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Niechciana
droga?

Droga z Bożanowa przez Kalno do Żarowa
należy do najgorszych pod względem tech-
nicznym. Kiedyś należąca do powiatu, a teraz
– w opinii Starosty Świdnickiego Zygmunta
Worsy – należąca do Żarowa. Niestety tego
poglądu nie potwierdzają władze Gminy Ża-
rów. A na dodatek 25 kwietnia 201 1 roku na tej
drodze pojawiły się tablice z informacjami
o treści: „Zarządcą drogi jest Gmina Żarów”.

Kolejnego dnia tablice te zostały zdjęte
i zabezpieczone przez pracowników Gminy Ża-
rów. O wyjaśnienie tego zamieszania poprosi-
łem Leszka Michalaka Burmistrza Żarowa.

– Panie Burmistrzu czy droga – jak

głosiła tablica – jest drogą gminną?

– Leszek Michalak – Temat wraca jak bu-
merang, ale to nie gmina jest autorem tej

Witaj Litwo
W dniach 1 7-23 kwietnia br. pięcioosobowa delegacja naszego

kraju, wśród niej reprezentanci żarowskiej Młodzieżowej Rady Miej-
skiej: Krystian Chęciek – Burmistrz i Marlena Jasińska – Wiceprze-
wodnicząca Rady, uczestniczyli w projekcie „The Twin Cities”, który
odbył się w Kownie na Litwie. Udział w nim wzięło 7 europejskich
państw: Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Litwa, Łotwa i Estonia.

Do naszego partnerskiego miasta Újfehértó na Węgrzech przyby-
ła delegacja z Żarowa, w skład której wchodzili: Urszula Ganczarek
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie, Kamila Ma-
dej Radna Rady Miejskiej w Żarowie, Renata Dawlewicz Skarbnik
Gminy Żarów, Adam Rakoczy pracownik Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie oraz 21 osobowy chór „Cantate Domino” pod przewodnictwem
Jolanty Papińskiej .

dokończenie na stronie 10.

Wiosenne Dni Kultury
w Újfehértó

„Muzyka zmienia nas w ptaka” – Szandor Weoros, tymi słowami
Burmistrz miasta Újfehértó Nagy Sandor otworzył trzecie Wiosenne
dni Kultury Újfehértó, które w tym roku poświęcone były upowszech-
nianiu wartości Europejskich.

Seminarium miało na celu rozpowszechnianie wśród młodych lu-
dzi aktywności społecznej , jak również tworzenie inicjatyw młodzie-
żowych oraz lepszej polityki młodzieżowej w swoich miastach po-
przez angażowanie młodych ludzi oraz tworzenie nowych, wspólnych
przedsięwzięć na rzecz swoich miast i krajów.

Podczas projektu odbył się cykl wykładów, szereg ćwiczeń prak-
tycznych, wieczór kulturowy i gry interkulturalne. Dodatkowymi
atrakcjami były m.in.: zwiedzaniedokończenie na str. 4. dokończenie na stronie 8.

Przewodniczy Burmistrz Młodzieżowej Rady Miejskiej Krystian
Chęciek. Po jego lewej stronie Marlena Jasińska.

Obchody Beatyfikacji Jana Pawła II
Miniona niedziela zapadła w pamięć Polaków jako dzień szczególny i wyjątkowy. Właśnie te-

go dnia, 01 maja 201 1 roku w Rzymie odbyła się beatyfikacja Jana Pawła II.

Mieszkańcy gminy Żarów mogli wspólnie przeżywać bogate obchody 1 maja – dnia –
w którym Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym.

Wspólne oglądanie transmisj i mszy beatyfikacyjnej z Wa- dokończenie na stronie 11 .
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Stanowisko
Zarządu Koła Wspólnoty
Samorządowej w Żarowie
w sprawie komercjal izacj i
Szpitala Powiatowego

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw w spra-
wie propozycji Starosty Zygmunta Worsy oraz
Zarządu Powiatu Świdnickiego prywatyzacji
Szpitala Powiatowego „Latawiec”, a co za tym
idzie także prywatyzacji Szpitala w Żarowie.

Jesteśmy przekonani że tzw. komercjali-
zacja, czyli przekształcenie szpitala w spół-
kę, której udziałowcem miałby być powiat
świdnicki jest jedynie pierwszym etapem do
całkowitej prywatyzacji Szpitala „Latawiec”
i Żarowskiego Szpitala, który tak wielkim
wysiłkiem finansowym i organizacyjnym,
gmina Żarów remontowała w latach 90-tych.

Doświadczenia innych samorządów wy-
kazują, że dla zwykłych mieszkańców pry-
watyzacja może oznaczać początek niedo-
stępności niektórych usług zdrowotnych,
a także ograniczenie świadczeń.

Apelujemy o wycofanie się Zarządu Po-
wiatu z planów przekształcenia Szpitala „La-
tawiec” i szpitala w Żarowie!

Zarząd Koła Lokalnego w Żarowie
Wspólnoty Samorządowej Ziemi Świdnickiej

Wieś położona jest w rozległej dolinie
w sąsiedztwie rzeki Strzegomki. Powstała
pod koniec XII w. Sołtysem wsi Łażany jest
Danuta Gadzina, Przewodniczącym Rady So-
łeckiej Jan Kurczewski.

W ieś powstała na przełomie XII i XIII
w., kiedy rozpoczął się proces zasie-

dlania terenów nad Strzegomką. Pierwsza
wzmianka w źródłach pisanych pochodzi
z 1335 r. Pierwsze zaś informacje pochodzą
dopiero z drugiej połowy XVI w.

W okresie wojny trzydziestoletniej Łaża-
ny pustoszyły regularne oddziały i bandy żoł-
nierskie. Próbując zabezpieczyć się przed ty-
mi atakami wzniesiono mur dookoła Kościo-
ła. Dodatkowo nękały mieszkańców Łażan
zarazy, powodzie i pożary budynków gospo-
darczych. Po pożarze w 1782 r. rozbudowano
folwark. Powstały wtedy olejarnia i browar.
Majątek łażański w latach 40-tych XIX w.
specjalizował się w hodowli bydła (200
sztuk) i owiec rasy merynos (900 sztuk).
W uprawach roślinnych duży udział obok zbo-
ża miały rośliny oleiste i paszowe. Mieszkań-
cy Łażan przed wybuchem II wojny świato-
wej oprócz pracy na roli utrzymywali się rów-
nież z rzemiosła. Istniały firmy przede
wszystkim branży budowlanej .

W okresie II wojny światowej od lutego
do maja 1945 roku linia frontu prze-

biegała w pobliżu Łażan, co było przyczyną
zniszczenia gospodarstw chłopskich. Lud-
ność polska zaczęli osiedlać się w Łażanach
w początkach lipca 1945 r. Pod koniec tego
roku mieszkało we wsi około 20 rodzin i 80
osób narodowości polskiej . Większość pocho-
dziła z powiatów: Biała, Bochnia (wieś
Ostrów Królewski) i Wadowice (wsie Klucza
Dolna i Górna, Barwałt, Wysoka). Pojedyn-
cze rodziny z kolei przybyły z powiatów Czę-
stochowa, Oświęcim i Nowy Sącz. W 1946
i 1947 r. wśród osadników przeważali prze-
siedleńcy z włączonych do Ukraińskiej SRR
południowo-wschodnich ziem Rzeczypospo-
litej : z okolic Kołomyi, Lwowa, Rohatyna,
Sambora, Tarnopola. Przybywali też przesie-
dleńcy z Małopolski i pojedyncze rodziny

z Niemiec oraz Francji.
W 1945 r. w Łażanach funkcjonowały:

młyn elektryczny, zmechanizowany tartak,
kilka przedsiębiorstw budowlanych, dwie
piekarnie, kuźnia i wiele innych warsztatów
rzemieślniczych. Tartak został upaństwowio-
ny i przekazany nadleśnictwu Świdnica. Do
końca lat 40-tych instytucje państwowe prze-
jęły też młyn.Pierwszych lat powojennych
nie przetrwało większość drobnych zakładów
produkcyjno-usługowych. Zlikwidowane zo-
stały obie piekarnie, firmy budowlane i sze-
reg warsztatów rzemieślniczych. Na począt-
ku lat 60-tych w Łażanach działały kuźnia
i stolarnia. Przed 1964 r. została uruchomio-
na wytwórnia wód gazowanych.

Ł ażany do bardzo aktywna wieś. Wiel-
kim sukcesem Łażan jest remont dachu

Kościoła p.w. Bożego Ciała, na który miesz-
kańcy pozyskali środki zewnętrzne z Urzędu
Marszałkowskiego. Bardzo prężnie działa
w Łażanach Koło Gospodyń Wiejskich. Bio-
rą udział w organizowanych przez Gminę
Żarów konkursach: Palma i Pisanka Wielka-
nocna, Przeglądzie Piosenki Patriotycznej .
Są inicjatorkami i organizatorkami obcho-
dów w swojej miejscowości m.in. Dnia Ko-
biet, Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, Dnia
Dziecka. Organizatorkami zabawy choinko-
wej dla dzieci.

W 2009 roku były gospodyniami Doży-
nek Gminnych a w 2010 roku Balu

Sołtysa. W marcu 2010 r. Koło Gospodyń
Wiejskich z Łażan nawiązało współpracę
z sąsiednią Gminą Marcinowice i bierze
udział już od dwóch lat w organizowanej
przez GOK w Marcinowicach wystawie pn.
„Tradycje Stołu Wielkanocnego”.

W 2011 r. mieszkańcy Łażan zawiązali
stowarzyszenie na rzecz rozwoju swojej
miejscowości, aby jeszcze skuteczniej dzia-
łać i promować swoją wieś.

Dominika Trzepla

Panorama wsi – Łażany
Wieś liczy 655 mieszkańców w tym 333 kobiet i 322 mężczyzn.

Sprzedam
mieszkanie w Żarowie
o pow. 1 9-24 m2

(po remoncie) na I I piętrze.
WC, prysznic, ogrzewanie
elektryczne, można zrobić

gazowe lu węglowe.
Cena 55 000 zł.
Tel. 501 81 3 975

Sprzedam
mieszkanie w Żarowie
o pow. 1 9-24 m2

(po remoncie) na I I piętrze.
WC, prysznic, ogrzewanie
elektryczne, można zrobić
gazowe lub węglowe.
Cena 55 000 zł.
Tel. 501 81 3 975

Praca
w Kątach Wrocławskich,
Produkcja, stanowisko:

Pakowacz
Bezpłatny dojazd z Żarowa i okolic.

Nabór ciągły.

Zapraszamy!

Randstad Sp. z o.o.
Tel. 71 330 61 00-1 8
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Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarowa
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717 z późniejszymi zmianami), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227
z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:
1 . nr LXII/280/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów położonych w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów (zmiana miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruków, gmina Ża-
rów, zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/298/2006 Rady Miejskiej w Ża-
rowie z dnia 16 marca 2006r.),

2. nr LXII/279/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru położonego w obrębie wsi Mikoszowa, gm. Żarów (zmiana miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mikoszowa, gm.
Żarów, zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/199/2009 Rady Miejskiej
w Żarowie z dnia 31 marca 2009r.),

3. nr XLVII/227/2009 z dnia 18 września 2009r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Wierzbna,
gm. Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów, za-
twierdzonego uchwałą nr XXXIX/239/2005 Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 czerwca 2005r.),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości

zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na
środowisko, w dniach od 12 maja 2011r. do 02 czerwca 2011r. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejsco-
wych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 maja 2011r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 1 6 czerwca 201 1 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarowa
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. Nr 199, poz. 1227
z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:
1 . nr V/25/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przystąpienia do

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów,

2. nr V/26/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów (częściowa zmiana miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą
nr XXXIX/239/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2005r.
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru poło-
żonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów, zatwierdzonego uchwałą
nr XLV/221/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r.),

3. Nr III/11 /2010 z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko (zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pożarzysko w gminie Ża-
rów, zatwierdzonego uchwałą nr LI/312/2006 Rady Miejskiej w Żaro-
wie z dnia 25 maja 2006r.),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości

zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na
środowisko, w dniach od 12 maja 2011r. do 02 czerwca 2011r. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejsco-
wych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 maja 2011r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 1 6 czerwca 201 1 r.

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
I przetarg publiczny, ustny ograniczony do najemców oraz
właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Hutni-
czej 2 w Żarowie na sprzedaż niżej wymienionych działek

pod budowę garażu:

Przetarg został ograniczony z uwagi na konieczność zapewnienia miejsc
garażowych dla mieszkańców budynku przy ul. Hutniczej 2 w Żarowie
1 . Przetargi odbędą się w dniu 06 czerwca 2011 r. w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w go-

tówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto: Bank Zachodni
WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej
do dnia 02 czerwca 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 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 wygrywający przetarg zobowiązany jest do uiszczenia podatku
VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia
kosztów geodezyjnych i szacunkowych związanych z przygotowaniem
działki do sprzedaży w kwocie łącznej 1 .350 zł za każdą działkę oraz
kosztów notarialnych i sądowych.

8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzę-
du: 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 upo-
ważniona 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 każ-
dym etapie postępowania przetargowego.

11 . Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z po-
twierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu
i ich akceptacją.
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Program festiwalu,
który odbył się
w dniach od 29 kwiet-
nia do 1 maja 2011 ro-
ku, obfitował w wiele
atrakcji. Pierwszego
dnia mogliśmy obejrzeć
przepiękny Kościół
Matki Boskiej Łzawią-
cej w miejscowości Ma-
ria Pucz oraz będący
w trakcie renowacji Ko-
ściół wybudowany spe-
cjalnie dla rodziny Ba-
tory, z której wywodził
się nasz król Stefan Ba-
tory. Kościół Batory
jest obecnie prowadzo-
ny przez Kalwinistów.
Podczas swojej wizyty
na Węgrzech Biskup
Karol Wojtyła odwie-
dził Kościół Batory
i pozostawił po sobie
pamiątkowy wpis. Po
latach, już jako Papież,
ponownie odwiedził to
miejsce, jego wcze-
śniejszy pobyt został
mu przypomniany,
a wpis który po sobie
pozostawił stanowi
obecnie szczególną
i cenną pamiątkę. Nasz
chór dostąpił zaszczytu
zaśpiewania w tym wła-
śnie Kościele. Umiejęt-
ności chórzystów, jak
i niesamowita akustyka
tego miejsca poruszyły
nasze serca, przewodni-
ków, jak i naszych opie-
kunów.

W sobotę 30 kwiet-
nia odbył się przegląd
chórów zorganizowany
przez stowarzyszenie
kultury Korepke, które-
go członkowie byli na-
szymi opiekunami.
Chóry zarówno z Żaro-
wa jak i z Újfehértó śpiewały najpierw wła-
sne repertuary, potem połączyły siły podczas
wspólnego odśpiewania Ody do Radości.
W chwili obecnej prezydencję w Unii Euro-
pejskiej sprawują Węgrzy, a już za parę tygo-
dni zostanie ona przekazana Polsce, tym bar-
dziej umacniać to będzie przyjacielskie rela-
cje pomiędzy naszymi krajami.

W niedzielę 1 maja chór śpiewał najpierw
w Kościele Greko-Katolickim, a później
w Rzymsko-Katolickim, w którym koncert
trwał ponad 40 minut. Koncert wypełniony był
licznymi brawami i prośbami o bis. Zwieńcze-

niem występu było wykonanie pieśni pt: „Bar-
ka”, która w dniu beatyfikacji Jana Pawła II
przypominała historię jego życia. Wszyscy
odczuwaliśmy ogromne wzruszenie.

Pobyt grupy choć krótki, pełen był zwie-
dzania ciekawych miejsc oraz występów. Mi-
mo zmęczenia wszyscy wracali z uśmiechem
na twarzy do domu. Budowanie wspólnych
relacji z naszym miastem partnerskim
Újfehértó jest bardzo ważne i opiera się na re-
lacjach zawartych pomiędzy ludźmi – to one
przetrwają w naszej pamięci jeszcze wiele lat.

Adam Rakoczy

dokończenie ze strony 1 .

Wiosenne Dni Kultury w Újfehértó

Występ w kościele Batory

Występ w Cerkwi w Újfehértó

Nasze dzieci
Po długich i ciężkich zmaganiach wniosek

o dofinansowanie projektu systemowego na-
szej Gminy pt. „Nasze dzieci” został zweryfi-
kowany pozytywnie.

Projekt realizowany jest z unijnych środ-
ków przeznaczonych na wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnić
w jakości usług edukacyjnych, w ramach PO
KL. Obejmuje on sfinansowanie zajęć dodat-
kowych (m.in. zajęć dla dzieci ze specyficzny-
mi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęć
rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych) oraz doposażenie
bazy dydaktycznej w materiały i sprzęt spe-
cjalistyczny w trzech szkołach podstawowych
naszej Gminy, tj . Szkoły Podstawowej im. Ja-
na Brzechwy w Żarowie, Szkoły Podstawowej
w Imbramowicach oraz Szkoły Podstawowej
im. Anny Jenke w Mrowinach.

Realizacja zajęć rozpocznie się 1 wrze-
śnia br., a przewidywane ich zakończenie to
grudzień 2012r. Łączna wartość projektu wy-
nosi 167.885,00 zł. Projekt Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III szkół podstawowych jest jednym
z kluczowych elementów prowadzonej obec-
nie polityki oświatowej , w kontekście wdra-
żania nowej podstawy programowej kształ-
cenia ogólnego w szkołach podstawowych.

Katarzyna Janik

Remony w szkole
W kwietniu zakończył się remont dachu

na budynku głównym przy ulicy 1 Maja, trwa-
jący od października 201 0 r.

Zakres prac obejmował m. in. naprawę
podłoża, wyremontowane zostały niektóre
kominy, powierzchnia pokryta została papą
renowacyjną, wykonane zostały obróbki bla-
charskie i założone zostały rynny dachowe.
Całkowity koszt wykonania remontu dachu
na powierzchni 2109 m2 to kwota
213.558,11 zł. Dodatkowo i nieodpłatnie
Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa
w Dzierżoniowie wyremontowała dach gara-
żu należącego do Szkoły.

Teraz możemy ze spokojem, dalej re-
montować pomieszczenia szkolne, bez oba-
wy, że ciężka praca zostanie zniszczona
przez przeciekający dach. Na pozostałe mie-
siące roku szkolnego zaplanowaliśmy wiele
dodatkowych prac: częściowe remonty da-
chów w budynkach przy ulicy A. Krajowej
58 i 60, wyłożenie kostki brukowej przy sali
widowiskowo-sportowej , remont sali gimna-
stycznej w budynku głównym przy ulicy 1
Maja, malowanie sal lekcyjnych, częściowa
wymiana okien i stolarki okiennej .

W bieżącym roku szkolnym pięć sal lek-
cyjnych zostało odnowionych dzięki pomocy
rodziców uczniów, a Firma Budowlana Wit-
kowski zaproponowała dalsze nieodpłatne re-
nowacje niektórych pomieszczeń szkolnych.

Urszula Rurarz

Występ w Domu Kultury w Újfehértó
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Remont Świetli-
cy Wiejskiej
w Imbramowicach

Gmina Żarów ogłosiła przetarg na Re-
mont Świetlicy wiejskiej we wsi Imbramowi-
ce – etap II remont pomieszczeń. W środę 4
maja 201 1 r. nastąpi otwarcie przetargu,
z którego zostanie wyłoniony wykonawca
z najkorzystniejszą ofertą. Głównym kryte-
rium wyboru oferty jest najniższa cena.

Wzajemne korzyści
Zapewnienie rzetelnego wykonania remontów we wspólnocie to ważne zagadnienie nie tyl-

ko dla zarządców i administratorów budynków wspólnot, ale również przede wszystkim dla
właścicieli, którzy ponoszą koszty utrzymania swojej nieruchomości.

Dlatego przy wyborze odpowiedniego wy-
konawcy robót budowlanych należy zoriento-
wać się w ofercie rynkowej , zadbać o dobry
kosztorys, na podstawie którego będzie moż-
na porównać oferty różnych firm i.. . wybrać
tą najlepszą.

A jak znaleźć dobrego wykonawcę?
Pomysłem może być ogłoszenie w Gaze-

cie Żarowskiej skierowane do przedsiębior-
ców z branży budowlanej , elektrycznej , wod-
no-kanalizacyjnej i innych, zainteresowanych
wykonaniem remontu w budynku Wspólnoty.

Gminie Żarów zależy zarówno na wspie-
raniu remontów i ulepszeń w budynkach
wspólnot mieszkaniowych, jak również lokal-

nej przedsiębiorczości. Zamieszczenie ogło-
szenia o planowanych remontach i poszuki-
waniu odpowiednich wykonawców może
przynieść obu stronom wymierne korzyści.
Informacja taka trafi do większej ilości firm,
co spowoduje wzrost konkurencyjności na
rynku wykonawców, zaprocentuje poprawą
jakości wykonywanych usług, co z kolei po-
zwoli właścicielom na wybór właściwej fir-
my, a lokalnym firmom zapewni pracę.

W celu umieszczenia ogłoszenia prosimy
o kontakt z Biblioteką Publiczną w Żarowie,
ul. Piastowska 10 tel./fax 74-85-80-540,
e-mail: biblioteka@um.zarow.pl

Anita Juralewicz

W ramach inwestycj i wykonane zostaną
następujące czynności:
– wymiana stolarki na okna i drzwi z PCV

wraz z podokiennikami wewnętrznymi
i zewnętrznymi,

– wymiana stropu drewnianego wraz z do-
ciepleniem wełną mineralną o grubości
15 cm,

– przecierka około 80% ścian, wymiana 20%
tynków ścian oraz malowanie ścian i sufitu
Całkowita wartość remontu wynosi

99.255,55 zł, z czego 74.441 ,00 zł (75% war-
tości remontu) to środki pozyskane z dofi-
nansowania w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Planowany termin zakończenia remontu
przypada na koniec lipca 2011r.

Agata Utzig

Pożegnanie maturzystów
W piątkowe przedpołudnie 29 kwietnia 201 1 roku, przed weekendem poprzedzającym egza-

miny dojrzałości odbyło się pożegnanie klas maturalnych Zespołu Szkół w Żarowie.

Uroczystość odbyła się na sali widowisko-
wo-sportowej w Żarowie, gdzie zgromadziła
się dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, od-
świętnie ubrani maturzyści, ich rodzice, a tak-
że uczniowie klas przedmaturalnych.

W pożegnaniu ab-
solwentów uczestniczy-
li również zaproszeni
goście, a wśród nich:
Burmistrz Miasta Ża-
rów Leszek Michalak,
Przewodniczący Rady
Miejskiej Żarowa Ta-
deusz Pudlik, dyrektor
gimnazjum imienia Ja-
na Pawła II Helena Sło-
wik i Urszula Rurarz
dyrektor szkoły podsta-
wowej imienia Jana
Brzechwy w Żarowie.

Pożegnalna akademia miała uroczysty
charakter. „Stare” poczty sztandarowe przeka-
zywały swoje obowiązki młodszym kolegom,
wyróżniający się na niwie nauki uczniowie
odbierali nagrody od dyrekcji szkoły i swoich
wychowawców. Na początku jednak, słowa
podziękowania i powodzenia złożyła wszyst-
kim maturzystom dyrektor Zespołu Szkół
w Żarowie – Dorota Jasztal – która zwróciła
uwagę, iż dziś wita ich już jako absolwentów
i jednocześnie dorosłych ludzi. Życzyła im
również sukcesów w dalszym kształceniu
oraz jak najlepszych wyników podczas egza-
minów maturalnych.

W szczególny sposób życzenia absolwen-
tom składał także Burmistrz Leszek Micha-
lak, kierując do nich słowa pomyślnego zda-
nia egzaminów maturalnych i jednocześnie
spełnienia planów związanych z wyborem dal-
szej drogi edukacyjnej .

Gratulacjom i podziękowaniom nie było

końca. Dziękowano wychowawcom klas, na-
uczycielom, dyplomy z podziękowaniami
wręczono również rodzicom angażującym się
w pracę szkoły. W tym dniu podziękowali
także sami maturzyści swoim wychowaw-

com za trud i wysiłek włożony w przygoto-
wanie ich do dorosłego życia. Były momenty
wzruszeń, nie obyło się bez wspomnień z lat
spędzonych w murach szkoły, ale i humoru
w czasie występów młodzieżowych kabare-
tów. Dla wszystkich tegorocznych maturzy-
stów zaśpiewał chór dziecięcy ze szkoły pod-
stawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Pożegnanie maturzystów było również
cenną lekcją wychowawczą dla młodszych
roczników, że warto od siebie wymagać, starać
się osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, anga-
żować w pracę na rzecz szkoły i swoją aktywną
postawą przyczyniać się do pomnażania jej do-
bra. Studniówka minęła, kwitną kasztany i jesz-
cze tylko matura…, bo i tak wszyscy absol-
wenci przeszli już do historii, historii szkoły.
Tymczasem życzymy im wszystkiego najlep-
szego, „połamania” piór podczas egzaminów
oraz dużo wiary we własne siły.

Magdalena Pawlik

Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie

zaprasza do udziału

w XII I 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 Pia-
stowska 1 0A lub na adres e-mail:
kultura@centrum.zarow.pl
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Gmina Żarów
w liczbach
Ogółem mieszkańców: 12.686,
w tym:
kobiety – 6.531
mężczyźni – 6.155.
Miasto Żarów: 7.031 mieszkańców,
w tym:
kobiety – 3.651
mężczyźni – 3.380.

W okresie od 25.03. do 29.04.201 1 r.
1 . Urodziło się 14 dzieci.
2. 3 pary zawarły związek małżeński.
3. Zmarło 13 osób:
1 . Ziaja Tadeusz lat 63
2. Szeremeta Józefa lat 88
3. Przybylski Piotr lat 61
4. Wójcik Michał lat 89
5. Jastrzębski Józef lat 91
6. Kołodziejczyk Stefania lat 82
7. Plewniak Leonarda lat 89
8. Piasków Wanda lat 85
9. Szczygieł Zofia lat 66
10. Piorun Władysław lat 75
11 .Spisak Jerzy lat 70
12. Marciniak Dariusz lat 56
13. Zarzycki Kazimierz lat 84

USC

Dni Żarowa już w Maju
27-28 maja 201 1 roku w Żarowie odbę-

dą się Dni Żarowa, na które już teraz ser-
decznie zapraszamy.

W poprzednich latach Dni Żarowa,
jak i Dożynki cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem, podobnie i w tym roku
organizatorzy przygotowali wiele atrakcji
takich jak:
- występy artystów i zespołów prezentują-

cych 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 so-
bie na nią czas.

Adam Rakoczy

Traktorki z Funduszu Sołeckiego
27 kwietnia 201 1 roku we wsiach Zastruże i Pożarzysko odbyło się uroczyste przekazanie

traktorków do koszenia trawy, zakupionych w ramach funduszu sołeckiego.

Uroczystego prze-
kazania Łukaszowi
Brańce – sołtysowi wsi
Pożarzysko i Wojcie-
chowi Elżbieciakowi –
sołtysowi wsi Zastruże
dokonał Burmistrz Le-
szek Michalak w obec-
ności Pauliny Trafas –
radnej Pożarzyska
i Urszuli Ganczarek –
radnej Zastruża.

Traktorki będą słu-
żyć do koszenia tere-
nów zielonych w sołectwach i są kolejnymi
zakupami w trakcie wydatkowania funduszu
sołeckiego w roku 2011 .

Fundusz Sołecki jest znakomitym
przykładem tego, jak mieszkańcy wsi potrafią
zrealizować wiele zadań przy niewielkich

nakładach finansowych. Najważniejszym
elementem jest aktywność mieszkańców.

Dominika Trzepla

Wystawa w Mrowinach
W dniach 1 -4.05.201 1 r. w Szkole Podstawowej w Mrowinach zorganizowana została wysta-

wa związana z Beatyfikacją Jana Pawła II oraz Rokiem Jubileuszowym Patronki Szkoły – Anny
Jenke. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Ksiądz Proboszcz Parafii w Mrowinach – Paweł
Szajner i Dyrektor szkoły Roman Konieczny.

Na wystawę składa-
ły się: karty pocztowe,
znaczki, medale, mone-
ty z wizerunkiem Jana
Pawła II, albumy, foto-
grafie, kilimy, płasko-
rzeźby i wiele innych
cennych pamiątek.

Wystawie towarzy-
szyła bardzo ciekawa
oprawa: bogate w nu-
mizmaty gabloty, wy-
konane przez zaprzy-
jaźnionych parafian
z Krukowa, mapy Pol-
ski z trasami dziewię-
ciu pielgrzymek Ojca Św., prezentacja multi-
medialna o Papieżu – Polaku, pieśni, które
ukochał oraz fragmenty homilii Papieża.

Zwiedzający mieli również możliwość
bliższego poznania życia i twórczości Anny
Jenke – wspaniałego pedagoga i wychowaw-
cy. W sali wystawowej znajdowały się foto-
grafie, broszury, ulotki, wiersze pisane przez
uczniów szkoły, opowiadania, a także obrazy,
książki i czasopisma.

W osobnej sali chętni mogli obejrzeć na du-

żym ekranie filmy o życiu naszego Papieża,
w tym „Droga do Świętości”.
W ciągu 4 dni wystawę odwiedziło ponad 400
osób, w tym władze Żarowa, dyrektorzy szkół,
księża z Dekanatu Żarów, mieszkańcy gminy,
uczniowie Szkół Podstawowych w Mrowi-
nach, Zastrużu i Imbramowicach oraz wycho-
wankowie MOW. Wystawa cieszyła się du-
żym uznaniem zwiedzających, o czym świad-
czą wpisy w księdze pamiątkowej.

W związku z brakiem wymaganego
terminu 8 tygodni między ostatnią
akcją, a akcją zaplanowaną na

27.05.201 1 r. termin akcji został prze-
sunięty na 03.06.201 1 r. na godz. 8.30
do 1 3.30,miejsce akcji pozostaje bez
zmian. Przepraszamy wszystkich
oddających krew, przesunięcie wy-
nikło nie z naszej winy. Zapraszamy
wszystkich chętnych na 03.06.201 1 r.

HDK

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
Powiatowy Zespół Doradca w Świdnicy

Informuje,

że 1 6 maja br. mija termin składania wniosku o dopłaty obszarowe.

W Żarowie wnioski wypełniane są przez pracownika PZD w godzinach pracy
Urzędu Miasta we wtorki, środy i czwartki w biurze Miejsko-Gminnej Spółki

Wodnej przy ulicy Armii Krajowej 53a
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Tydzień Bibliotek 201 1
W 201 1 roku, w dniach 8-1 5 maja odbędzie się VIII edycja Tygodnia Bibliotek. Hasło tego-

rocznej edycji programu brzmi: Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę.

Tydzień Bibliotek to ogólnopolski pro-
gram, realizowany od 2004 roku przez Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Koncentru-
je on uwagę szerokiej opinii publicznej wo-
kół problematyki upowszechniania
czytelnictwa, roli bibliotek w życiu społecz-
nym i kulturalnym oraz sprzyja popularyzacji
różnorodnych form pracy z czytelnikami. Re-
alizacja programu odbywa się w maju i roz-
poczyna się z Dniem Bibliotekarza i Biblio-
tek – 8 maja.

Tegoroczne hasło nawiązuje do faktu, że
biblioteki to niezastąpiony element naszego
rozwoju intelektualnego, kariery zawodowej ,
spędzania wolnego czasu. Z biblioteką jest
nam po drodze, ponieważ korzystamy z jej
usług przez całe życie. Każdy może znaleźć

w niej coś dla siebie.
Z okazji Tygodnia Bibliotek 2011 Biblio-

teka Publiczna w Żarowie przygotowała na-
stępujący program:
Tydzień bibliotek 2011 – „Biblioteka zawsze

po drodze, nie mijam – wchodzę ”
– Spotkanie autorskie z Małgorzatą Kaliciń-

ską, autorką bestsellerowej książki „Dom
nad rozlewiskiem” – 4 maja 2011 r., godz.
17.00.

– Przyjazny komputer – nauka obsługi kom-
putera i Internetu dla początkujących – od
09.05.2011 r. do dnia 31 .05.2011 r.

– Lubię książki! – lekcje biblioteczne z ak-
tywnym udziałem dzieci (termin do
uzgodnienia).

– Czytajmy razem! – spotkania z bajką w ra-

Wyróżnienie
dla Biblioteki

Biblioteka Publiczna w Żarowie otrzymała
wyróżnienie w konkursie „Pomyszkuj w bi-
bliotece – Tydzień z Internetem 201 1 ”.

W czwartkowy wieczór 3 marca 2011r.
odbył się w Bibliotece Publicznej w Żarowie
koncert życzeń pt. „Wspomnień czar”. Było
to integracyjne spotkanie dla seniorów, pole-
gające na wyszukaniu i wspólnym wysłucha-
niu piosenek na internetowym serwisie
YouTube.

Zorganizowano go w ramach „Tygodnia
z Internetem 2011”. Relację ze spotkania
przesłaliśmy do Fundacji Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego w Warszawie.
Łącznie w okresie od 7 do 31 marca br.
wpłynęło aż 359 zgłoszeń z relacjami ze spo-
tkań w bibliotekach. Spośród nich wyłonio-
nych zostało 6 laureatów nagród I, II i III
stopnia oraz 100 laureatów, którym przyzna-
ne zostały nagrody specjalne. Wszystkie bi-
blioteki, które nadesłały zgłoszenia do kon-
kursu otrzymają certyfikat potwierdzający
udział w „Tygodniu z Internetem 2011”, a do
władz samorządowych przesłane zostanie
specjalne podziękowanie, do którego będzie
dołączona relacja biblioteki.

Jako wyróżniona biblioteka otrzymamy
zestaw edukacyjny (podręcznik Akademii e-
Seniora UPC i książeczki dla dzieci o bezpie-
czeństwie w sieci „Baw i ucz się”) ufundo-
wany przez partnera kampanii – firmę UPC.
Składamy serdeczne podziękowania senio-
rom, Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Ża-
rowie oraz pracownikom Urzędu Miejskiego
w Żarowie za pomoc i zaangażowanie w or-
ganizacj i „Koncertu życzeń”.

Małgorzata Gawron

mach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
(termin do uzgodnienia).

– Kiermasz książki – każda tylko po 0,50 zł!
– Spotkanie z poezją w Dyskusyjnym Klubie

Książki, w dniu 25.05.2011 r., godz.
15.00, poświęcone twórczości ks. Jana
Twardowskiego – patrona Biblioteki
w Żarowie.

– Mamy, mamcie, mamuśki – zajęcia
w Akademii Malucha w dniu
25.05.2011r., godz. 11 .00, poświęcone
Dniu Matki.

– Wycieczki do biblioteki – dla dzieci i mło-
dzieży (termin do uzgodnienia).

– Wystawy:
1 . Portrety Jana Pawła II – wystawa ob-

razów Wandy Hüpner.
2. Błogosławiony Jan Paweł II – wysta-

wa okolicznościowa z okazji beatyfi-
kacj i Jana Pawła II.

3. Półka Miłosza – 2011 Rok Czesława
Miłosza, wystawa książek.

4. Poezja bliska każdemu – wystawa
książek ks. Jana Twardowskiego – pa-
trona Biblioteki.

Zapraszamy! Biblioteka zawsze po drodze
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Kowna, wycieczka do stolicy Litwy Wilna oraz wieczorne „wypady”
do dyskoteki.

Organizatorem pilotującym całe przedsięwzięcie na terenie Polski
było Stowarzyszenie Semper Avanti z Wrocławia. Projekt zrealizo-
wano w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Krystian Chęciek

dokończenie ze strony 1 .

Witaj Litwo

Pamiętajmy o historii
Żarowska Izba Historyczna, działająca w ramach Gminnego Cen-

trum Kultury i Sportu w Żarowie zainaugurowała swoją działalność 30
września 201 0 r. Ulokowano ją w pomieszczeniach byłego kina „Świt”
w budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie.

Dla wszystkich zwiedzających Izba czynna jest w środę w godzi-
nach 10-17 oraz niedzielę w godzinach 11 -14. Zwiedzanie ekspozycji
jest bezpłatne.

Głównym nurtem pracy Żarowskiej Izby Historycznej , jak każdej
innej placówki tego typu, jest gromadzenie, przechowywanie i udo-
stępnianie zbiorów zwiedzającym.

Prezentacja zbiorów odbywa się poprzez organizowane wystawy
tematyczne, a także wystawy przyjmowane z innych instytucj i kultu-
ralnych, organizacj i z kraju i z zagranicy.

Drugim nurtem pracy Izby Historycznej jest działalność edukacyj-
na i naukowa.

Działalność edukacyjna kierowana jest głównie do młodzieży
szkolnej z Gminy Żarów. Eksponaty prezentowane na wystawach po-
zwalają na bezpośredni kontakt z tematyką historyczną, co pobudza
ciekawość, a także uświadamia młodym ludziom, że historia wcale
nie musi być nudna, wręcz przeciwnie jest bardzo interesująca i warto
ją poznać.

Działalność naukowa Izby Historycznej realizowana jest poprzez:
gromadzenie wszelkich eksponatów i materiałów związanych z Gmi-
ną Żarów i jej okolicami, ich naukowe opracowanie oraz udzielanie in-
formacji w formie ustnej , pisemnej i elektronicznej wszystkim zainte-
resowanym. Do działalności naukowej Żarowskiej Izby Historycznej
należy także pogłębianie wiedzy z zakresu prehistorii i historii Ziemi
Żarowskiej oraz okolic, które realizowane jest w szczególności po-
przez badania archeologiczne, kwerendę archiwalną oraz prace zwią-
zane z uporządkowaniem i oznakowaniem miejsc historycznych.

Biorąc pod uwagę bogatą w wydarzenia militarne historię Gminy
Żarów, Żarowska Izba Historyczna obok działań oscylujących wokół
szeroko pojętej historii swojej „małej ojczyzny”, prezentuje i upo-
wszechnia szczególnie tematykę związaną z wojnami, które przetoczy-
ły się przez teren Gminy Żarów.

Od początku swojej działalności Żarowska Izba Historyczna na-
wiązała liczne kontakty i współpracę: z placówkami muzealnymi
(Muzeum Ziemi Szprotawskiej , Muzeum Broni i Militariów w Świd-
nicy), grupami rekonstrukcji historycznej (GRH Festung Breslau,
Królewski Pruski Regiment Piechoty „Alt Kreytzen”), instytycjami
naukowymi (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Pra-
cowania Archeologiczna „Delfa”) oraz osobami prywatnymi.

Dotychczasowe ekspozycje: stałą oraz sześć wystaw tematycz-
nych (wystawy: pocztówek i starych fotografii, militariów, zabytków
archeologicznych, minerałów polskich, pamiątek żarowskiej Solidar-
ności) obejrzało łącznie 1212 osób.

Obecnie udostępniony jest do zwiedzania projekt pt. „Silesianie.
Dolnośląskie Zakłady Chemiczne we wspomnieniach mieszkańców
Żarowa”, którego autorem jest Tomasz Nycz.

Dużym zainteresowaniem cieszy się strona internetowa Izby Histo-
rycznej, która w ciągu 1 ,5 miesiąca zanotowała ponad 8500 odsłon.

Cieszącym i budującym jest, że stałymi bywalcami Żarowskiej
Izby Historycznej oprócz dorosłych pasjonatów historii jest także
młodzież szkolna z Gminy Żarów.

Bogdan Mucha

Burmistrz Miasta Żarów
ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora ds. dróg

w Urzędzie Miejskim w Żarowie

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane
w terminie do 1 7. 05. 201 1 roku do godziny 1 6:00

w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2.

Pełna informacja o konkursie umieszczona została na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(htpp://bip.zarow.dolnyslask.pl/)
oraz tablicy informacyjnej

w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie
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21 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Miej-
skim w Żarowie odbyła się sesja Rady Miej-
skiej , którą otworzył

Przewodniczący Tadeusz Pudlik, udziela-
jąc najpierw możliwości wypowiedzi pracow-
nikom Spółdzielni Socjalnej Raz Dwa Trzy:
„Sprzątamy w miejscach, które pokrywają
podpisane z nami umowy, a nawet tam gdzie
ich nie mamy wykonując w ten sposób pracę
za darmo. Boli nas to, że nasza praca nie tyl-
ko nie jest doceniana, ale również napiętnowa-
na w biuletynie „Razem dla Żarowa” i to zu-
pełnie bezpodstawnie”. Radny Robert Kaś-
ków wyjaśnił, że artykuł jego autorstwa był
relacją z ostatniej sesj i. Po raz kolejny z kolei
radny Tadeusz Dalgiewicz zaakcentował, iż
jego wypowiedź na sesj i wynikała z niewie-
dzy i nie była skierowana przeciwko Spół-
dzielni, która swoją pracę wykonuje rzetel-
nie. Wyjaśnienia w tej sprawie były na wcze-
śniejszej sesj i dokonane przez Burmistrza
Leszka Michalaka, o tym jednakże w w/w biu-
letynie już nie napisano.

Pierwszym punktem obrad było uchwale-
nie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Żarów na la-
ta 2011 -2012. W tematykę problemu wprowa-
dziła zebranych Pani Anita Denes-Ziemkie-
wicz, uzasadniając: „To jest nowe zadanie na-
łożone na gminę, mimo że do tej pory
funkcjonował już gminny program przeciw-
działania alkoholizmowi. System chociaż był,
teraz należy go sformalizować”. Pani Marta
Plizga z Ośrodka Pomocy Społecznej została
oddelegowana do prowadzenia działań profi-
laktycznych oraz Przeciwdziałaniu przemocy.
Podczas głosowania nad Gminnym Progra-
mem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2011 -2012 wszyscy radni glosowali „za”.

W kolejnych dwóch uchwałach radni po-
dejmowali decyzje o aktualizacj i budżetu gmi-
ny . Budżet gminy ma charakter „żywej mate-
rii”, która musi uwzględniać nowe możliwo-
ści pozyskiwania środków na zadania
realizowane przez gminę, jak i zmieniające
się warunki realizowanych rozliczeń przy wy-
stępującym niedoborze środków.

W głosowaniu w sprawie zmiany wielolet-
niej prognozy finansowej Gminy Żarów 11
radnych głosowało „za”, 2 było „przeciw”,
2 wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Żarów na rok
2011 : 11 radnych głosowało „za”, 1 „prze-
ciw”, 3 wstrzymało się od głosu. Wprowadze-
nie zmian okazało się konieczne ze względu
na to, że należało przesunąć środki na wyko-
nanie pilnych inwestycj i.

Kolejnym punktem obrad poddanym gło-
sowaniu było zaciągnięcie pożyczki w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie opra-

cowania programów funkcjonalno-użytko-
wych i projektów budowlanych dla zadania
inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej w Gminie Żarów –
pierwszy etap – budowa kanalizacj i sanitar-
nej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Boża-
nów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków
jednorodzinnych za ulicą Pogodną i Henryka
Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sa-
nitarnej kanalizacj i przesyłowej wraz z siecią
wodociągową 2009-2014 część pierwsza –
realizacja inwestycj i w miejscowościach:
Wierzbna, Bożanów i Żarów.”

„Planujemy rozpocząć tę inwestycję w ro-
ku 2012 i zakończyć ją w 2013, pożyczka ta
wynosić będzie 102 tysiące, a umożliwi gmi-
nie przygotowanie niezbędnych planów, któ-
re są obligatoryjnym dokumentem składa-
nym przy wniosku o dofinansowanie budowy
kanalizacj i” – mówił Zastępca Burmistrza
Grzegorz Osiecki. W głosowaniu nad zacią-
gnięciem pożyczki 11 radnych było „za”, 4
radnych natomiast z Klubu Razem dla Żaro-
wa wstrzymało się od głosu.

Następnie radni glosowali nad zmianą
Uchwały nr II/11 /2002 Rady Miejskiej w Ża-
rowie z dnia 29.11 .2002 w sprawie: Zasad
ustalania i wysokości miesięcznych diet zry-
czałtowanych dla radnych Gminy Żarów.
„Musimy wziąć pod uwagę, iż diety radnych
w Żarowie są jednymi z najniższych w okoli-
cy. Radni reprezentujący wioski ponoszą
największe koszty, ponieważ często finanso-
wo wspierają wszelkie wydarzenia, jakie ma-
ją miejsce na ich wioskach” – sugerował
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie
Tadeusz Pudlik. W głosowaniu 11 radnych
było „za”, 4 z Klubu Razem dla Żarowa było
z kolei przeciw. Ciekawostką jest, iż podczas
rozmów z Przewodniczącym Rady, żaden
z radnych nie był przeciwny podwyżce diety.

Następnie przedstawione zostały: spra-
wozdanie z pracy Burmistrza oraz interpela-
cje, zapytania i wolne wnioski radnych.

W dalszej części obrad, Przewodniczący
Rady Tadeusz Pudlik serdecznie przywitał
nowo wybranego Sołtysa wsi Pyszczyn – pa-
na Ryszarda Pawlika, któremu w imieniu Ra-
dy Miejskiej złożył gratulacje z okazji wybo-
ru oraz życzył powodzenia w pracy na rzecz
mieszkańców swojej wsi.

Zgodnie z zapowiedzią, którą złożył
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie
Tadeusz Pudlik podczas debaty w sprawie
prywatyzacji Szpitala „Latawiec” oraz szpi-
tala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego
w Żarowie, która odbyła się 15 kwietnia
2011 roku konieczne stało się wypracowanie
oficjalnego stanowiska Rady Miejskiej w Ża-
rowie w tym temacie. Reprezentujący Pol-
skie Stronnictwo Ludowe radny Mieczysław
Myrta wypowiedział się również w tym sa-
mym kontekście: „Jesteśmy przeciwko, nie

Kolejna Sesja
Restrukturyzacji szpitala „nie”, podwyżkom „tak”, czyli o sesji słów kilka.

System Samorządowy
Informator SMS daje
władzom samorządowym
możliwość:
- ostrzegania przed zagrożeniami (zarzą-

dzanie kryzysowe),
- przesyłania wiadomości podnoszących ja-

kość 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 informo-
wanym:
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 po-

twierdzeniem rejestracj i w systemie
5. Możesz także zadzwonić do Biura Ob-

sługi Klienta na numer 71 -750-47-00.
Adam Rakoczy

wypływają żadne korzyści dla mieszkańców
z restrukturyzacji tych szpitali, a więc nie wi-
dzimy w niej sensu. Mamy w naszym kraju
wiele przykładów sprywatyzowanych szpitali.
Komercjalne działanie obiektów szpitalnych
nie poprawia ich dostępności dla pacjentów,
a w przypadku tych mniej zasobnych najczę-
ściej jest wręcz przeciwnie”. Reprezentująca
Wspólnotę Samorządową koło Żarów radna
Urszula Ganczarek wyraziła w jej imieniu
sprzeciw w sprawie komercjalizacji szpitali.
Zaproszony na spotkanie pan Zbigniew
Owczarski – Przewodniczący SLD w Żarowie
złożył na ręce Zastępcy Burmistrza Grzegorza
Osieckiego negatywną opinię klubu w tym
aspekcie. Jedynym klubem, który nie miał
wypracowanego stanowiska w tym temacie
był Klub „Razem dla Żarowa”.

Ogłoszona została pięciominutowa prze-
rwa, podczas której członkowie klubu „Razem
dla Żarowa” opracowali swoje stanowisko. Po
wznowieniu sesji odbyło się głosowanie nad
stanowiskiem Rady Miejskiej w Żarowie, któ-
ra nie zgadza się z komercjalizacją szpitali.
Wszyscy Radni głosowali „za”.

Końcowym punktem obrad były interpe-
lacje, na które w dużym stopniu radni otrzy-
mali wyczerpującą odpowiedź ustną od Za-
stępcy Burmistrza Grzegorza Osieckiego.

Następnie przyjęto protokół z poprzed-
niej sesj i Rady Miejskiej . Życzenia Świątecz-
ne wszystkim Radnym złożyli: Przewodni-
czący Rady Miejskiej oraz Zastępca Burmi-
strza Grzegorz Osiecki.

Magdalena Pawlik
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farsy. Wielokrotnie udowadnialiśmy fakt, że
właścicielem i zarządcą drogi jest powiat,
tak więc informacja zamieszczona na tabli-
cach była nieprawdziwa i niezgodna ze sta-
nem faktycznym. Zgodnie z zapisami w Powia-
towym Biurze Geodezji i Katastru, Powiat
Świdnicki nie tylko jest jedynym właścicielem
gruntów, na których znajduje się przedmioto-
wa droga, ale jest również jej zarządcą. Ta-
kie same wnioski można wysnuć po analizie
ksiąg wieczystych.
– Skąd to całe zamieszanie wokół dro-

gi? Czyż Gmina nie podjęła działań zmie-

rzających do przejęcie tej i innych dróg

na swój stan?

– Leszek Michalak – Ależ oczywiście, nikt
nie zaprzecza faktu, że sześć lat temu podję-
to starania o przejęcie dróg, w tym drogi Bo-
żanów – Kalno – Żarów. Zawarto nawet sto-
sowne porozumienie w tej sprawie. Zgodnie
z porozumieniem z 29 lipca 2005 r. zawar-
tym pomiędzy Powiatem Świdnickim a Gmi-
ną Żarów, Powiat Świdnicki zobowiązał się
między innymi do: „ § 1 . pkt 6. Wykonania re-
montów cząstkowych nawierzchni bitumicz-
nych dróg powiatowych przekazywanych
Gminie Żarów”.
Co więcej, oba samorządy podjęły nawet sto-

sowne uchwały. Rada Powiatu Świdnickiego
podjęła uchwałę nr XLIII/469/2006 z dnia 13
września 2006r. , w sprawie pozbawienia nie-
których dróg kategorii dróg powiatowych,
a Gmina Żarów uchwałę nr LV/340/2006
z dnia 13 września 2006r. , w sprawie zalicze-
nia dróg do kategorii dróg gminnych. Wna-
stępstwie tych uchwał ZarządWojewództwa
zmienił kategorię drogi z powiatowej na gmin-
ną. Jednakże do faktycznego przekazania nie
doszło do chwili obecnej. Powiat po roku 2006
nie dokonał remontu, do którego zobowiązał
się w porozumieniu, a poza tym nie załatwiono
formalności, czego dowodem jest wpis w Po-
wiatowym Biurze Geodezji i Katastru. Przypo-

mnę, że z zgodnie z w/w uchwałą Rady Powia-
tu Świdnickiego przekazanie powinno nastąpić
do dnia 1 stycznia 2007r. , (§3. Uchwała wcho-
dzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2007 roku), a przed nim stosowny
remont. Ale samo podjęcie uchwał jeszcze ni-
czego nie załatwia. To jedynie pierwszy krok
na długiej drodze, która miała doprowadzić do
zmiany właściciela i zarządcy.
– Z czyjej winy nie doszło do przekaza-

nia w wyznaczonym terminie i powstania

sporu o drogę?

– Leszek Michalak – Nie ma sporu pomię-
dzy Powiatem Świdnickim a Gminą Żarów co
do faktu przejęcia przedmiotowej drogi. Nie
jest również zaniedbaniem Gminy Żarów, iż
Powiat Świdnicki nie dopełnił formalności wy-
nikających z podpisanych dokumentów
w 2006 roku. Podkreślam, że władzom Gminy
Żarów zależy na jej mieszkańcach i dopełnie-
niu formalności wynikających z wcześniej
podjętych uchwał. Co więcej, przez te ostat-
nie sześć lat, to Gmina Żarów dokładała
wszelkich starań, aby utrzymać drogę w jak
najlepszym stanie. Zresztą jest to element
spójnej polityki prowadzonej od wielu lat
przez „Wspólnotę Samorządową” (od niedaw-
na wspieraną przez PSL, które współrządzi
gminą w tej kadencji), która sprowadza się
do tego, aby wyremontować jak największą
ilość dróg na terenie gminy. Praktycznie
w każdej miejscowości w Gminie Żarów pro-
wadzone są inwestycje dotyczące remontów
oraz projektów budowy dróg.
– Czy to całe zamieszanie nie spowodu-

je, że drogę trzeba będzie niedługo za-

mknąć, bo nie da się jej użytkować?

– Leszek Michalak – Nie ma takiej możli-
wości. Gmina Żarów podjęła starania w ce-
lu wyremontowania przedmiotowej drogi.
W zeszłym roku złożyliśmy wniosek do Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji o dofinansowanie remontu drogi w ra-
mach: „Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Co
ciekawe, aby Gmina mogła złożyć wniosek,
musiała wykazać, że ma prawo do tej drogi.
Dla potrzeb wniosku, na mocy porozumie-
nia z 25 września 2010r. Gmina Żarów
przejęła od Powiatu Świdnickiego zarząd
tymczasowy nad tą drogą na okres od 25
września do 30 listopada 2010 r. Dotacji
wówczas niestety nie otrzymaliśmy i zgodnie
z umową użyczenia zarząd Gminy Żarów
nad drogą upłynął 30 listopada 2010r.
– Co będzie dalej z drogą?

– Leszek Michalak – UrządMarszałkowski
zapowiedział w najbliższym czasie nabór ko-
lejnych wniosków na inwestycje, dzięki któ-
rym droga ta będzie mogła być wyremonto-
wana. Po raz kolejny będziemy się starać
o środki na jej remont. Nadal jesteśmy goto-
wi przejąć drogę na własność, ale oczekuje-
my, że Powiat nie tylko dopełni procedur for-
malno-prawnych, ale również wywiąże się ze
swoich zobowiązań zapisanych w porozumie-
niu z 2005r. A na zakończenie informuję po
raz kolejny właściciela tablic, które zostały
zamieszczone na w/w drodze, o możliwości
ich odbioru w Urzędzie Miejskim w Żarowie
przy ulicy Zamkowej 2.
Problemu mieszkańców Kalna – jakim

jest ta nieszczęsna droga – nie da się roz-
wiązać przydrożną tablicą. Potrzebna jest
dobra wola i zgodne współdziałanie. Czas
już najwyższy na to, aby Starostwo wykona-
ło to, do czego zobowiązał się Powiat Świd-
nicki w 2005 roku.

rozmawiał Kon-Rad We.Zy.R

Jury miało trudne zadanie z wyborem naj-
piękniejszych prac, ponieważ wszystkie były
niezwykle ciekawe i oryginalne, wykonane róż-
nymi technikami plastycznymi i bardzo koloro-
we. Po długich obradach wyłoniono 21 zwy-
cięzców w czterech kategoriach wiekowych.

I Kategoria – do lat 6
I miejsce: Karol Pawlonka, lat 5 op. Marta Bu-

kalska, Bajkowe Przedszkole w Żarowie,
II miejsce: Ola Kosińska, lat 4 Przedszkole
„Chatka Małolatka” w Żarowie,

III miejsce: Hania Bal, lat 6 op. art. Dorota
Galicka, Bajkowe Przedszkole w Żarowie.
I I Kategoria – klasa 0-III

I miejsce: Martyna Zdanowska, kl.0” SP w Żaro-
wie, Bartek Zdanowski, kl.0” SP w Żarowie,

II miejsce: Justyna Szczygieł kl. II SP w Żarowie,
III miejsce: Jakub Konieczny, kl. II SP w Ża-

rowie, wyróżnienie Kacper Sobański, kl.

„0” SP w Zastrużu.
I I I Kategoria – klasa IV-V

I miejsce: Zuzanna Ziobro, kl. VI SP w Żarowie,
II miejsce: Natalia Skowronek, kl. IV SP

w Żarowie,
III miejsce: Kacper Kowalczyk, kl.IV SP

w Mrowinach.
IV Kategoria – Gimnazjum

I miejsce: Marta Teszner, kl. II Świetlica
„Cztery Pory Roku”,

II miejsce: Katarzyna Struszewska, kl. III
Gimnazjum w Żarowie.

W konkursie na kartkę
wielkanocną zwyciężyl i :

I Kategoria – do lat 6
I miejsce: Michał Piotrowski, lat 5 Bajkowe

Przedszkole w Żarowie,

II miejsce: Nikola Mróz, lat 4 Przedszkole
„Chatka Małolatka”,

III miejsce: Krystian Rossa, lat 5 op. Marta Bu-
kalska, Bajkowe Przedszkole w Żarowie.
I I Kategoria – klasa 0-III

I miejsce: Łucja Dąbrowska, kl. „0” wych.
J. Karpińska SP w Żarowie,

II miejsce: Wiktoria Wielg, kl. I op. Edyta
Cichecka SP w Mrowinach, Maurycy Ma-
tuszak, kl. I op. Edyta Cichecka SP
w Mrowinach,

III miejsce: Martyna Zdanowska, kl. „0”
SP w Żarowie,

wyróżnienie Radek Bezegłów, kl. II SP
w Żarowie.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody

książkowe oraz rzeczowe, a także zostali po-
częstowani wielkanocnymi czekoladowymi
jajeczkami. Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za udział w konkursie, opiekunom za
zaangażowanie. Nagrodzone prace można
podziwiać w holu biblioteki od godz. 9:00 do
17:30. Serdecznie zapraszamy!

Barbara Cholewa

dokończenie ze strony 1 .

Niechciana droga?

Wielkanocne konkursy
1 5.04.201 1 r. o godz. 1 5:00 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów na kartkę wielkanocną z życze-

niami oraz na ozdobę wielkanocną, w których udział wzięły dzieci w wieku przedszkolnym, ucznio-
wie szkół podstawowych i gimnazjum, z terenu Gminy Żarów. Ogółem było 1 03 uczestników.
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Jakub Dołcharz
40 w Polsce

Jakub Dołcharz najmłodszy zawodnik klubu
GLKS Goniec Żarów startował w Mistrzostwach
Polski Przedszkolaków w szachach.

Zawody rozegrano w dniach 26-27
kwietnia 2011 w Sielpi Wielkiej . Na 113
chłopców nasz reprezentant zajął bardzo do-
bre 40 miejsce. Na uwagę zasługuje fakt, iż
młody szachista wśród reprezentantów Dol-
nego Śląska nie miał sobie równych. Dodat-
kowo Jakub zdobył IV kategorię szachową.
Gratulujemy!

media

dokończenie ze strony 1 .

Obchody Beatyfikacji Jana Pawła II
tykanu, projekcje filmów, wy-
stawy i nabożeństwa dzięk-
czynne – w naszej gminie od-
były się bogate obchody uro-
czystości beatyfikacyjnych. To
ważne wydarzenie było w spo-
sób wyjątkowy obchodzone
w parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Żarowie, gim-
nazjum imienia Jana Pawła II
w Żarowie, parafii Matki Bo-
żej Królowej Polski w Mrowi-
nach oraz Przyłęgowie – miej-
scu, w którym nastąpiło uroczyste poświęce-
nie krzyża oraz tablicy pamiątkowej
z wizerunkiem Ojca Świętego.

W niedzielny poranek o godzinie 10:00
w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Żarowie wierni mogli na żywo śledzić
transmisję uroczystości beatyfikacyjnych
z Watykanu i duchowo przygotować się do
tych podniosłych wydarzeń. Ksiądz Dziekan
Piotr Ważydrąg, proboszcz żarowskiej parafii
serdecznie zapraszał wszystkich parafian do
wspólnego przeżywania uroczystości, podkre-
ślając podniosłość wydarzeń:
„To ważne, by w tak uroczystej
chwili być razem”. Chwilą, na
którą wszyscy czekali z nie-
cierpliwością było odczytanie
przez papieża Benedykta XVI
formuły o beatyfikacji Jana
Pawła II. Stało to się dokładnie
o godzinie 10.37, od tego mo-
mentu papież Jan Paweł II zo-
stał oficjalnie uznany za błogo-
sławionego. Parafianie, którzy
przybyli w tym dniu do Ko-
ścioła, aby wspólnie przeżywać uroczystości
nie kryli wzruszenia.

W niedzielne popołudnie mieszkańcy gmi-
ny Żarów mogli uczestniczyć w uroczystej
mszy św. w parafii Matki Bożej Królowej Pol-
ski w Mrowinach w intencji Ojca Świętego,
której przewodniczył proboszcz Ksiądz Paweł
Szajner. Podczas homilii, ksiądz Paweł wska-
zał na osobę Jana Pawła II jako na człowieka
wielkiej modlitwy. Ponadto, po mszy świętej
parafianie mogli udać się do szkoły podstawo-
wej imienia Anny Jenke w Mrowinach, aby po-
dziwiać wystawę poświęconą Ojcu Świętemu
oraz patronce szkoły, a także zjednoczyć się
podczas projekcji filmów o Janie Pawle II.

Na godzinę 17:00 mieszkańcy gminy Ża-
rów mogli udać się do Przyłęgowa na uroczy-
stość poświęcenia krzyża oraz tablicy pamiąt-
kowej z wizerunkiem Jana Pawła II . Poświę-
cenia dokonał proboszcz żarowskiej parafii
Ksiądz Dziekan Piotr Ważydrąg, który nie
krył radości, że w tym szczególnym dniu
mógł dokonać tak symbolicznego gestu.
Wśród zaproszonych gości na tę uroczystość
przybył Burmistrz Miasta Żarów Leszek Mi-
chalak, Ksiądz Władysław Terpiłowski, Ze-

non Jankowski – właściciel firmy kamieniar-
skiej w Przyłegowie i sponsor kamiennego
krzyża oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy
wsi. „Spotykamy się dziś w dzień beatyfika-
cj i Jana Pawła II i wspólnie chcemy dzięko-
wać za wspaniały Boży Dar, którym było je-
go życie” – tymi słowami przywitał wszyst-
kich Burmistrz Leszek Michalak. Po
dokonaniu symbolicznego poświęcenia, soł-
tys wsi Przyłęgowa pani Agnieszka Pronie-
wicz zaprosiła gości oraz mieszkańców na
uroczystą kolację do świetlicy wiejskiej .

Zwieńczeniem obchodów beatyfikacyj-
nych w gminie Żarów był wieczór dziękczy-
nienia za beatyfikację Jana Pawła II, który od-
był się w żarowskim gimnazjum. Nieco wcze-
śniej jednak, Burmistrz Leszek Michalak,
Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pu-
dlik, Helena Słowik – Dyrektor gimnazjum
w Żarowie oraz licznie przybyli mieszkańcy
gminy zebrali się przed pomnikiem, aby zło-
żyć kwiaty i zapalić znicze ku pamięci Ojca
Świętego. Głos zabrała dyrektor Helena Sło-
wik, oznajmiając: „Pragniemy Bogu podzię-
kować za osobę wielkiego papieża, za jego
dzieło i orędzie, jakie pozostawił współcze-
snemu światu, za dobro zdziałane przez Nie-
go, które stało się również naszym udziałem”.
Następnie w gimnazjum odbył się montaż po-
etycki, przygotowany przez nauczycieli oraz
uczniów szkoły, a także instruktorów Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie,
który z pewnością zapadnie na długo w pa-
mięci mieszkańców naszej gminy. Mamy na-
dzieję, że beatyfikacja Jana Pawła II będzie
dla wszystkich wyjątkowym wydarzeniem
i pozostawi głębszy ślad w naszych duszach.

Magdalena Pawlik

Turniej 3-majowy
Pomimo złych warunków atmosferycz-

nych panujących na drogach w województwie
dolnośląskim, aż trzydziestu dwóch szachi-
stów i szachistek z jedenastu klubów brało
udział w turnieju szachowym z okazji rocznicy
Konstytucji 3 Maja.

Turniej otworzył Burmistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak.

Po dziewięciu rundach znaliśmy zwycięz-
ców poszczególnych kategorii. Fenomenalne
zawody rozegrał junior Damian Daniel repre-
zentujący barwy Gońca Żarów, który wygrał
kategorię OPEN.

Kat. OPEN
1 . Damian Daniel – Goniec Żarów
2. Marek Pociejowski - WZSN Start Wrocław
3. Babel Hubert - KSz Polonia Wrocław
8. Borowski Przemysław - Goniec Żarów
9. Dawid Mozol – Goniec Żarów
10. Artur Adamek - Goniec Żarów
14. Kazimierz Henik - Goniec Żarów
15. Jowita Dranak - Goniec Żarów
16. Henryk Król - Goniec Żarów
18. Mirosław Cygan - Goniec Żarów
23. Jakub Dołharz - Goniec Żarów
24. Wiktor Zaremba - Goniec Żarów
27. Michał Dołharz - Goniec Żarów

Kat. Juniorka
1 . Karolina Utecht - UKS Baszta Wałbrzych
2. NataliaMielnik - KSz GAMBIT MDKŚwidnica
3. Aleksandra Olszewska - GLKS Jaworzyna Śl.

Kat. Junior
1 . Daniel Damian - Goniec Żarów
2. Przemysław Borowski - Goniec Żarów
3. Dawid Mozol - Goniec Żarów

Kat. Seniorka
1 . Mirosława Mączka - WZSN Start Wrocław
2. Agnieszka Babel - KSz Polonia Wrocław
3. Jowita Dranka - Goniec Żarów

Najstarszym zawodnikiem turnieju był
Henryk Król (65 lat), najmłodszy szachista - Ja-
kub Dołharz (7 lat).

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzy-
mali puchary oraz pamiątkowe medale.

Zawody przeprowadzono w Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Żarowie. Organizatorami
byli: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żaro-
wie oraz PZ LZS w Świdnicy.
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Uroczystości w Przyłegowie

Uroczystości w Gimnazjum
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Spotkanie zakoń-
czyło się zwycięstwem
gospodarzy 2:0. Cieszy
dobra gra żarowskiej
drużyny, która stawiła
ciężki opór rywalowi.

Na początku spo-
tkania Zjednoczeni mo-
gli zdobyć co najmniej
dwie bramki. W pierw-
szych minutach bram-
karz Górnika miał wiel-
kie kłopoty z piłką bitą
z prawego narożnika
przez Chrapka.

Chwilę później
M. Dopieralski idzie do końca za akcją unie-
możliwiając bramkarzowi z Wałbrzycha ła-
twej interwencji w polu karnym przed kałużą
wody. Ofiarnym wślizgiem zawodnik Zjedno-
czonych strzela przez ręce golkipera. Piłka lą-
duje na słupku. W jednej z kolejnych groź-
nych akcji naszego zespołu, popis swoich
umiejętności pokazał junior młodszy – Koło-
dziej . Stojąc silnie na nogach nie daje się prze-
pchać rywalowi wysuwając sobie futbolówkę
na skrzydło. Zbiegając z ostrego kąta mija
obrońcę i przerzuca piłkę nad interweniują-
cym bramkarzem. Piłka ląduje minimalnie
obok dłuższego słupka.

Pomimo przewagi, jaką posiadaliśmy nie
ustrzegliśmy się błędu, tracąc bramkę w 36
minucie.

Tuż przed gwizdkiem kończącym pierw-
szą połowę brak komunikacji naszych środ-
kowych obrońców sprawia, iż Iwanicki musi
ratować się dynamicznym wyjściem z bram-
ki, zakończonym faulem tuż za linią szesna-
stego metra. Konsekwencją tego czynu był
żółty kartonik, który powędrował w kierunku
żarowskiego bramkarza.

W drugiej części meczu trzech dogod-
nych sytuacji nie wykorzystuje Sudoł. Po
otrzymaniu piłki przed polem karnym osa-
motniony pomocnik Zjednoczonych decydu-
je się na bezpośredni, niecelny strzał w kie-
runku bramki. Lepszym wariantem w tej sy-
tuacj i byłoby wejście z piłką w pole karne.
Niespełna dziesięć minut później kopia po-
przedniej sytuacj i. Ponownie zakończona

Przegrana z wiceliderem
1 maja 201 1 r juniorzy starsi Zjednoczonych Żarów podejmowali na wyjeździe wicelidera

Ligi Dolnośląskiej Juniorów, piłkarzy Górnika Wałbrzych.

Seniorzy na remis
Po dwóch porażkach z Victorią Świebodzice i Ścinawką Średnią, Zjednoczeni Żarów wystę-

pujący w klasie okręgowej zdobyli bardzo cenny punkt w meczu wyjazdowym z Kryształem
Stronie Śląskim.

Pierwsze , jak i całe spotkanie toczyło się
w środkowej części boiska. Więcej z gry miał
zespół Zjednoczonych, który częściej utrzy-
mywał się przy piłce i próbował zadać decy-
dujący cios. Kwadrans od pierwszego gwizd-
ka ujrzeliśmy rzut wolny dla biało – niebie-
skich. Kapitalny strzał Korbeckiego daje
prowadzenie Zjednoczonym. Gospodarze ze
Stronia rzucili się do odrabiania strat, jednak
ich kontrataki kończyły się na świetnie dyspo-
nowanej linii obrony. Kiedy wydawało się, że
bramka numer dwa dla żarowian to kwestia
czasu, na lewej stronie gospodarze przeprowa-
dzają błyskawiczną kontrę, która o mały włos
nie zakończyła się bramką wyrównującą.

Druga odsłona to nieustanne kontrataki
naszego zespołu. Doskonałym podaniem zo-
staje obsłużony Korbecki. Strzał napastnika
Zjednoczonych ląduje na słupku. Swojego
szczęścia w kolejnej akcji szukał Sara, jednak
jego strzał ląduje tuż obok prawego słupka.
Pięć minut przed końcem spotkania Kryształ

pozbawia nas zdobyczy trzypunktowej , strze-
lając bramkę wyrównującą.

Bardzo dobrze zagrał cały zespół, jednak
na wyróżnienie zasługuje cała linia obrony.

Zjednoczeni: Hruszowiec – Kozibroda,
Koluśniewski, Chłopek, G. Pietruszka,
M. Pietruszka, Owczarzak, Sara (70' Dą-
browski), Krawczyk, Jernutowski, Korbecki.
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niecelnym strzałem.
Od 60 minuty coraz częściej do głosu do-

chodzą gospodarze. W jednej z akcji po
strzale głową rosłego pomocnika gospodarzy
piłka ląduje na poprzeczce. W 75 minucie po
rzucie rożnym dla Górnika lotu piłki na pią-
tym metrze nie przecina Iwanicki. Z najbliż-
szej odległości zawodnikowi gospodarzy po-
zostaje dopełnić formalności. Po stracie dru-
giej bramki próbujemy uzyskać gola
kontaktowego. Do końca spotkania wynik
nie ulega zmianie.

Zjednoczeni: Iwanicki – Skrypak, Woj-
nowski, Durma (84' Grochowski), Darowski,
Kołodziej , K. Dopieralski, Chrapek, Sudoł
(75' Nowak), Węglarz, M. Dopieralski.
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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

Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu 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!




