia 2011 roku. W sobotnie popołudnie zapachniało wiosną i świętami, a wszystko to za sprawą cyklicznej imprezy organizowanej przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, na której zaprezentowano wielkanocne stoły, palmy i pisanki. Jak co roku, szczególny klimat tego spotkania przyciągnął kilkanaście reprezentacji gmin. W Arkadach Wrocławskich zaprezentowano 26 tradycyjnych stołów wielkanocnych, przygotowanych przez
koło Gospodyń Wiejskich z województwa dolnośląskiego.
dokończenie na stronie 8.
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Raz dwa trzy i...

Ich pomarańczowe kamizelki z napisem „Raz Dwa Trzy Spółdzielnia socjalna” zna niemalże każdy mieszkaniec Żarowa. Uwijają się niczym mrówki sprzątając każdego ranka to, co
mieszkańcy nabrudzą. Stawiani za wzór, opisywani w licznych publikacjach i pokazywani w telewizyjnych wiadomościach. Czy faktycznie są tacy idealni i skuteczni?

Osądzając ich pracę wyłącznie na podsta- dzieć. Lubię ich i uważam, że wykonują dowie suchej informacji o interpelacji radnego, brą pracę – dodał Tadeusz Dalgiewicz.
Trudno zgadnąć czym kierował się autor
jaka ukazała się w konkurencyjnym periodyku można by wysnuć tezę, że są leniwi i wy- wspomnianego tekstu manipulując wypomagają stałej kontroli ze strony urzędników. wiedz radnego i nie podając odpowiedzi na
interpelację. Oczywiście zawsze można być
Jak jest naprawdę?
– Takie przedstawienie naszej pracy jest
niezadowolonym z poziomu czystości, bo
mocno krzywdzące i niesprawiedliwe. Suprzecież mogłoby być czyściej – szczególnie
miennie wykonujemy obowiązki wynikające
na posesjach i w bezpośrednim sąsiedztwie
ze wszystkich umów, jakie mamy zawarte na kubłów na śmieci. Trzeba jednak uczciwie
sprzątanie. A Sprzątamy nie tylko na zleceprzyznać, że odpowiedzialność za czystość w
nie Urzędu, ale i wielu wspólnot mieszkanio- tych miejscach ciąży przede wszystkim na
wych – powiedziała Lucyna Skorupska Prewłaścicielach – wspólnotach mieszkaniozes Spółdzielni Socjalnej . – Gdybyśmy byli wych i administratorach nieruchomości.
tacy leniwi i niedokładni, to nie zgłaszaliby
Przecież nikt tam nie przychodzi specjalnie
się do nas kolejni zleceniodawcy. A muszę
naśmiecić. I dotyczy to zarówno mieszkańsię pochwalić, że prowadzimy rozmowy z
ców budynków komunalnych, wspólnotowyprzedstawicielami sąsiedniej gminy, która
ch, jak i mieszkańców osiedla. Osobnym prochce abyśmy rozszerzyli działalność właśnie blemem są śmieci wyrzucane do przydrożna ich terenie – dodała Lucyna Skorupska.
nych rowów i lasów. Mogą coś na ten temat
Skąd więc taka opinia? Z tym pytaniem powiedzieć mieszkańcy Krukowa lub Kalna,
zwróciliśmy się do autora interpelacji radne- którzy niedawno sprzątali okolice swoich
go Tadeusza Dalgiewicza.
miejscowości zamiast robić zdjęcia sterty
– Faktycznie zgłosiłem interpelację, ale
śmieci.
moja wypowiedź wynikała z niewiedzy. DlaTakie firmy jak Spółdzielnia Socjalna
tego pytałem, ale moje wątpliwości nie doty- ponoszą odpowiedzialność za czystość doczyły czystości w mieście i jakości sprzątapiero w momencie podpisania z nimi umowy
nia Spółdzielni, tylko bałaganu wokół kuna sprzątanie. I jak mówi wielu mieszkańców
błów do zbiórki selektywnej. Już teraz wiem, naszego miasta robią to dobrze i dają tego
że sprzątanie wokół nich nie należy do obowyraz bezpośrednio na co dzień mówiąc,
wiązków Spółdzielni Socjalnej – powiedział
jeszcze nie było tak czysto odkąd sprzątają.
radny Tadeusz Dalgiewicz. – A co do ich
obserwator
pracy, to nie mogę niczego złego powie-

II Turniej Wiedzy

Dobra zabawa, moc wrażeń, poszerzanie
horyzontów myślowych to jest to! Organizatorzy II Interdyscyplinarnego Turnieju Wiedzy
dla Trzecioklasistów dobrze o tym wiedzą.

6 kwietnia 2011r., już po raz drugi, Szkoła Podstawowa w Zastrużu i stowarzyszenie
„Nasze dzieci – wspólna szkoła” gościli reprezentacje szkół z terenu Gminy Żarów, a więc
trzecioklasistów ze Szkoły Podstawowej z Imbramowic, uczniów Szkoły Podstawowej im.
A. Jenke z Mrowin oraz reprezentację Szkoły
Podstawowej im. J. Brzechwy w Żarowie. W
konkursie wzięli również udział gospodarze.
Były pytania dotyczące literatury, zadania matematyczne i przyrodnicze. W cenie była również wiedza ogólna o otaczającym świecie. Liczyła się inteligencja i błyskotliwość,
ale równie ważna była dobra zabawa i zadowolenie z własnych osiągnięć.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
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pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Laureaci turnieju, Agata Niczyporuk i
Mateusz Oszajca, odebrali z rąk pani dyrektor, Krystyny Wardach, nagrodę główną,
czyli Statuetkę Orła.
Oto lista laureatów i uczestników II Interdyscyplinarnego Turnieju Wiedzy:

Szkoła Podstawowa w Imbramowicach: Laura Bias, Mateusz Stańczyk – II miejsce, Rafał Surnik. Opiekun grupy Jolanta Anusz.
Szkoła Podstawowa w Mrowinach: Kinga
Borowska, Agata Niczyporuk – I miejsce,
Anna Ogryzek. Opiekun grupy Małgorzata Kownacka.
Szkoła Podstawowa w Żarowie: Mateusz
Oszajca – I miejsce, Aleksandra Heród –
II miejsce, Kacper Grzęda – III miejsce.
Opiekun grupy Agnieszka Kosińska.
Szkoła Podstawowa w Zastrużu: Klaudia Banasik
– III miejsce, Konrad Marcjan, Adrian Wiącek. Opiekun grupy pani Magdalena Biela.
Gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku!

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Żarów

z dnia 1 8 kwietnia 201 1 r. w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji środowiskowej na
realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa
i Rozbudowa Fabryki Yagi Poland Factory Sp.
z o.o., zlokalizowanej w Żarowie przy ul. Fabrycznej 3 na działkach o numerach ewidencyjnych: 906/8 i 893/7 obręb 0001 – Żarów” –
teren Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Żarów.

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr
98, poz.1071 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 29, 30, 33 ust.1 pkt 1 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), w związku z przedłożeniem „Raportu
oddziaływania na środowisko” przed wydaniem
decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i Rozbudowa Fabryki Yagi Poland Factory Sp.z o.o.,zlokalizowanej w Żarowie przy ul. Fabrycznej 3 na działkach o numerach ewidencyjnych: 906/8 i 893/7
obręb 0001 - Żarów”, gmina Żarów, powiat
świdnicki, województwo dolnośląskie.
Burmistrz Miasta Żarów informuje
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w powyższej sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków do w/w „Raportu...”
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul.
Zamkowa 2, Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. 20, II-piętro od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30
w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 10 maja 2011r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej .

Burmistrz Miasta Żarów
informuje

Na tablicy ogłoszeń
Biura Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2,
został wywieszony na okres 21 dni
wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy
w oparciu o
Zarządzenie
Burmistrza Miasta Żarów Nr 45/201 1
z dnia 1 3.04.201 1 r.

Małgorzata Kluska

Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego;
58-1 30 Żarów, Piastowska 1 0,

e-mail: biblioteka@ um.zarow.pl
Druk: Urząd Miejski w Żarowie.

Produkcja: JL Buchowski
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Żarowie przy ul. Krzywoustego o łącznej powierzchni 3.869 m2 pod zabudowę wielorodzinną

Na terenie zbywanej nieruchomości znajduje się dzikie wysypisko śmieci (przy granicy działki)

1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201
9458 najpóźniej do dnia 16 maja 2011r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone
zostanie 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 powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie 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 kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem działki
do sprzedaży w kwocie łącznej 1.325,40 zł oraz kosztów notarialnych.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki
Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji 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 uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na
każdym etapie postępowania przetargowego.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu
i ich akceptacją.
1 2. Zbywana nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów pod zabudowę wielorodzinną, symbol C.22 MW.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

zaprasza na dwa korty tenisowe
o nawierzchni ziemnej
miejsce: osiedle Piastów
(obok ul. Górniczej)
godziny otwarcia:
codziennie od 1 0.00 do zmroku
cena biletu: 1 0 zł/godz. bez względu na wiek
rezerwacja: 795 933 721

Zapraszamy!

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki rolnej
położonej w Wierzbnej

1. Przetarg odbędzie się 19 maja 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201
9458 najpóźniej do dnia 16 maja 2011r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone
zostanie 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 powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie 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. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie łącznej 1.473 zł oraz kosztów notarialnych.
8. Działka w mpzp wsi Wierzbna posiada funkcję 2R – teren użytkowany rolniczo.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji 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 uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na
każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu
i ich akceptacją.

Remonty budynków
w roku 201 1

Referat Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Żarowie wzorem lat ubiegłych podejmować będzie w 201 1 r. zamierzenia remontowe
w zakresie naprawy pokryć dachowych budynków komunalnych oraz
prace związane z zachowaniem mieszkaniowego zasobu komunalnego
w stanie niepogorszonym (w zakresie robót obciążających Gminę Żarów jako właściciela lokali i budynków komunalnych).

Jednocześnie Gmina będzie współfinansować realizację zadań remontowych podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, w ramach posiadanego udziału w częściach wspólnych tych nieruchomości i posiadanych środków. Priorytetowo traktowane będą sprawy
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w użytkowaniu lokali
mieszkalnych, szczególnie w zakresie prawidłowej eksploatacji przewodów kominowych.
Anita Juralewicz
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Żarów mówi głośno „Nie”

Debatę rozpoczął Burmistrz Miasta
Żarów Leszek
Michalak, który
przywitał
wszystkich
przybyłych gości oraz mieszkańców i przypomniał historię
odbudowy szpitala w Żarowie, mówiąc: „To sami mieszkańcy
wykupywali cegiełki na odbudowę szpitala. Dlatego też to miejsce jest bliskie naszemu sercu,
a jego los nie jest nam obojętny. Przez 2 lata
łącznie 25% budżetu gminy, poświęcone było
na wyremontowanie szpitala. Został utworzony
społeczny komitet, który zbierał fundusze na
ten cel, co w konsekwencji trudów wielu ludzi
udało się osiągnąć i dziś szpital w Żarowie radzi sobie bardzo dobrze.” 27 kwietnia 2011 roku Burmistrz Leszek Michalak będzie reprezentował mieszkańców naszej gminy na spotkaniu
Powiatowej Rady Gospodarczej. Praca Rady
opiera się na doradzaniu staroście, a tego dnia
ma ona przedłożyć opinię na temat przekształceń Szpitala „Latawiec”, a co za tym idzie, również szpitala w Żarowie. Burmistrz współorganizował debatę, ponieważ chciał poznać opinię
mieszkańców w tym temacie.
Anna Zalewska Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przybliżyła zebranym ustawę, która z dniem wejścia w życie może spowodować, iż takie przekształcenie będzie musiało mieć miejsce, jednakże w tejże obecnie
czytanej ustawie są już zaproponowane 64 poprawki, a 3 zapisy są niekonstytucyjne,
a więc prawdopodobieństwo jej zaakceptowania w obecnej formie jest bardzo nikłe. Szpital jest w stanie zarabiać na siebie tak, jak ma
to miejsce obecnie, a komercjalizacja o której
obecnie słyszymy będzie w następstwie prowadzić do prywatyzacji, której efektem może
być sprzedaż Szpitala oraz jego placówek, a
przykład takiego posunięcia mieliśmy w przypadku szpitala w Świebodzicach.
Jacek Domejko Dyrektor SP ZOZ
w Świdnicy otwarcie mówił: „Jeśli ustawa wejdzie w życie, będziemy rozważać, która możliwość ma
więcej plusów
i w tym kierunku
pójdziemy,
oczywiście żadna decyzja nie
zostanie podjęta
bez konsultacji
z mieszkańcami.
Osobiście nie jeste zwolennikiem ani przeciwnikiem przekształcenia szpitala w Spółkę Prawa Handlowego. Nie wiemy też, jakie ostatecz-

ne brzmienie będzie miała ustawa. Po jej ogłoszeniu będziemy debatować i zastanawiać się,
jak się do niej ustosunkować”.

nej sytuacji nie ma takich funduszy i trzeba
szukać rozwiązań gdzie indziej.
Anna Zalewska Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wskazała na raport finansowy,
z którego jasno wynika, że szpitale przyniosły
zyski, a więc obawa ta jest bezpodstawna.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie Tadeusz Pudlik poinformował zebranych, że Rada Miejska w Żarowie będzie
opracowywała oficjalne stanowisko w tej
sprawie, a on
sam będzie
przekonywał
Radnych, aby
nie wyrażali
zgody na komercjalizację.
Gmina Żarów jest kolejną
społecznością,
która wszystkimi
swoimi „komórkami” mówi zdecydowane „Nie” jakiejkolwiek
komercjalizacji.
Cała debata była bardzo interesująca. Każda ze stron miała możliwość przedstawienia
swojego zdania. Nie znalazły się jednak odpowiedzi na fundamentalne pytania, jakie zadał
na początku debaty Burmistrz Leszek Michalak, a mianowicie: Co stanie się z pacjentem,
który będzie wymagał innych świadczeń niż
te, które mógłby mieć zakontraktowane Szpital jako spółka prawa handlowego?
Czy nastawiony na zysk szpital będzie
pomagał wszystkim pacjentom, czy też bardziej będzie dbał o swoje zyski? Czy „towarem” stanie się pacjent, czy też świadczenie
zdrowotne? Czy przekształcenie poprawi dostępność pacjentów do leczenia szpitalnego?
Obecnie nasze szpitale świadczą usługi
zakontraktowane, a pozostałe leczenia pacjentów są nadwykonaniami, w spółce prawa
handlowego pozostaną jedynie świadczenia
zakontraktowane, za pozostałe zaś ktoś będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni.
Bo tak naprawdę, kiedy dziś debatujemy
nad tematem być może dla nas wszystkich
tak odległym, musimy zrozumieć, że kiedyś
sami będziemy potrzebowali pomocy i istnieje taka możliwość, że usłyszymy: „Proszę je-

Lilla Gruntkowska była Burmistrz Miasta Żarów, a obecnie Przewodnicząca Koła
Wspólnoty Samorządowej w Żarowie, zdecydowanie potępiła pomysły o jakiejkolwiek restrukturyzacji.
Pani Lilla
Gruntkowska
odczytała stanowisko Wspólnoty Samorządowej w Żarowie,
z którego jasno
wyłania się zdanie: „Mówimy zdecydowane nie wszelkim próbom komercjalizacji Szpitala”, a następnie wręczyła je Panu Staroście Zygmuntowi Worsie.
Elżbieta Pieprz Przewodnicząca Świdnickiego Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych podtrzymała stanowisko Związku Zawodowego, jakie zostało wydane ponad miesiąc temu:
„Absolutne nie dla komercjalizacji”. Trwa
obecnie zbieranie podpisów od osób sprzeciwiających się planom komercjalizacji szpitala
przez Komitet Obrony Szpitala, który w zaledwie 2 dni zebrał 2 tysiące podpisów, a który
obecnie prowadzi akcję również w miejscach
publicznych.
Stanisław Wachowiak Radny Rady Powiatu Świdnickiego zabrał głos w debacie
dziękując za ciężką pracę lekarzy oraz zapewniając, iż polega na mądrości specjalistów
w tej dziedzinie, którzy z pewnością podejmą
mądre i trafne decyzje.
W imieniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak i partii SLD głos zabrał Zbigniew
Owczarski. Zapewnił zebranych, że również
SLD złoży na ręce Starosty oficjalne stanowisko, w którym nie będzie wyrażonej zgody na
zmiany w szpitalach.
Szef Powiatowej Izby Lekarskiej Dr Machać gdzieś indziej, tutaj nie mamy podpisariusz Leszczyński stwierdził: „Jest miejsce
na szpitale prywatne i publiczne, szpital „La- nej umowy na leczenie Pańskiej choroby.”
tawiec”, jak i ten w Żarowie powinny pozo- Szpital był, jest i powinien pozostać dostępny
dla wszystkich ludzi niezależnie od ich zastać szpitalami publicznymi”.
„Wszelkie decyzje, jakie są podejmowane sobności portfela.
„Pragniemy poznać opinie wszystkich zaw służbie zdrowia nie powinny pogarszać do
interesowanych
dalszym losem szpitala, zaniej dostępu i możliwości leczenia pacjenta” chęcam
do
wypowiedzi
na kanałach informazauważył również Zbigniew Furak – mieszcyjnych naszej gminy (Facebook, Nasza-Klakaniec gminy Żarów.
Jako jeden z ostatnich głos zabrał Staro- sa). Debata była pierwszą konsultacją
a tych pragnę mieć jak najwięcej,
sta Powiatu Świdnickiego Zygmunt Worsa, społeczną,
ponieważ
aby
reprezentować interesy
który stwierdził, iż powiat musi dbać o swo- mieszkańców, godnie
chcę
z
nimi
rozmawiać na teich mieszkańców i tym właśnie się kieruje po- maty istotne dla egzystowania
naszej społeczdejmując każdą decyzję. Według przygotowy- ności” - powiedział Leszek Michalak
Burwanej ustawy Powiat będzie musiał w 3 mie- mistrz Miasta Żarów.
siące od daty złożenia raportu finansowego
/umz/
spłacać bieżące zadłużenie szpitala. W obec-

Wystawa
„Silesianie”
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Wizyta w Biogazowni

Zapraszamy na otwarcie wystawy „Silesianie” w Żarowskiej Izbie Historycznej, która
odbędzie się w dniu 29 kwietnia 201 1 r. w pomieszczeniu Żarowskiej Izby Historycznej (były budynek ŻOK). Rozpoczęcie godz. 1 7:00.

Program:

godz. 17:00 – Krótki zarys historyczny Dolnośląskich Zakładów Chemicznych „Organika”.
godz. 17:30 – Otwarcie wystawy „Silesianie” w Żarowskiej Izbie Historycznej.
godz. 17:40 – Otwarcie instalacji artystycznej pt. „Upadek” w Żarowskiej Izbie Historycznej.
godz. 17:50 – Projekcja etiudy ikonograficznej w Żarowskiej Izbie Historycznej.
godz. 18:00 – Dolnośląskie Zakłady Chemiczne „Organika” we wspomnieniach
mieszkańców Żarowa.

/gckis/

Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie
zaprasza 2 maja 201 1 od godz. 1 6.00
do Parku Miejskiego w Żarowie na
I Rockowy Piknik Majowy.
W koncercie udział wezmą
zespoły rockowe
z Żarowa, Świdnicy i Strzegomia.
Koncert dedykowany jest pamięci
Łukasza Jaskuły.
Szczegóły podane będą
na plakatach.

/gckis/

Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie
zaprasza do udziału
w XIII Żarowskim Turnieju Małego
Aktora „Niezapominajka”,
który odbędzie się 1 8.05.201 1 r.
w pomieszczeniu kawiarni GCKiS
w Żarowie, ul Piastowska 1 0A.
Konkurs kierowany jest do dzieci
w wieku przedszkolnym łącznie
z klasą „0”.
Regulamin i karty zgłoszeń
do pobrania ze strony
www.centrum.zarow.pl.
Karty zgłoszeń prosimy przesyłać
w nieprzekraczalnym terminie do
1 1 .05.201 1 na adres GCKiS ul Piastowska 1 0A lub na adres e-mail:
kultura@centrum.zarow.pl

Wyjazd miał na celu pokazanie inwestycji
budowy biogazowni
wykonywanej przez firmę. Uczestnicy delegacji mogli zapoznać się
z projektem inwestycji,
rodzajem i sposobem
wytwarzania biogazu
oraz wykorzystania go
do produkcji energii
elektrycznej.
W trakcie rozmów z wykonawcą zadano
wiele pytań, m.in. dotyczących zaopatrywania
się przez firmę w biomasę u rolników z naszej
gminy. Pytano również o termin rozpoczęcia
budowy w Żarowie.
Piotr Spychała, dyr. kontraktu firmy Polenergia Biogaz Sp. z o.o. poinformował, że rozpoczęcie budowy żarowskiej biogazowni jest
przewidywane na IV kwartał bieżącego roku.
Jednakże rozpoczęcie budowy jest uzależnione

od terminu oddania do użytku już rozpoczętych inwestycji w innych regionach Polski.
Na wniosek Burmistrza Leszka Michalaka ustalono, że w najbliższym czasie zostanie
zorganizowane posiedzenie Komisji Rolnictwa z udziałem osób i firm zainteresowanych
współpracą z biogazownią. Ustalono z przedstawicielami firmy, że w trakcie tego posiedzenia inwestor przedstawi projekt żarowskiej biogazowni.
Magdalena Pawlik

Święto niepełnosprawnych

Żarowski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów obchodzi co roku, z udziałem zaproszonych gości Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

W tegorocznym
okolicznościowym spotkaniu, które odbyło się
w siedzibie tegoż
Związku w żarowskim
Ośrodku Pomocy Społecznej dnia 15 kwietnia 2011 roku uczestniczyli wśród zaproszonych gości: Burmistrz
Miasta Żarów Leszek
Michalak, radna Rady
Miejskiej Kamila Madej, Anita Denes-Ziemkiewicz kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Cecylia
Orzechowska - również jego pracownica.
Uroczystość święta niepełnosprawnych
otworzyła Anita Denes- Ziemkiewicz, witając
serdecznie przybyłych gości. W dalszej części
spotkania, Burmistrz Leszek Michalak życzył
seniorom, aby ich dni upływały w zdrowiu i
pomyślności, a wszelkie smutki i trudy dnia codziennego nieustannie ich omijały. Korzystając z okazji, Burmistrz Żarowa podkreślił, że
Dzień Inwalidy jest szczególnym dniem, który
ma przypomnieć społeczeństwu, że niepełnosprawni są jego częścią i skłonić do refleksji
nad ich bytem i funkcjonowaniem.
Ważnym elementem uroczystości była
prezentacja multimedialna, przygotowana
przez panią kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, która miała uświadomić, że niepełnosprawni nie są powodem odrzucenia.
– Nie bójmy się pomagać innym, czasem

wystarczy rozmowa, wsparcie, dobre słowo i
uśmiech. To przecież tak niewiele – mówiła

Anita Denes-Ziemkiewicz.
Z okazji Dnia Inwalidy, Burmistrz Żarowa wraz z kierownikiem Ośrodka Pomocy
Społecznej wręczyli jubilatom słodkie upominki, życząc jednocześnie wesołych Świąt
Wielkanocnych. Na zakończenie spotkania,
jako stały punkt programu imprez z udziałem
emerytów był piękny występ Danuty Kwiatkowskiej, która zabawiała zgromadzonych
śpiewem oraz Stanisława Wójciuka – jej nieodzownego towarzysza muzycznego.
Wspólny śpiew piosenek z dawnych lat
przywołał wspomnienia o dawnych niezapomnianych latach młodzieńczych, a pięknie
udekorowane stoły i pyszności wielkanocne,
przygotowane przez panie ze Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów wprowadziły
wszystkich w wyjątkowo świąteczny nastrój.

Magdalena Pawlik
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Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Żarowie oraz Gminne
Centrum Kultury i Sportu

serdecznie zapraszają wszystkich
mieszkańców Gminy Żarów na uroczystości z okazji beatyfikacji
Jana Pawła II, które odbędą
w niedzielę, 1 maja 201 1 roku.
Program uroczystości:

Godz. 20:00 – pod pomnikiem przed budynkiem Gimnazjum:
Majówka z beatyfikowanym Janem Pawłem II
wspólna modlitwa pod przewodnictwem
księdza dziekana Piotra Ważydrąga
Litania do Jana Pawła II
złożenie kwiatów pod pomnikiem
Godz. 20:30 – patio gimnazjum:
Wieczernica z Janem Pawłem II
Montaż poetycko-muzyczny pt. „Ojcze
Święty... jak Tam jest?”
Godz. 21:37 – patio gimnazjum
Apel Jasnogórski

W budynku gimnazjum wystawiona zostanie Księga Pamiątkowa, do której wszyscy uczestnicy będą mogli dokonywać wpisów, a także odbędzie się wystawa obrazów
poświęcona Janowi Pawłowi II.
/gckis/

Dni Żarowa już w Maju

27-28 maja 201 1 roku w Żarowie odbędą się Dni Żarowa, na które już teraz serdecznie zapraszamy.

W poprzednich latach Dni Żarowa,
jak i Dożynki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, podobnie i w tym roku
organizatorzy przygotowali wiele atrakcji
takich jak:
- występy artystów i zespołów prezentujących różne gatunki muzyki, gwiazdą Dni
w tym roku będzie zespół Golden Life
- Turniej Wsi
- zawody sportowe
- gry i zabawy dla dzieci
- stoiska przygotowane przez wioski
z Gminy Żarów
- oraz wiele innych ciekawych atrakcji
Zapowiada się fantastyczna zabawa,
dlatego już dziś warto zarezerwować sobie na nią czas.

Adam Rakoczy

Zarząd Klubu HDK-PCK informuje:
W akcji w dniu 06.04.2011r wzięło
udział 56 osób, pozyskano 24,8 litra krwi.
Zarząd Klubu dziękuje wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i oddali honorowo swoją krew,której nie da się wyprodukować w żadnym laboratorium.
Następna akcja zaplanowana jest na
27.05.2011r (Dni Żarowa) w godz.11.0016.00 na terenie Zespołu Szkół w Żarowie
ul. Zamkowa 10.

Egzamin gimnazjalny klas trzecich

We wtorkowy poranek 1 2 kwietnia zamiast na lekcje trzecioklasiści stawili się w szkole, by
poddać sprawdzeniu swoją wiedzę i umiejętności z przedmiotów humanistycznych.

Drugiego dnia czekało ich starcie z częścią matematycznoprzyrodniczą, a 14
kwietnia gimnazjaliści
trudzili się nad zadaniami z języka obcego.
We wszystkich
gimnazjach w całej
Polsce w dniach 12-14
kwietnia 2011 roku odbywał się egzamin gimnazjalny, sprawdzający
wiedzę nabytą przez
uczniów podczas ostatnich trzech lat nauki.
W sali sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ustawiono rzędy ławek
i krzeseł ... i cóż w tej „imprezie” żarowscy gimnazjaliści wystąpili w głównych rolach, w galowych strojach, z długopisami w dłoniach i z nadzieją, że uda im się napisać testy jak najlepiej.
Każdy na miarę swoich możliwości.
W części humanistycznej żarowscy gimnazjaliści zmagali się z problemem patriotyzmu, rozwiązywali test, którego pytania dotyczyły: „Pana Tadeusza”, „Mazurka Dąbrowskiego” oraz wydarzeń spod Monte Casino.
W drugim dniu odpowiadali na pytania z matematyki, biologii, fizyki i chemii. Ostatni zaś
test językowy – wedle opinii uczniów z gim-

nazjum im. Jana Pawła II w Żarowie – niebudził już takich samych obaw, co poprzednie.
Egzaminy przebiegały prawidłowo, bez
zakłóceń. Uczniowie pracowali w ciszy
i skupieniu pod czujnym okiem komisji egzaminacyjnych. Wyniki znane będą na początku czerwca i dla większości będą przepustką
do dalszej edukacji. Tymczasem gratulujemy
trzecioklasistom przebrnięcia przez wszystkie jego etapy i życzymy samych dobrych
oraz bardzo dobrych wyników.
Magdalena Pawlik

Przyjmiemy wszystkie dzieci

1 99 kart zgłoszeniowych wpłynęło do Przedszkola Bajkowego w Żarowie. 1 1 kwietnia 201 1
roku przez cały dzień w przedszkolu pracowała komisja rekrutacyjna, która dokładnie analizowała każdego młodego kandydata.
– Wiemy już, że będziemy w stanie przyjąć wi dyrektor Iwona Puszkar: – Przyjęliśmy
wszystkie zgłoszone dzieci. Po wyczerpują65 kart zgłoszeniowych. Wszystkie dzieci
cym prześwietleniu wszystkich faktów zdecyznalazły miejsce w naszym przedszkolu,
dowaliśmy się na stworzenie dwóch grup
a w grupie pięciolatków mamy wciąż wolne
żłobkowych oraz trzech grup pięciolatków.
miejsca.
Organizując pracę w ten sposób, jesteśmy
– Cieszymy się, że zgodnie z wcześniejszyw stanie przyjąć wszystkich młodych kandymi zapowiedziami udało się przyjąć wszystdatów, musimy jednakże wyremontować dokie dzieci. Gmina aktywnie stara się o pozydatkowe pomieszczenia, w których będą odskanie środków zewnętrznych na wyremonbywały się zajęcia, a w tym zadaniu pomoc
towanie dodatkowych sal, tak aby maluchy
uczyły się w komfortowych warunkach –
obiecała gmina” – mówi Elżbieta Wierzyk

Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie.
Podobnie wygląda sytuacja w Niepublicznym Przedszkolu Chatka Małolatka, jak mó-

mówi Burmistrz Miasta Żarów Leszek
Michalak.

Adam Rakoczy
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Wiosenne kapelusze

W Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Żarowie uczniowie klas młodszych oraz oddziałów zerowych po raz szósty uczcili nadejście wiosny.

Dzieci brały udział
w VI edycji konkursu
plastycznego pt. „Wiosenne kapelusze”. Wystawa wszystkich 28
prac mieści się w budynku szkolnym przy
ulicy Armii Krajowej
58. Wyróżnieni
uczniowie to:
I miejsce: Barbara
Klewecka kl. 0 d,
Michał Wójcikowski kl. 1d.
II miejsce: Alicja Kania kl. 1b, Amelia
Machula kl. 0c.

III miejsce: Łucja Dąbrowska kl. 0c, Magdalena Razik kl. 1c, Adrian Kurkowski kl.0c.
Dnia 13.04.2011r. Pani dyrektor Wioletta
Piotrowska rozdała wszystkim uczestnikom
pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Organizatorzy
Bożena Zajko-Ignatowicz
Małgorzata Nowak

Eko Potyczki

Laureaci konkursu

1 5 kwietnia w Szkole Podstawowej w Imbramowicach spotkało się wiele osób, którym
bliskie są działania proekologiczne: Grzegorz
Osiecki Zastępca Burmistrza Miasta Żarów, Urszula Ganczarek – wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej, przedstawiciele Firmy Daicel, Tomasz
Kuska z Zakładu Usług Komunalnych, Krystyna Domańska ZNP, dyrektorzy szkół i przedszkola gminy Żarów, rodzice, społeczność lokalna i cała społeczność SP Imbramowice.

W ramach szkolnego programu „Dbam
o środowisko naturalne – żyję lokalnie, myślę globalnie” uczniowie poznają formy
ochrony przyrody i prowadzą wiele działań
służących dbałości o środowisko.
Podczas spotkania zaprezentowali scenki
przybliżające problematykę zagrożeń cywilizacyjnych, dające wskazówki, rady i przykłady ekologicznych zachowań.
„Eko Potyczki” to konkurs, w którym
udział wzięli goście, rodzice i uczniowie,
wspólnie rozwiązując konkursowe zadania
i wykazując się wiedzą nt. ekologii.
Miły nastrój wprowadził Kiermasz Wielkanocny: stroiki, wypieki i kartki świąteczne
oraz przedstawienie przybliżające obrzędy
i tradycje wielkanocne.
Dziękujemy Wszystkim za przybycie i potwierdzenie ważności tematyki proekologicznej.
Krystyna Waliszak

Wybory
w Pyszczynie

Po przykrym dla wszystkich wydarzeniu,
jaką była śmierć Walentego Wudla, wieloletniego sołtysa wsi Pyszczyn, mieszkańcy wsi
musieli podjąć decyzję, kto będzie sołtysem
ich miejscowości.

13.04.2011 r. o godz. 18:00 w sali w Pałacu w Pyszczynie odbyły się wybory uzupełniające na sołtysa wsi Pyszczyn.
Frekwencja wyborcza wynosiła 37%,
gdyż na 137 osób uprawnionych do głosowania w Pyszczynie, w zebraniu wyborczym
uczestniczyło 27 osób. Zebranie wiejskie na
sołtysa wsi zgłosiło tylko jedną kandydaturę,
Pana Ryszarda Pawlika, który w tajnym głosowaniu uzyskał 26 głosów ważnych, czyli
prawie jednomyślnie został wybrany nowym
sołtysem wsi Pyszczyn. Pan Ryszard Pawlik
jest zięciem zmarłego Walentego Wudla i jak
zapowiedział, będzie kontynuował dzieło
swojego teścia. Nowemu sołtysowi gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju swojej miejscowości i Gminy Żarów.
Dominika Trzepla
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Wielkanocne tradycje

Nagrodę odbierają przedstawiciele wsi Imbramowice

Wystawa w Marcinowicach

Paschy, pasztety, baby wielkanocne i wiele innych świątecznych
potraw – to wszystko królowało na stołach wielkanocnych, w minioną
niedzielę 17 kwietnia 2011 roku w Marcinowicach. W tym roku halę
sportową w Marcinowicach odwiedziła rekordowa liczba reprezentacji gmin i powiatów, nie tylko świdnickiego, dzierżoniowskiego czy
wrocławskiego, ale łowickiego i kartuskiego. Spośród suto zastawionych 35 stołów, przygotowanych przez: reprezentację z Łażan, Świetlicę Środowiskową „Cztery pory roku” z Żarowa oraz Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z Żarowa wyróżniały się nie tylko potrawami, ale wyjątkowymi i kolorowymi dekoracjami. Stoły te były
kwintesencją tradycji doskonałej kuchni wielkanocnej naszego regionu, tradycji związanych nie tylko ze wspaniałymi daniami, ale i szeregiem zwyczajów i obyczajów naszej małej ojczyzny. Trzeba przyznać, że współczesne czasy odciągają nas od tradycji, zwyczaje i obyczaje zapisane w kronikach – zanikają. Standaryzacja, ujednolicenie
zachowań, sposobu życia regulowało trochę przez ostatnie lata nasze
społeczeństwo, naszą tożsamość. Tym bardziej cieszy fakt, że są
wśród nas tacy „Strażnicy wiedzy”. Koło Gospodyń Wiejskich z Ła-

Stół wielkanocny z potrawami typowymi dla naszego regionu
przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kalna, którym towarzyszył, zaproszony na prezentację wielkanocną Burmistrz Miasta
Żarów Leszek Michalak. Przepięknie udekorowane stoły uginały się
pod ciężarem wielkanocnych bab, mazurków, jaj i innych potraw. Nasza reprezentacja z Kalna częstowała zwiedzających swoimi kulinarnymi umiejętnościami. A wszystko po to, aby kultywować wyjątkowe
świąteczne tradycje.

Klub Wolontariusza

Z inicjatywy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
Anity Denes-Ziemkiewicz kształtuje się i rozpoczyna działalność „Klub
Wolontariusza”.

Wolontariat ma na celu wsparcie osób znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej, potrzebujących pomocy osób trzecich. Funkcję Koordynatora Wolontariatu pełni Bernadetta Lesiak.
Cała akcja składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem było rozpoznanie przez pracowników socjalnych zapotrzebowania na pracę wolontariuszy w terenie. Okazało się, że wsparcia wolontariuszy potrzebują w szczególności rodziny z osobami niepełnosprawnymi, osoby w podeszłym wieku, samotne i chore, a także rodzina wielodzietna
z dzieckiem niepełnosprawnym. Po zdiagnozowaniu środowiska i rozpoznaniu potrzeb rozpoczęło się poszukiwanie wolontariuszy. Na terenie miasta i gminy Żarów pojawiły się plakaty zachęcające do zgłaszania się chętnych. W nagłośnienie akcji na terenach wiejskich włączyli
się sołtysi poszczególnych wsi. Informacja o poszukiwaniu wolontariuszy pojawiła się również na stronie internetowej Gminy Żarów.
W efekcie, do Ośrodka Pomocy Społecznej zaczęli się zgłaszać
wolontariusze pełni entuzjazmu i chętni do pracy. Wśród chętnych są
uczniowie Żarowskiego Gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Odbyło się już pierwsze spotkanie organizacyjne z wolontariuszami.
Kolejnym etapem będzie udział wolontariuszy w szkoleniu organizowanym przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Wałbrzycha. Planuje się, że wolontariusze rozpoczną pracę
w terenie na początku maja.
Gratulujemy młodym ludziom entuzjazmu i zapału do podejmowania bezinteresownej pracy na rzecz potrzebujących. To fenomen
naszych czasów, że są wśród nas ludzie, którzy bezinteresownie chcą
pomagać innym, wspierać ich w pokonywaniu codziennych trudności. Trzymamy kciuki za Naszych Wolontariuszy!
Informujemy, że w dalszym ciągu poszukujemy osób chętnych do
pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym i samotnym. Wszystkie
informacje uzyskać można w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie lub pod numerem telefonu 74-85-80-745.
Bernadetta Lesiak

Stół przygotowany przez żarowskich emerytów

Ekspozycja stołu Wielkanocnego Koła Gospodyń Wiejskich z Łażan

żan w jednakowych ludowych strojach było dodatkowąozdobą swojego pięknego stołu. Pięknie przyozdobioną i ciekawą ekspozycją okazały się również stoiska Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
z Żarowa, a na nich m.in.: pasztety, mazurki, baby, faszerowane jaja,
nadziewane kurczaki i galantyna – przysmak autorstwa Danuty
Kwiatkowskiej. Nieodzownym towarzyszem również i tej imprezy
był Burmistrz Leszek Michalak, który z zachwytem przyglądał się
wyjątkowym przysmakom.
Ideą spotkań wielkanocnych jest aktywacja środowiska wiejskiego, promocja kultury ludowej, a w szczególności zachowanie i pokazanie tradycji i dziedzictwa narodowego.
Magdalena Pawlik
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Pisanka, Palma i Wypiek Wielkanocny Samorządowy
Informator SMS
W dniu 1 7 kwietnia o godz. 1 4.00 w pomieszczeniu kawiarni Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie odbyło się otwarcie pokonkursowej wystawy i rozstrzygnięcie konkursu Pisanka, Palma i Wypiek wielkanocny, w której uczestniczyło ok. 200 osób.

Ekspozycja wielkanocnych cudeniek liczyła ok. 130 prac, które nadeszły z Żarowa,
Mrowin, Imbramowic, Zastruża, Kalna, Krukowa, Wrocławia, Jaworzyny Śl. Wręczenia
dyplomów i nagród laureatom dokonał Grzegorz Osiecki – Zastępca Burmistrza Miasta
Żarów oraz Artur Adamek – Dyrektor
GCKiS w Żarowie.

II. miejsce: Dorota Trzal – Gimnazjum Żarów,
III. miejsce: Wiktoria Ziemkiewicz – SP Żarów.
Wyróżnienia – Natalia Skowronek, Zuzanna
Ziobro, Klaudia Jagła, Wojciech Wołkanowski, Wiktoria Mackiewicz.

Samorządowy Informator SMS to system
dostarczający informacje i służący do
ostrzegania mieszkańców Gmin i Miast
w Polsce.

System Samorządowy
Informator SMS daje
władzom samorządowym
możliwość:

- ostrzegania przed zagrożeniami (zarządzanie kryzysowe),
- przesyłania wiadomości podnoszących jakość życia mieszkańców,
- podniesienia poziomu bezpieczeństwa
mieszkańców,
- zarządzania komunikacją wewnętrzną
Mieszkańcy Gminy Żarów, którzy chcą
otrzymywać bezpłatne informacje, powinni
zarejestrować się w systemie.

Aby zarejestrować się
w systemie i być informowanym:
Pokonkursowa wystawa prac
Palmy zgłoszone do konkursu

W tym dniu można było również podziwiać wystawę koszyczków wielkanocnych,
wykonanych techniką origami 3D przez słuchaczki UTW (Warsztaty rękodzieła) oraz nabyć kraszanki i oryginalne palmy wykonane
przez Jury w składzie: Weronika Przewoźna
– przewodnicząca, Marta Dobrowolska – członek, Agnieszka Deja-Kozów – członek.

Kategoria pisanka, kraszanka od 6-1 0 lat:

I. miejsce: Julita Niewiara – Bajkowe Przedszkole w Żarowie, Kacper Konieczny – SP
Żarów, Mateusz Stańczyk – SP Imbramowice, Magda Razik – SP Żarów,
II. miejsce: Julia Kozów – SP Mrowiny, Jakub Sierocki – SP Mrowiny, Agnieszka
Rzeszowska – SP Żarów, Nikola Kamińska – SP Mrowiny,
III. miejsce: Julia Lisiecka – SP Żarów, Maja Karkulowska – SP Mrowiny, Kacper Lesiak – SP Żarów, Wiktoria Urniaż – SP Zastruże, Amelia Banasiak – SP Żarów.
Wyróżnienia: Wiktoria Śliwa, Błażej Leputa,
Emilia Mierzwa, Zuzanna Kanownik, Nadia Lipińska.

Kategoria pisanka, kraszanka od 1 1 -1 5 lat:

I miejsce: Jolanta Brańka – Gimnazjum Żarów,

Kategoria pisanka, kraszanka powyżej 1 5 lat:

I. miejsce: Jerzy Ciupiński, Natalia Wolska – Żarów, II. miejsce – Ryszard Glegała –
Wrocław, III. miejsce: Anna Grzesiewicz –
Pożarzysko.
Wyróżnienia: Małgorzata Zawadzka,
Emilia Jędrzak-Szewczyk, Małgorzata Razik,
Danuta Jarosz.

Kategoria palma do 2m:

I miejsce – KGW Imbramowice,
II. miejsce – wieś Mrowiny,
III. miejsce – Karolina Mikołajek – Gimnazjum Żarów.
Wyróżnienia: Alicja Kozina. Grupa III –
Świetlica Szkolna SP Żarów, Grupa I –
Świetlica Szkolna SP Żarów.

1. Włącz w swoim telefonie tryb pisania
SMS'a
2. Wpisz kod: Tak.dsw08 zwracając uwagę
na kropkę i brak odstępów.
3. Wyślij SMS na numer 661-000-112
4. Niezwłocznie dostaniesz SMS'a z potwierdzeniem rejestracji w systemie
5. Możesz także zadzwonić do Biura Obsługi Klienta na numer 71-750-47-00.

Adam Rakoczy

Kategoria
wypiek wielkanocny:

I. miejsce – KGW Imbramowice,
II. miejsce – Magdalena Pajor – Kruków,
III. miejsce – Józefa Paszko – Żarów
Wyróżnienie – Danuta Kwiatkowska.
Wyróżnienie specjalne – Placówka
Wsparcia Dziennego „Cztery Pory Roku”
przy Gimnazjum w Żarowie.
Konkurs został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy.
Elżbieta Kulas
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Targowisko

Świetlicowy zawrót głowy

„Wszystkie dzieci nasze są” pod takim hasłem 1 4 kwietnia w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żarowie odbyło się spotkanie tematyczne z udziałem pań prowadzących zajęcia
w świetlicach: „Kredka” w Kalnie, „Chochliki” w Wierzbnej, „Chatka Puchatka” w Łażanach,
„Dziupla Kanarka” w Mrowinach, „Cztery Pory Roku” w Żarowie”, Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Żarowie oraz przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Osnową spotkania była analiza pomysłu
na wspólny dzień integracyjny z udziałem
dzieci uczęszczających w zajęciach świetlic.
Dzień ten ma stać się świętem profilaktyki,
w czasie którego świetlicowe drużyny zmagałyby się w rozgrywkach sportowych, rebusowych łamigłówkach oraz odbywałby się pokaz talentów artystycznych.
Przyjęto, że tegoroczny dzień integracyjny odbędzie się 6 czerwca. Rangi obchodom
nada udział w nim Rzecznika Praw Dziecka –
Marka Michalaka, który wspiera inicjatywy
zwłaszcza profilaktyczne adresowane do dzieci. Marek Michalak przyjedzie do Żarowa na
zaproszenie Burmistrza Żarowa Leszka Michalaka.

Z dniem 1 kwietnia 2011r. Gmina Żarów
stała się dzierżawcą terenu przyległego do
Targowiska Miejskiego, przy ul. Dworcowej.
Teren ten został wydzierżawiony od Spółki
PKP w celu powiększenia istniejącego Targowiska.
Obecnie Targowisko Miejskie ma powierzchnię 1.900 m2 cała powierzchnia
dzierżawionego terenu natomiast wynosi
8.640 m2. Powiększenie targowiska spowoduje, że teren stanie się przestronniejszy, co
umożliwi sprzedaż towarów większej liczbie
handlujących i zlikwiduje handel na parkingu
przy ul. Dworcowej.

Uczestnicy spotkania wypracowali propozycje i wstępny scenariusz święta. Część
turnieju sportowego zorganizują i poprowadzą Iwona Nieradka oraz Ewa Wygodzka,
które wspierają profilaktyczne działania
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie. Panie w świetlicach opracują zabawy integracyjne, które umilą czas pomiędzy konkurenKatarzyna Banasik
cjami oraz przygotują drużyny do „dobrej zabawy”. Młodzieżowa Rada Miejska
w Żarowie wesprze działania organizacyjne.
W ramach „świetlicowego dnia dziecka” nie
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żazabraknie niespodzianek oraz nagród, ale te
rowie w nocy z 28 na 29 marca 201 1 roku na
niech pozostaną niespodzianką.

Zagubiony rower

/x/

Stacja PKP w remoncie

Od dłuższego czasu trwa remont na terenie żarowskiej stacji kolejowej. Wymieniono tory,
odremontowano wiatę na peronie, wyczyszczono ściany przejścia podziemnego. Chociaż akurat tego ostatniego już nie widać.

ulicy Armii Krajowej w Żarowie w rejonie sklepu „EKO” ujawnili i zabezpieczyli leżący na
chodniku rower.

Ewentualny właściciel roweru proszony
jest o zgłoszenie się do Komisariatu Policji
w Żarowie przy ulicy Ogrodowej 2 w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:00
w celu zidentyfikowania i odebrania roweru.
Adam Rakoczy

Walne
Zgromadzenie
Członków

Na podstawie § 1 9 ust. 1 Statutu MiejskoGminnej Spółki Wodnej w Żarowie, Zarząd
Spółki zaprasza na Walne Zgromadzenie
Członków Spółki, które odbędzie się w dniu
5 maja 201 1 roku o godz. 1 0:00 w Urzędzie
Miejskim w Żarowie, pok. nr 1 9 (sala narad).

Pracownicy zatrudnieni przez Gminę po
raz kolejny zajmą się wyczyszczeniem ścian
przejścia oraz wyremontowaniem uszkodzonej ławki na peronie. PLK zleci przycięcie
zieleni wokół przejścia i peronu oraz naprawy
uszkodzonej siatki wzdłuż peronu. Ponadto
Pomimo prac polegających na wyczysz- PLK zleci również wymalowanie linii odgraczeniu wszystkich graffiti z przejścia poddzających jezdnię od chodnika dla pieszych na
ziemnego, które wykonała specjalistyczna fir- przejeździe przy ulicy Dworcowej w stronę
ma, a później kilkukrotnie w roku 2010 pra- ulicy Wiejskiej i Bolesława Chrobrego.
cownicy społeczno-użyteczni zatrudnieni
Przy okazji Burmistrz zwraca się z prośbą
przez Gminę, to wulgarne napisy i wyzwiska do wszystkich mieszkańców o to, aby inforznów szpecą przejście pod torami.
mować Policję o wszystkich aktach wandali15 kwietnia 2011 roku Zastępca Burmi- zmu. W marcu 2011 roku złapany został młostrza Grzegorz Osiecki spotkał się z Janudy człowiek, który wybijał szyby w budynku
szem Lachem przedstawicielem PKP. Celem dworcowym. Wniosek w tej sprawie został
spotkania było omówienie zakresu remontów skierowany do sądu. Pamiętajmy, że wszystobecnie prowadzonych na dworcu kolejokie prace, które ponownie trzeba wykonać na
wym. Efektem tych rozmów było przyjęcie
dworcu zajmują czas pracowników i angażują
do realizacji kolejnych zadań przez Gminę
środki, które mogłyby być przeznaczone na
i Polskie Linie Kolejowe (PLK), które zarzą- wykonanie innych zadań w gminie.
dzają terenem dworca kolejowego.
Adam Rakoczy

Porządek i tematyka
posiedzenia:

Powitanie.
Wybór protokolanta oraz powołanie przewodniczącego posiedzenia.
Sprawozdanie z pracy Zarządu.
Przedstawienie planu pracy na 2011 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu
zadań na rok 2011.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2011.
Dyskusja.
Sprawy wniesione.
Zakończenie posiedzenia.

Piotr Weiland
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Cztery pory roku

Od marca bieżącego roku w Żarowie funkcjonuje Placówka wsparcia dziennego pod nazwą
„Cztery pory roku”.

Imbramowickie
palmy

Tradycją stało się już, że w tygodniu
przed Niedzielą Palmową Panie z KGW w Imbramowicach spotykają się, by wspólnie wić
piękne Palmy Wielkanocne.

W tym roku zostały przygotowane dwie
okazałe Palmy. Jedna z nich reprezentowała wieś na konkursie w GCKiS w Żarowie,
druga w niedzielę palmową została przeniesiona do Kościoła parafialnego w Imbramowicach
Głównym elementem tworzącym Palmy są piękne ręcznie robione kwiaty z bibuły, wykonane przez Panią Barbarę Trafas. Panie w wykonaniu palm wykorzystały również bukszpan, gałązki wierzby,
suszone trawy i kwiaty. W efekcie powstały piękne, tradycyjne palmy. Wicie palmy
było także okazją do spotkania się, wspólnych rozmów i wspomnień, dzięki czemu
była to nie tylko praca, ale również mile
spędzony czas.
Dominika Trzepla

Placówka powstała z połączenia dwóch
Świetlic funkcjonujących w Żarowie: świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” ze Świdnicy
oraz świetlicy prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie „Cztery pory roku”. Świetlica funkcjonuje we wszystkie dni
robocze od poniedziałku do piątku cztery godziny dziennie. W dni wolne od nauki szkolnej (np. ferie, wakacje) świetlica czynna jest
od 12:00 do 16:00 w ciągu roku szkolnego natomiast od 14:00 do 18:00.
Obecnie Placówka ma swoją siedzibę
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie
w sali numer 6. Nowa siedziba daje ogromne
możliwości dzieciom i wychowawcom
oraz sprzyja atrakcyjnej organizacji czasu wolnego. Świetliczanie korzystają z Hali Sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu, z boisk „Orlik”, placu zabaw w pobliżu Gimnazjum, a także z zasobów Biblioteki Miejskiej.
Świetlica współpracuje z Gminnym Centrum
Kultury i Sportu, dzięki czemu ma stały dostęp
do oferty kulturalnej Centrum. To świetna lokalizacja dla tego typu Placówki. Poza tym,
dzieci uczęszczające do Świetlicy objęte są dożywianiem w postaci ciepłego posiłku oraz
podwieczorku – kanapek.
Organem prowadzącym Placówkę wsparcia dziennego „Cztery pory roku” jest Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” na czele
z prezesem stowarzyszenia Panią Heleną Słowik. Wychowawcami Placówki są Natalia
Wolska i Bernadetta Lesiak. Zadania kierownika pełni Bernadetta Lesiak. Funkcja opiekuńczo – wychowawcza wspierana jest także
pracą wolontariuszy. Każdego dnia Placówkę
wspiera Wolontariuszka Pani Ewa Madera –
mama jednej z uczestniczek Świetlicy. Ponadto raz w tygodniu Świetlicę odwiedzają Mar-

ta Teszner – uczennica Gimnazjum w Żarowie oraz Przemysław Banasik – uczeń szkoły
średniej.
Do Placówki uczęszczają dzieci z terenu
miasta i gminy Żarów. Świetlica cieszy się
dużym zainteresowaniem. Najwyższa frekwencja dzieci jest w dni deszczowe i zimne.
To czas, kiedy najmłodsi ze względów pogodowych nie mogą spędzać czasu na placach
zabaw czy podwórkach. Wtedy chętnie przychodzą do Świetlicy gdzie zawsze ktoś na
nich czeka z ciekawą propozycją spędzenia
czasu. Głównym celem Placówki jest pomoc
w nauce najmłodszym oraz organizacja czasu
wolnego. Wychowawcy Świetlicy najchętniej realizują zajęcia inicjowane przez dzieci.
W Świetlicy odbywają się cykliczne cotygodniowe zajęcia. Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia plastyczne w sali świetlicowej oraz sportowe w hali sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu lub na boisku
„Orlik”. Raz w tygodniu dzieci korzystają
z zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych
w dwóch grupach wiekowych przez Panią
Emilię Kondratowicz. Ponadto raz w tygodniu w świetlicy udzielane są lekcje gry na
gitarze, z których korzysta młodzież. W każdy czwartek grupa świetlicowa spotyka się
wraz z wychowawcą na zajęciach „Pantomimy” w Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie. Wychowawcy proponują również dzieciom zajęcia relaksacyjne, wyciszające przy muzyce.
Serdecznie zapraszamy dzieci z terenu
Miasta i Gminy Żarów do odwiedzenia Świetlicy „Cztery pory roku”. Mamy nadzieję, że
oferta edukacyjna odpowiadać będzie oczekiwaniom najmłodszych i ich rodzicom.
Bernadetta Lesiak

Podziękowania

Pragnę serdecznie podziękować za pomoc w organizacji uroczystości rocznicowej
i inauguracji programu „Optymistyczne
Przedszkole”, w szczególności za wsparcie
finansowe:

- Firmie SKOK Wspólnota
- Panu Franciszkowi Waśniowskiemu, prezesowi PEC w Wałbrzychu
- Panu Kenji Goto, prezesowi firmy AKS
- Panu Takashi Hakoda, viceprezesowi firmy YAGI
- Radzie Rodziców Bajkowego Przedszkola,
jak również za wsparcie rzeczowe:

- Władzom Miasta Żarów
- Pani Elżbiecie Krzan, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej w Świebodzicach
- Panu Michałowi Kozakowi, właścicielowi firmy GEOSPACE
- Pani Helenie Słowik, dyrektorowi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie
- Pani Halinie Pudlik, właścicielce sklepu
„Witaminka”
- panu Stanisławowi Łukaszów, właścicielowi hotelu ŻAR-MED
- panu Arturowi Adamkowi, dyrektorowi
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w
Żarowie
- Firmie SKOK Wspólnota
Dziękuję również wszystkim rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom
przedszkola zaangażowanym w organizacje i przebieg uroczystości.

To dzięki Państwa pomocy i pracy mogliśmy świętować naszą rocznicę.
Dziekuję serdecznie
Elżbieta Wierzyk
Dyrektor Bajkowego Przedszkola
w Żarowie
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Przerwana passa

Passę trzech zwycięstw z rzędu seniorów Zjednoczonych Żarów w klasie okręgowej przerwała Victoria Świebodzice.

W sobotę 16 kwietnia 2011 r. na boisku
w Świebodzicach dominowali gospodarze. Po
kwadransie gry świebodziczanie wychodzą
na prowadzenie. Mocno bita piłka z rzutu rożnego ląduje na głowie osamotnionego piłkarza Victorii, który otwiera wynik spotkania.
Obraz gry nie ulega zmianie. Gospodarze nękają nas groźnymi dośrodkowaniami. Po jednej z centr i nie dokładnym wybiciu naszych
piłkarzy, piłka ląduje wprost pod nogami pomocnika Victorii. Silny strzał zatrzymuje się
na poprzeczce. Dziesięć minut przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę prostopadłe podanie między dwóch obrońców dociera
do napastnika gospodarzy. Hruszowiec szybkim wyjściem z bramki zmniejsza kąt w sytuacji sam na sam. Sparowana piłka wędruje
w światło bramki. Udany powrót obrońcy
Zjednoczonych uniemożliwia zdobycie gola
numer dwa. Wszystko wskazywało na to, iż
wynik do przerwy nie ulegnie zmianie.
W ostatniej minucie pierwszej połowy Victoria podwyższa prowadzenie. Skrzydłowy wystawia piłkę nad przedpole do wbiegającego
pomocnika. Techniczny strzał ląduje w siatce

Zjednoczonych mocno komplikując sytuację
w drugiej połowie.
Po zmianie stron do słowa dochodzą
Zjednoczeni. W 55 minucie M. Pietruszka
zdobywa bramkę kontaktową dla naszego zespołu. Bardzo dobrze prezentującemu się
Hruszwcowi w 73 minucie przychodzi skapitulować po raz trzeci. Piłkę rotacyjną uderzoną z 25 metrów nasz bramkarz wybija przed
siebie. Osamotniony zawodnik gospodarzy
ustala wynik spotkania. Victoria Świebodzice – Zjednoczeni Żarów 3:1.
Victoria Świebodzice zrewanżowała się
za porażkę w rundzie jesiennej. W meczu na
szczycie lider AKS Strzegom przegrał z Gromem Witków 1:2. Tym samym piłkarze
z Witkowa zepchnęli nasz zespół na czwarte
miejsce w tabeli.
Zjednoczeni: Hruszowiec – Drąg, Ciupiński (59' Baziak), Chłopek (G. Pietruszka),
Koluśniewski, Owczarzak, M. Pietruszka,
Krawczyk, Dąbrowski (59' Sara), Rudnik,
Korbecki (51' Jernutowski).
media

Lechia za mocna

Po wysokim zwycięstwie 7:0 nad Nysą Zgorzelec juniorzy starsi Zjednoczonych Żarów występujący w Lidze Dolnąśląskiej Juniorów musieli przełknąć gorycz porażki przegrywając zdecydowanie spotkanie wyjazdowe 5:1 z Lechią Dzierżoniów rozegrane 1 7.04.201 1 r.

Gospodarze prezentowali dojrzalszy futbool. O zwycięstwie zadecydowała umiejętność szybkiego przegrania piłki przez formacje oraz błędy w ustawieniu naszego zespołu.
Nie pomogła świetna postawa bramkarza
Zjednoczonych Iwanickiego, który w całym
spotkaniu ratował nas przed stratą kolejnych
bramek.
Od początku Lechici przejmują inicjatywę stwarzając sytuacje strzeleckie. Obrońcy
Zjednoczonych umożliwiają napastnikowi
z Dzierżoniowa znaleźć się oko w oko z Iwanickim. Ofiarna interwencja nie pozwala gospodarzom wyjść na prowadzenie. Kopia sytuacji ma miejsce chwilę później. Tym razem
z ostrego kąta ponownie bramkarz Zjednoczonych nie daje się zaskoczyć. Gospodarze wykonują stały fragment gry po faulu z 17 metrów. Tylko świetna postawa bramkarza ratuje nasz zespół przed stratą gola.
Po dwóch kwadransach zbyt łatwo przepuszczamy na lewej stronie pomocnika Lechi. Idealne zagranie na 16 metr do niepilnowanego piłkarza. Bezpośredni strzał po długim słupku ląduje w siatce Zjednoczonych.
Jedna z dłuższych piłek zagrana przez żarowskich pomocników dochodzi do Koniecznego. Strzał ląduje na bocznej siatce. Do piłki
wrzuconej ze stałego fragmentu gry najwyżej
wyskoczył Bieńko. Strzał głową w ostatnim
momencie wybija bramkarz. Wynik na 2:0

B klasa
ratuje honor

Drugi zespół Zjednoczonych Żarów prowadzony przez legendę żarowskiej piłki Mirosława Bielakowa odnotował jedenaste zwycięstwo w rozgrywkach B klasy pozostając liderem rozgrywek.

17 kwietnia 2011r. na boisku w Kłaczynie biało-niebiescy spotkali się z miejscową
Nysą. Pierwsza część spotkania należała dla
Zjednoczonych, którzy stworzyli sobie kilka
sytuacji bramkowych. W 28 minucie w zamieszaniu pod polem karnym Nysy najprzytomniej zachował się Kaśków. Płaski strzał
ląduje w siatce gospodarzy.
Druga połowa meczu to ambitna pogoń
gospodarzy, którzy za wszelką cenę chcieli
uzyskać korzystny rezultat pozwalający im
utrzymać ścisły kontakt z czołówką tabeli.
Zjednoczeni potrafili oprzeć kontrataki rywali zdobywając bardzo cenne trzy punkty.
Zjednoczeni – Pater (46' Pojasek), Kozibroda, Okarma, Gesing, Barabasz, Bryła (65'
Cebula), Hanc, Gwoźdź (46' Styczeń), Kołodziejczyk, Kaśków, Zdunik (G. Pietruszka).
media

Brąz szachistów

Z brązowymi medalami wrócili szachiści
GLKS Goniec Żarów z Dolnośląskiego finału
szachów drużynowych „Złota Wieża” rozegranego w dniach 1 5-1 6 kwietnia w Nowej Bystrzycy.

w 41 minucie podwyższa włączający się z lewej strony obrońca strzelając po długim
W dwudniowej rywalizacji zwyciężył
słupku.
UKS Giecek Radków wyprzedzając OKSiR
W 50 minucie wychodzimy z kontrą po
Wisznia Mała i GLKS Goniec Żarów.
rzucie rożnym gospodarzy. W dogodnej syZawody rozegrane były w ramach XII
tuacji znajduje się Uszczyk. Celne trafienie
Dolnośląskich Igrzysk LZS.
daje nadzieję na korzystny rezultat. Sił i motywacji starczy nam do 70 minuty. Silny
Końcowa tabela:
strzał po dośrodkowaniu wpada do bramki
Zjednoczonych. Osiem minut później kopia
sytuacji z poprzedniej akcji zakończona golem numer cztery. W doliczonym czasie gry
pada bramka ustalająca wynik spotkania. Lechia Dzierżoniów – Zjednoczeni Żarów 5:1.
Zjednoczeni: Iwanicki – Chrapek, Wojnowski, Durma, Darowski, M. Dopieralski,
K. Dopieralski, Węglarz, Konieczny (82’ Nowak), Bieńko (75’ Kołodziej), Uszczyk.
media

Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie
zaprasza do udziału w rozgrywkach
piłkarskich
Powiatowej Ligi Oldboys Saller Cup
Gramy na Orliku od początku maja
Szczegóły w GCKiS w Żarowie oraz
u animatora Orlika

GLKS Goniec Żarów: Wojciech Kowalczuk, Marek Szmyd (seniorzy), Damian Daniel (junior) i Jowita Dranka (kobieta).
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