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Dzień Szkoły
bez przemocy

Poniedziałek 6 czerwca był wyjątkowym
dniem we wszystkich szkołach, biorących
udział w akcji „Szkoła bez przemocy”. Dzień
ten był wielkim świętem szkół i wszystkich
tych, którym nie jest obojętny problem prze-
mocy i agresji. Zjednoczył i zmobilizował spo-
łeczności szkolne, które pokazały jak bardzo
ciekawe i skuteczne mają pomysły na zapo-
bieganie tym zjawiskom.

Dzień promujący pozytywną postawę
w Szkole Podstawowej w Zastrużu 6 czerw-
ca 2011 roku urozmaicili zaproszeni goście:
Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka,
Leszek Michalak – Burmistrz Miasta Żarów,
Sylwia Pawlik – Sekretarz Gminy Żarów,
Zbigniew Ligus – przedstawiciel Dolnoślą-
skiego Urzędu Marszałkowskiego, Anna
Szywała – Prezes Firmy Szkoleniowo-Do-
radczej w Świdnicy, dyrektorzy placówek
oświatowych z gminy Żarów, a także rodzice
dzieci, uczęszczających do szkoły w Zastru-

Żarowskie Święto Profilaktyki
6 czerwca 201 1 r. w hali sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie odbyło

się I Żarowskie Święto Profilaktyki, nad którym honorowy patronat objęli: Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak oraz Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak.

Celem spotkania
integracyjnego pn.
„Wszystkie dzieci na-
sze są” było promowa-
nie aktywnego i zdro-
wego stylu życia, wol-
nego od uzależnień
oraz integracja uczest-
ników.

„Żarowskie Święto
Profilaktyki” adreso-
wane było do dzieci
uczęszczających na za-
jęcia do świetlic środo-
wiskowych na terenie
Gminy Żarów. Zaproszonymi gośćmi byli wy-
chowankowie placówki wsparcia dziennego
SPDC „Serce” ze Świdnicy.

W tym dniu to właśnie dzieci były głów-
nymi bohaterami tej uroczystości, a działania

organizatorów miały sprowadzać się do tego,
aby szczęśliwej i dobrej zabawy nie zabrakło
przez całe spotkanie. I udało się, bowiem
dzieci ze świetlic zaprezentowały swoje ta-
lenty i zmierzyły się w rozlicznych konku-

Obchody Dnia Dziecka
Z okazji przypadającego na dzień 1 czerwca Międzynarodowego Dnia Dziecka gminne pla-

cówki oświatowe przygotowały w gminie Żarów szereg imprez kulturalnych, sportowych i re-
kreacyjnych.

A wszystko po to,
aby dzieci świetnie się
bawiły i dostrzegły, że
ów dzień jest inny niż
pozostałe, jest wyjąt-
kowym i długo wycze-
kiwanym świętem.

1 czerwca 2011 ro-
ku dyrekcja, na-

uczycielki oraz pozo-
stali pracownicy Baj-
kowego Przedszkola
w Żarowie postanowili
zapewnić swoim wy-
chowankom moc atrakcji, które na długo za-
padną im w pamięci. Całą organizacją i przy-
gotowaniem atrakcji zajęła się pani Beata Pis
– nauczyciel Bajkowego Przedszkola, która
dodatkowo przyozdobiła przedszkolny ogród
pięknymi dekoracjami. Motywem przewod-
nim przedszkolnych atrakcji był ruch i dobra
zabawa, a wszystko po to, aby uśmiech z twa-
rzy dzieciaków w ogóle nie znikał. Wspólna

zabawa polegała na pokonaniu wielu konku-
rencji sportowych oraz toru przeszkód, w któ-
rym dzieci chętnie uczestniczyli. W dniu tego
święta nie było przegranych, wszyscy bawili
się równie dobrze, a na koniec z bajkowego
okna w przedszkolu wypuszczono kolorowe
baloniki, tak kolorowe jak marzenia wszyst-
kich naszych przedszkolaków.

dokończenie na stronie 10.

dokończenie na stronie 8.

dokończenie na stronie 6.
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Niemiecka nazwa wsi to villa Phaffen-
dorf, Pfaffendorf, co w tłumaczeniu na j . pol-
ski oznacza „Klesza wieś”. Co można powią-
zać z wczesnym objęciem jej we władanie
przez instytucje kościelne, co nastąpiło około
1304 r., kiedy księżna Beatrycze, wdowa po
zmarłym w 1301 r. księciu świdnicko-jawor-
skim Bolku I, podarowała część dzisiejszego
Mielęcina kapitule kościoła św. Krzyża we
Wrocławiu. W 1310 r. książęta Bernard i Hen-
ryk poświadczyli fakt zakupu przez zakon ze
Strzegomia pozostałej części. „Zakon ze

Strzegomia” to niewątpliwie konwent bernar-
dynek, powstały w 1307 r. przy wsparciu
matki książąt Beatrycze. Pod koniec lat 20-
tych XVI w. nowy władca Czech i Śląska,
Ferdynand Habsburg poszukując środków na
prowadzenie wojny z Turcją, nałożył na do-
bra kościelne wysoki podatek. Z tego powo-
du kościół św. Krzyża we Wrocławiu sprze-
dał dobra mielęcińskie klasztorowi bernardy-
nek. W 1620 r. kłopoty finansowe i obawa
o losy posiadłości ziemskich w niespokoj-
nych czasach skłoniły benedyktynki do zasta-

Wakacje w Centrum
Tak jak w ubiegłym roku Gminne Cen-

trum Kultury i Sportu przygotowało bogatą
ofertę letniego wypoczynku dla wszystkich
tych dzieci, które w wakacje pozostaną w do-
mach. Pracownicy i instruktorzy Centrum za-
praszają (na stronie 12) na różnorodne zaję-
cia. Znajdzie się coś ciekawego dla miłośni-
ków sportu, historii czy sztuki. A we
wszystkie atrakcje wpleciono zajęcia propagu-
jące i uczące bezpieczeństwa na co dzień.

Dzieci w centrum uwagi
Czerwiec kojarzy się nie tylko z począt-

kiem wakacji, ale również z Dniem Dziecka
stąd też w tym numerze szeroka relacja z uro-
czystości i zabaw, jakie odbyły się z tej okazji
w całej Gminie. Warto zwrócić uwagę na to,
że gminne placówki oświatowe i opiekuńcze
prowadzą przy tej okazji działania nakierowa-
ne na bezpieczeństwo. Temu służy Turniej
Wiedzy o Bezpieczeństwie i Zagrożeniach, z fi-
nału którego przedstawiamy relację ale i rów-
nież Żarowskie Święto Profilaktyki, które w
tym roku zaszczycił swoją obecnością Marek
Michalak Rzecznik Praw Dziecka.

Wakacje dla dorosłych
Warto podkreślić również to, że na waka-

cje zasłużyli również słuchacze Żarowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy przez
cały rok akademicki sumiennie uczestniczyli
w zajęciach, a na koniec odnieśli sukces w
Uniwersjadzie, zajmując drugie miejsce poko-
nując trzy inne zespoły (strona 7).

Szpital ocalony
Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu róż-

norodnych środowisk, Żarów odegrał w tym
bardzo ważną rolę, Starosta Świdnicki wyco-
fał się z projektu sprywatyzowania świdnic-
kiego szpitala „Latawiec”, w skład którego
wchodzi również szpital w Żarowie. W po-
przednich numerach prezentowaliśmy stano-
wisko Rady Miejskiej i Żarowskiej Wspólno-
ty Samorządowej , w tym numerze zamykając
temat – mam nadzieję, że na długi czas – pu-
blikujemy (na stronie 7) stanowisko Zarządu
Gminnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w tej sprawie.

Róbmy swoje
Takie hasło przyświeca żarowskim

urzędnikom, którzy sprawnie realizują tego-
roczne założenia remontowo-inwestycyjne.
Powstają kolejne chodniki i parkingi, prowa-
dzone są remonty budynków komunalnych i
świetlic. Pracownicy interwencyjni i robót
publicznych dbają o czystość i wygląd mia-
sta. W spokoju realizowane są również inwe-
stycje prywatnych firm. We wtorek firma
Brigdestone zainagurowała budowę nowego
zakładu, już niebawem inwestor rozpocznie
budowę kolejnego centrum handlowego, i
wszystko wskazuje na to, że i Wrobis roz-
pocznie prace przy budowie basenu. Ale do
tych rematów niebawem powrócimy.

obserwator

Szkiełkiem i okiem
Czerwcowe upały zapowiadają nieuchronnie zbliżające się wakacje, a wraz z nimi letni wy-

poczynek. Spora grupa dzieci niestety nigdzie nie wyjedzie, dlatego jak co roku Gmina przygo-
towała letnią propozycję.

Panorama miejscowości: Mielęcin
Mielęcin to wieś w północnej części Gminy Żarów. Wieś liczy 1 70 mieszkańców. Sołtysem

wsi od stycznia bieżącego roku jest Paweł Świętak, a Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest
Bogusław Orzechowski.

wienia Mielęcina właścicielowi sąsiedniego
Krukowa Heinrichowi von Stange. Klasztor
zdołał spłacić zaciągnięty dług w ciągu kilku
lat i odzyskał prawa własności wsi. Klasztor
strzegomski był właścicielem Mielęcina do
sekularyzacji dóbr kościelnych w 1810 r.
Brak wydzielonego kompleksu folwarcznego
spowodował, że dobra mielęcińskie nie zo-
stały po 1810 r. sprzedane przez skarb pań-
stwa. Ziemia była własnością państwa do
1826 r., kiedy przeprowadzono we wsi refor-
my uwłaszczeniowe. Obszar wsi wynosił
366 ha. Około 1829 r. ziemia ta rozdzielona
była między duże sołectwo, 9 gospodarstw
kmiecych i 17 zagrodniczych.

W produkcji rolnej dominującą pozycję
zajmowała uprawa zboża. Nieźle rozwinięta
była hodowla owiec i bydła ras nieszlachet-
nych. Działały kuźnia i gorzelnia, przed
1845r. zostały założone w Mielęcinie 2 skle-
py. W latach 40-tych XIX w. 9 mieszkańców
Mielęcina zajmowało się rzemiosłem.
W drugiej połowie XIX w. struktura wsi ule-
gła przeobrażeniu. Przed 1880 r. w wyniku
połączenia dwóch gospodarstw kmiecych
i jednego zagrodniczego powstał 65 ha mają-
tek ziemski specjalizujący się w hodowli by-
dła. Jego właścicielem był Ignacy Hahn. Ma-
jątek przetrwał do pierwszej dekady XX w.,
kiedy to rozpadł się na 2 gospodarstwa. Oba
dalej należały do członków rodziny Hahn.
Praca na roli nie była jedynym źródłem
utrzymania dla mieszkańców Mielęcina.
Część pracowało w pobliskich kopalniach
gliny w Rusku i Jaroszowie. Rzemiosłem pa-
rało się w 1939 r. 4 mieszkańców. 14 II
1945r. Mielęcin został zajęty przez Armię
Czerwoną. Ponieważ wieś leżała blisko linii
frontu jej mieszkańcy zostali przez Rosjan
wysiedleni w okolice Jaroszowa i Udanina.
Na miejscu pozwolono pozostać tylko kilku
osobom, które opiekowały się pozostawio-
nym inwentarzem. Rosjanie splądrowali
opuszczone domy i zarekwirowali większość
zwierząt. Po zakończeniu działań wojennych
większość dawnych mieszkańców wróciła do
swoich domów. Wysiedlono ich w dwóch tu-
rach 6 i 10 VI 1946 r. Za drugim razem 148
mieszkańców wsi, którzy zajęli 4 wagony
w transporcie odprawionym ze Szczepanowa
12 VI. Pierwsi polscy osadnicy przybyli do
Mielęcina latem 1945 r. W połowie 1947 r.
po zakończeniu właściwej fazy zasiedlenia
wsi wśród nowych mieszkańców przeważali
przybysze z dawnych Kresów Wschodnich,
których było 78 (18 rodzin), przy zaledwie
10 (2 rodziny) z Polski centralnej .

Sołtysi wsi od 1947r.: Stanisław Bytnar;
przed 1959 Franciszek Sytuła; 1964/65 Leon
Paradowski; XI 1969 Józef Jarosz; 1971 -
1988 Stefan Paradowski; 1988-2002: Stani-
sław Orzechowski; 2003- 2011 r. Krystyna
Banasiak.

Dominika Trzepla
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Burmistrz Miasta Żarów ogłasza
I I przetarg ustny nieograniczony

dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej po-
łożonej w Żarowie przy ul. Krzywoustego o łącznej po-
wierzchni 3.869 m2 pod zabudowę wielorodzinną

Na terenie zbywanej nieruchomości znajduje się dzikie wysypi-
sko śmieci (przy granicy działki)
1 . Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca 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 ta-
beli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369
0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 4 lipca 2011r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pie-
niężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zali-
czone 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 po-
stąpienie 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 umo-
wy notarialnej , wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz or-
ganizatora przetargu.

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

7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia
kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowa-
niem działki do sprzedaży w kwocie łącznej 1 .325,40 zł oraz kosz-
tów 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 komisj i przetargo-
wej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed
otwarciem przetargu.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, oso-
ba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedło-
żyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, koniecz-
ne 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.

12. Zbywana nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów pod zabudowę
wielorodzinną, symbol C.22 MW.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego
za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Szlakiem Granitu”

w ramach działania 4.1 /41 3 „Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-201 3 z udziałem środków Europejskiego Fundu-

szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

ogłasza konkurs na składanie wniosków
o przyznanie pomocy:

1 . Na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
tzw. „Małe Projekty” – limit dostępnych środków: 1 070 000,00 zł
Termin składania wniosków: od 30.06.2011 r. do 18.07.2011 r.

2. Na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierol-
niczej” – limit dostępnych środków: 250 000,00 zł

3. Na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” –
limit dostępnych środków: 450 100,00 zł

Termin składania wniosków: od 4.07.2011 do dnia 20.07.2011 r.
4. Na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – limit dostępnych
środków: 1 600 000,00 zł. Termin składania wniosków: 06.07.2011
do dnia 21 .07.2011 r.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpo-
średnio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”
w Udaninie nr 86 B od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 15

Minimalne wymagania, których spełnie-
nie jest niezbędne do wyboru operacji
przez LGD:

Operacja musi być zgodna z:
- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,
- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,
- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi
kryteriami wyboru:
- co najmniej 8 punktów w przypadku działania Małe projekty,
- co najmniej 6 punktów w przypadku działnia Różnicowanie w kie-

runku działalności nierolniczej ,
- co najmniej 6 punktów w przypadku działania Tworzenie i rozwój

mikroprzedsiębiorstw,
- co najmniej 9 punktów w przypadku działania Odnowa i rozwój

wsi.
Formularze wniosków oraz instrukcje wypełniania wniosków,

wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosków, kryte-
ria wyboru operacj i przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na
podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacj i operacj i w ra-
mach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji speł-
nienia kryteriów wyboru operacj i określonych w LSR dostępne są
w siedzibie LGD „Szlakiem Granitu”, na jej stronie internetowej
www.lgd-szlakiemgranitut.pl oraz na stronie internetowej Wydziału
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl, a w przypadku operacj i
z pkt. 2 i 3 także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacj i Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 08:00 do 15:00 w biurze LGD „Szlakiem Granitu”
mieszczącym się w Udaninie Nr 86 oraz pod numerem telefonu
71 733 78 88, a także mailowo: poczta@lgd-szlakiemgranitu. LGD
„Szlakiem Granitu” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu
wniosku. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wniosko-
dawca. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.prow.dol-
nyslask.pl.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„ Szlakiem Granitu”
55-340 Udanin 86 B

tel. 71 733 78 88
www. lgd-szlakiemgranitu. pl
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Kampania rozpo-
częła się w czerwcu
2001 r. reklamowym
spotem nadawanym
w TVP, w którym wy-
stąpił K. Błaszczyk.
W dniu 5 listopada
2003 r. zespół Fundacji
ABCXXI zwrócił się
z apelem do wszyst-
kich zainteresowanych
o włączenie się do
dzieła CPcd.

Kampania zachęca rodziców, wychowaw-
ców i innych dorosłych do codziennego, co
najmniej 20-minutowego czytania dzieciom.
Włączając się już kolejny raz do akcji, Biblio-
teka Publiczna w Żarowie zorganizowała Spo-
tkania z Bajką, mające na celu rozbudzenie
zainteresowania do książek u najmłodszych
czytelników. Przy specjalnie przygotowanej
inscenizacj i i podkładzie muzycznym, Wróż-
ka przeczytała dzieciom bajkę o Królewnie
Śnieżce i Brzydkim Kaczątku wprowadzając
je w zaczarowany świat baśni. Na zakończe-

nie dzieci kolorowały malowanki z bajkowy-
mi postaciami i słuchały piosenki Kraina Ba-
jek. W spotkaniu uczestniczyły przedszkola-
ki z Bajkowego Przedszkola w Żarowie,
grupa: Króliczki,Tygryski, Kubuś Puchatek,
Krasnoludki i Misie.

Dziękujemy dzieciom oraz ich opiekunom
za wizytę. Mamy nadzieję, że słuchanie bajek
sprawiło przedszkolakom dużo radości i pozo-
stawiło wiele niezapomnianych wrażeń.

Barbara Cholewa

Spotkania z bajką
Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” obchodzi Jubileusz 1 0-lecia. To jedna z najsku-

teczniejszych akcji promowania czytelnictwa wśród najmłodszych.

Biblioteka
informuje

W okresie wakacji, tj . od dnia 24.06 do
31 .08.201 1 r., Biblioteka Publiczna w Żarowie
będzie czynna od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00 - 1 6.00.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania
z naszej oferty. Czas letniej kanikuły jest ide-
alny, aby sięgnąć po ciekawą książkę, któ-
rych w Bibliotece nie brakuje.

Stanisława Biernacka

Spotkanie z Zuzanną Orlińską
1 czerwca 201 1 r. w Bibliotece Publicznej w Żarowie odbyło się spotkanie autorskie z Zu-

zanną Orlińską – ilustratorką, pisarką, autorką książki „Matka Polka”.

Spotkanie odbyło
się w ramach VIII Dol-
nośląskich Spotkań Pi-
sarzy z Młodymi Czy-
telnikami zwanymi po-
pularnie „Z książką na
walizkach”. W spotka-
niu udział wzięli
uczniowie Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Żarowie.

Pisarka opowiadała
o swojej pracy, o tym
co Ją inspiruje, jak
tworzy ilustracje. Od-
powiadała na pytania uczniów związane z pla-
nami na przyszłość. Spotkanie odbyło się
w miłej atmosferze. Na zakończenie można

było zakupić książki Wydawnictwa Akapit-
Press i zdobyć autograf pisarki.

Stanisława Biernacka

Sprzedam

działki
budowlane

Żarów
Osiedle Piastowskie.
tel. 049-1 7-99-665-599 (Niemcy);

698-1 92-304; 696-074-421 .

Dzieci
z Akademii Orl ika

w Żarowie
składają podziękowa-
nia Radnym Żarowa
za dofinansowanie
do strojów sportowych

1 9,4 litra krwi
3.06.201 1 r. w akcji oddawania krwi zorga-

nizowanej przez Miejski Klub Honorowych
Dawców Krwi im. dr Ludwika Hirszfelda w Ża-
rowie wzięły udział 43 osoby.

Łącznie od wszystkich osób pozyskano
19,4 litra krwi. Za dar krwi dziękujemy
wszystkim, którzy zdecydowali się podzielić
najcenniejszym lekiem, jakim jest krew.

Chętnych, którzy zdecydują się na odda-
nie krwi w czasie wakacji zapraszamy na ak-
cję w dniu 14 lipca 2011r.

Akcja przeprowadzona będzie w holu Bi-
blioteki Publicznej , która mieści się w Gim-
nazjum im. Jana Pawła II przy ul.Piastow-
skiej10.

Zarząd Miejskiego Klubu HDK-PCK
w Żarowie

Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie

Zaprasza
w dniu 25 czerwca 201 1 o godz. 1 4.00
na Noc Świętojańską z szantami,

która odbędzie się
nad Stawem Miejskim w Żarowie

Zaczynamy o godz. 1 4.00
ok. godz. 18.00 koncert zespołu pieśni że-

glarskiej Drake
ok. godz. 20.30 – Zabawa taneczna z zespo-

łem Walterband
Ponadto:
Zawody modeli żaglówek klubów mode-

larskich ze Świdnicy, Wałbrzycha, Bielawy
i Dzierżoniowa, koncert Żarowskiej Orkie-
stry Dętej , koncert zespołu śpiewaczego Ża-
rowianie, koncert Chóru Senyor-Rici, obrzę-
dy świętojańskie (puszczanie wianków, wod-
ne fajerwerki)

Podczas imprezy organizowane będą
przez TKKF konkurencje sportowe/sprawno-
ściowe dla dzieci i dorosłych. Ponadto czyn-
ne będzie stoisko gastronomiczne, stoiska
handlowe oraz inne atrakcje.

Organizator: GCKiS w Żarowie
Współorganizator: Wałbrzyski Okręgo-

wy Związek Żeglarski
Sponsor imprezy: SKOK Wspólnota

o/Żarów
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Darmowe
porady prawne

Od niedawna, w gminie Żarów funkcjo-
nuje Punkt Informacji Prawno-Obywatel-
skiej. Miejsce, gdzie każdy, kto znalazł się
w trudnej sytuacji, otrzyma poradę prawną –
zupełnie za darmo.

II Piknik rodzinny
4 czerwca 201 1 na terenie Szkoły Pod-

stawowej w Imbramowicach spotkali się
uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły oraz
mieszkańcy Imbramowic i okolicznych miej-
scowości na II Pikniku Rodzinnym.

Nie brakowało atrakcji dla najmłodszych
- malowanie twarzy, robienie biżuterii z ma-
karonu, konkursy sportowe, konkurs „Mam
Talent”, dla rodzin – potyczki sportowe, wy-
bór „Super Rodzinki”.

Dla wszystkich uczestników Rada Rodzi-
ców przygotowała poczęstunek – kiełbaski
z grilla, wspaniałe wypieki, pajdę chleba ze
smalcem.

Wszyscy wesoło i w miłej atmosferze
spędzili wolny czas. Cieszymy się że w im-
prezie uczestniczyli Burmistrz i Zastępca
Burmistrza Miasta Żarowowa z Rodzinami.

Po poradę prawną lub informację mogą
zwrócić się wszyscy, bez względu na wiek,
płeć, narodowość, wykształcenie czy status
majątkowy. Lokalizację Punktu Informacji
Prawno-Obywatelskiej wyznaczono w bu-
dynku świetlicy wiejskiej w Wierzbnej ,
a otwarty punkt bezpłatnych porad prowadzi
Justyna Gnutek-Chudy.

Punkt czynny jest w każdy drugi i czwar-
ty wtorek miesiąca oraz 14 i 28 czerwca
w godzinach 17:00 - 18.30.

Działalność Punktu ma charakter prospo-
łeczny, a korzystanie z oferowanych form
wsparcia jest bezpłatne. Co więcej , osobom
zgłaszającym się do Punktu Informacji Praw-
no-Obywatelskiej zostaje zapewniona: pouf-
ność, bezstronność, otwartość dla wszyst-
kich, aktualność i rzetelność informacji.

Punkt Informacji Prawno-Obywatelskiej
to porady w sprawach świadczeń socjalnych,
pomocy społecznej, świadczeń z ubezpiecze-
nia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia,
mieszkaniowych oraz rodzinnych. To również
profesjonalne udzielanie informacji w zakre-
sie spraw konsumenckich, stosunków między-
ludzkich, kontaktów z urzędami i sądami, pra-
wa pracy i własności. Doradca po zapoznaniu
się z zakresem sprawy, we współpracy z oso-
bą zainteresowaną określa istotę problemu,
następnie udziela porady bądź informacji.
W sprawach trudnych jest również możliwość
uzyskania porady radcy prawnego.

Głównym celem utworzenia i prowadze-
nia Punktu Informacji Prawno-Obywatelskiej
jest pobudzenie aktywności społecznej miesz-
kańców oraz poszerzenie wiedzy o uprawnie-
niach i zobowiązaniach wynikających z prze-
pisów prawa i zasad współżycia społecznego.

Pomysłodawcą Punktu jest Fundacja
„W Służbie Wsi” oraz Stowarzyszenie „Pe-
gaz”. Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskich w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V:
Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój Po-
tencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2
Rozwój dialogu obywatelskiego.

Magdalena Pawlik

Wesoły Piknik
5 czerwca Rada Sołecka Przyłęgowa zorganizowała Wesoły Piknik z okazji Dnia Dziecka.

Niestety, warunki pogodowe nie sprzyja-
ły zabawie na zewnątrz.

Dlatego wszystkie gry i zabawy odbyły
się na świetlicy wiejskiej . Dzieci otrzymały
od firmy Colgate Palmolive ze Świdnicy
szczoteczki i pasty do zębów. Rada Sołecka
podziękowała również dzieciom, które repre-
zentowały wieś podczas ostatniego Turnieju
Wsi. Za swą aktywność otrzymały paczuszki
ze słodyczami ufundowane przez sklep
„Oscar” w Żarowie.

Przyłęgowskie dzieciaki miały wielki
ubaw podczas konkurencji zręcznościowych.
Do udziału w tej rywalizacj i zaproszono „ro-
słych” pracowników Zakładu Kamieniarskie-
go Zenona Jankowskiego. Dzieci oraz ich ro-
dzice rywalizowali z pracownikami Zakładu
Kamieniarskiego, którym sprawnościowy
skok w worze oraz bieg z jajcem sprawiał nie-
mały problem. W konkurencjach siłowych, ta-
kich notomiast jak przeciąganie liny, pracow-

nicy Zakładu bezsprzecznie wiedli prym.
Z przyczyn pogodowych, nie został rozegra-
ny mecz piłki siatkowej . Drużyny „kamienia-
rzy” i „przyłęgowian” miały zawalczyć o pi-
łę, rzecz jasna, do siatkówki.

Wielką frajdę sprawiła dzieciom Straż
Pożarna z Pastuchowa. Można było pooglą-
dać wóz strażacki od wewnątrz i zapoznać
się z oprzyrządowaniem gaśniczym.

Po wyczerpujących konkurencjach dzieci
mogły zjeść kiełbaskę z grilla, loda czy
skosztować trochę słodyczy.

Rada Sołecka dziękuje wszystkim którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do ubo-
gacenia tej imprezy, a w szczególności: Ma-
rii Tomaszewskiej , Michałowi Kozakowi,
Tadeuszowi Kozłowkiemu, Tadeuszowi Pu-
dlikowi, państwu Halinie i Andrzejowi Hry-
ciukom,Teresie Świerczek, Annie Dorada,
państwu Staruszkiewiczom.

Agnieszka Proniewicz

Burmistrz Miasta Żarów informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie, ul. Zamkowa 2, został wywie-
szony na okres 21 dni wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do dzier-
żawy w oparciu o Zarządzenie

Burmistrza Miasta Żarów Nr 75/201 1
z dnia 07.06.201 1 r.

Wyjazd do Bobolandii
W dniu 2 czerwca 201 1 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Imbramowicach korzystali

z atrakcji Bobolandii – największego parku rozrywki rodzinnej w Polsce.
Wspaniałą niespo-

dziankę z okazji Dnia
Dziecka przygotowała
Rada Rodziców Szkoły
Podstawowej w Imbra-
mowicach.

Wizyta w Bobolan-
dii była niezapomnia-
nym przeżyciem. Ser-
deczne podziękowania
od wszystkich uczest-
ników.

Krystyna Waliszak
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rencjach, przygotowa-
nych przez Iwonę Nie-
radkę i Ewę Wygodz-
ką, za co bardzo dzię-
kujemy.

Spontaniczne roz-
gniatanie kolorowych
balonów, malowanie
odlewów gipsowych,
pokonywanie toru
sprawnościowego, ska-
kanie na skakance
i prezentowanie swo-
ich fantastycznych ta-
lentów dostarczyło
wszystkim ogromnej
dawki pozytywnych
emocji i niezapomnianych wrażeń.

Ideą uroczystości, oprócz dobrej zabawy,
było wykorzystanie elementu rywalizacj i
w rozlicznych konkurencjach, tematycznie na-
wiązujących do treści profilaktycznych, za
które uczestnicy zostali nagrodzeni. Szczę-

ście i zadowolenie naszych milusińskich to
najpiękniejszy prezent dla organizatorów:
Urzędu Miejskiego w Żarowie, Ośrodka Po-
mocy Społecznej , Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Żarowie, Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie oraz Marzeny i Urszuli

Chromińskiej . Spotkanie z ramienia organi-
zatorów poprowadzili: Bernadetta Lesiak
oraz Krystian Chęciek.

Po święcie profilaktycznym, Rzecznik
Praw Dziecka wygłosił wykład dla dorosłych
mieszkańców Gminy pt. „Poznajmy i szanuj-
my prawa dziecka”.

Żarowska inicjatywa została rozpo-
wszechniona w programie aktywnych spo-
łeczności, w ramach kampanii czerwcowych,
a jej zwiastun zamieszczony został na stronie
internetowej : www.aktywnespołecznosci.pl

Organizatorzy dziękują zarówno Rzecz-
nikowi Praw Dziecka Markowi Michalakowi
za patronat nad uroczystością, obecność
i wsparcie tej inicjatywy, jak również Burmi-
strzowi za zainicjowanie tego niezwykłego
spotkania, a także sponsorom święta: Przed-
siębiorstwu Wodno-Ściekowemu Sp.
z o.o. w Żarowie, Bankowi Spółdzielczemu
w Świdnicy, Biurze Planowania Przestrzen-
nego Jerzy Jakimiec, Wyjazdowej Pomocy
Pediatrycznej , Czesławowi Wojciechowskie-
mu, Pawłowi i Agnieszce Gołębiowskim,
Małgorzacie i Wojciechowi Pawłowskim.

Anita Denes-Ziemkiewicz
Marta Plizga

dokończenie ze strony 1 .

Żarowskie Święto Profilaktyki

Klaunikowa Fifi
Z okazji Dnia Dziecka Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie we współpracy z Katarzyną

Kondratowicz i Patrycją Pasternak zorganizował 2 czerwca 201 1 r. dzieciom w świetlicy środo-
wiskowej w Wierzbnej wspaniały program „Klaunikowa Fifi”.

Było kolorowo, ra-
dośnie, spontanicznie.
Dziecięce uśmiechy
nie gasły i nie brako-
wało radosnych okrzy-
ków i niespodzianek.
Dzieci śpiewały, tań-
czyły, skakały na pił-
kach, zajadały słodkie
bułeczki i dorosłym
dostarczały niekończą-
cej się radości.

– Program dla
dzieci zrealizowany
został w ramach re-
alizacji Gminnego
Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, koordynowanego przez Żarowski
Ośrodek Pomocy Społecznej – powiedziała
Anita Denes-Ziemkiewicz, Kierownik Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Żarowie. – Dzie-
ciom na całym świecie życzymy spełniają-
cych się marzeń oraz radości każdego dnia,

a wszystkim dorosłym, aby pamiętali o tym,
że „ kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały
świat”. Dziękujemy wszystkim, którzy po-
mogli w przygotowaniach święta – dodała
Anita Denes-Ziemkiewicz.

/x/

Dzień
Otwartego Serca

Ludzi o otwartych sercach jest wielu wo-
kół nas, czasem tylko tego nie dostrzegamy.
Podczas Dnia Szkoły bez Przemocy, 6 czerw-
ca, w Szkole Podstawowej w Zastrużu gościło
wielu znamienitych gości, którzy niejedno-
krotnie udowodnili, że mają wielkie, otwarte
na innych ludzi, serca.

P odczas tego szczególnego dnia rozstrzy-
gnięty został Konkurs Plastyczny „Ra-

zem w pełni sprawni”, który zainicjował
w szkole w Zastrużu działania w ramach
projektu o tym samym tytule. W konkursie
udział wzięli uczniowie wszystkich szkół
podstawowych Gminy Żarów. Wpłynęło po-
nad 60 prac.

Wyboru najciekawszych prac dokonały
Anita Denes-Ziemkiewicz i Elżbieta Kulas.
Wszystkie prace zrobiły na paniach ogromne
wrażenie i jednogłośnie stwierdziły, że każ-
demu dziecku należy się wyróżnienie. Tak
więc wszyscy uczestnicy stali się laureatami
konkursu i zdobyli zaszczytne I miejsce.

Cztery prace wywarły tak
wielkie wrażenie, że Jury
zdecydowało przyznać
wyróżnienia szczególne.

Otrzymali je: Weronika Biłas ze Szkoły
Podstawowej w Imbramowicach, Basia
Chodynicka ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Żarowie, Adam Woź-

niak ze Szkoły Podstawowej w Zastrużu
i Paulina Jóźwiak ze Szkoły Podstawowej
w Zastrużu.

L aureatom nagrody wręczyli: Kamila Spi-
sak – Prezes stowarzyszenia „Nasze

dzieci – wspólna szkoła”, Marek Michalak –
Rzecznik Praw Dziecka, Leszek Michalak –

Burmistrz Miasta Żarów, Zbigniew Ligus –
przedstawiciel Dolnośląskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego oraz Anna Szywała – Prezes
Firmy Szkoleniowo-Doradczej „Anna Szy-
wała” w Świdnicy.

Małgorzata Kluska
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Oświadczenie Zarządu
Gminnego SLD w Żarowie

Zarząd Gminny Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej w Żarowie wyraża stanowczy pro-
test w związku z przygotowaną decyzją o tak
zwanej Komercjalizacj i Szpitala Latawiec,
w skład którego wchodzi Szpital w Żarowie.

Od wielu lat Szpital Żarowski jest moder-
nizowany wysiłkiem społeczności gminnej .
Już w połowie lat osiemdziesiątych wysił-
kiem miejscowych zakładów i samorządu
gminnego dobudowano drugie piętro i zainsta-
lowano windę. Potem w latach dziewięćdzie-
siątych dokonano tym samym wysiłkiem ko-
lejnej jego modernizacj i.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesią-
tych i latach 2000-2010 skutecznie spełnia on
swoją funkcję i zapewnia w każdym roku do-
datni wynik finansowy swej działalności.

Wiemy wszyscy, że komercjalizacja jest
niczym innym jak prywatyzacją, robioną nie
rękami władz państwowych a rękami zadłużo-
nych samorządów, najczęściej powiatowych.
Takie postępowanie przynosi jeszcze większe
społeczne szkody.

Kompletnie nie możemy zrozumieć in-
tencj i Starosty Zygmunta Worsy, mieszkań-
ca tej gminy, zmierzającego z takim uporem
do sprzedaży, a wcześniej likwidacj i tego
Szpitala.

W pierwszych latach roku dwutysięczne-
go Powiat przekazał Szpital w Świebodzicach
tamtejszemu samorządowi. On zrobił z tym,
co chciał.

Uważamy, że Starostwo winno, podobnie
jak to uczyniono w przypadku Świebodzic,

oddać naszą placówkę w ręce samorządu ża-
rowskiego. Mamy przekonanie, że władze
Żarowa przejmując ten Szpital zadbają o jego
istnienie i prawidłowy rozwój w ramach
ZOZ-u Publicznego

Zarząd Gminny
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Żarowie.

Zakończenie roku akademickiego
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarowie po raz kolejny już udowadniają, że ich

nietypowa uczelnia dodaje im sił i wigoru. W piątek 1 0 czerwca 201 1 roku podsumowano cało-
roczne wykłady i warsztaty na uroczystym zakończeniu roku akademickiego 201 0/201 1 .

W spotkaniu podsumowującym tegorocz-
ne działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
oprócz licznie zgromadzonych studentów
udział wzięli: Burmistrz Miasta Żarów Leszek
Michalak, jego Zastępca Grzegorz Osiecki, Se-
kretarz Gminy Żarów Sylwia Pawlik, była Bur-
mistrz Żarowa Lilla Gruntkowska, Helena Sło-
wik – Dyrektor gimnazjum im. Jana Pawła II
w Żarowie oraz Elżbieta Krzan – Prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach.

Zgromadzonych gości oraz studentów przy-
witał prezes zarządu Uniwersytetu Trzeciego
Wieku pan Zbigniew Owczarski, który przy
okazji zwrócił uwagę, że słuchacze Uniwersyte-
tu poświęcają swój czas na kształcenie oraz wy-
kazują aktywność intelektualną i sprawność
w skutecznym działaniu społecznym. W swoim
wystąpieniu pan Owczarski podkreślił również,
że Uniwersytet Trzeciego Wieku wykonał swój
tegoroczny program, były wykłady z różnych
dziedzin naukowych, spotkania z ciekawymi
ludźmi, uczono się języków obcych, prowadzo-
no zajęcia praktyczne w zakresie informatyki
oraz zajęcia sportowe.

Głos zabrał także Burmistrz Leszek Mi-
chalak, który odniósł się do historii Uniwer-
sytetu i celów, jakie przyświecały podczas
jego tworzenia oraz zwrócił uwagę na zwięk-
szającą się z roku na rok liczbę słuchaczy, co
potwierdza sens organizacj i zajęć.

Z kolei Lilla Gruntkowska – była Bur-
mistrz Żarowa i zarazem inicjatorka całego te-
go przedsięwzięcia podziękowała wszystkim
zaangażowanym w jego koordynację, wyraża-
jąc jednocześnie nadzieję, że w przyszłym ro-
ku akademickim zajęcia będą cieszyły się
jeszcze większym zainteresowaniem.

Studenci seniorzy otrzymali certyfikaty
ukończenia zajęć w roku akademickim
2010/2011, a później podziękowali za możli-
wość korzystania ze stworzonych warunków or-
ganizacyjnych dla ich osobistego rozwoju. Że-
gnano się na czas wakacyjny przy kawie, herba-
cie i łakociach, a w tle słychać było kolorowe
piosenki w wykonaniu artystów seniorów.

Magdalena Pawlik

Drudzy
w Uniwersjadzie

W dniu 4.06.201 1 r. w Świdnicy odbyła się
Pierwsza Sportowo-Rekreacyjna Uniwersjada
seniorów z udziałem pięciu reprezentacji Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku (Bielawa, Świdni-
ca, Świebodzice, Wałbrzych i Żarów) oraz
świdnickich Amazonek.

Nasza reprezentacja w klasyfikacji gene-
ralnej zajęła drugie miejsce uzyskując 25
punktów, tuż za pierwszą Świdnicą (26
punktów). Każda reprezentacja startowała
w sześciu konkurencjach.

UTW w Żarowie wygrał pierwszą ( rzut
lotkami) i w trzech zajął drugie miejsce. Ża-
rów był reprezentowany przez Halinę Ani-
mucką, Małgorzatę Kutiuk, Ewę Malik, Kry-
stynę Markiewicz, Irenę Wasilewską, Wła-
dysława Barana, Ryszarda Łekarskiego
i Mariana Marca. Uczestniczyło także liczne
grono sympatyków, członków Uniwersytetu
Trzeciego Wieku z Żarowa. Jak mówili licz-
ni obserwatorzy Uniwersjady byliśmy naj-
bardziej zorganizowaną, rozśpiewaną grupą
tej imprezy. Na zakończenie seniorskich po-
tyczek nasza koleżanka Małgosia Kutiuk
spontanicznie zademonstrowała pokaz TAI-
CHI. Spotkało się to z dużym zainteresowa-
niem i aktywnym udziałem wszystkich
uczestników Spartakiady. W końcowej czę-
ści spotkania, jako wicemistrzowie nieśmiało
zgłosiliśmy chęć rozważenia w Żarowie dru-
giej Spartakiady w przyszłym roku.

Prezes UTWw Żarowie
Zbigniew Owczarski

Radni uchwalil i
31 maja 201 1 roku w Urzędzie Miejskim

w Żarowie miała miejsce kolejna sesja Rady
Miejskiej. Na sesji podjęto uchwały:

Finanse gminy
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Gminy Żarów. Za przyjęciem uchwały
głosowało 11 , a przeciw tylko 3 radnych.

Wprowadzenie zmian w budżecie gminy
Żarów na rok 2011 . Za przyjęciem uchwały
głosowało 11 , a przeciw było 3 radnych.

Pożyczka na kanalizację
Zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofi-
nansowanie Opracowania programów funk-
cjonalno-użytkowych i projektów budowla-
nych dla zadania inwestycyjnego pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ścieko-
wej w Gminie Żarów – I etap: budowa kanali-
zacj i sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzb-
na, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla
domków jednorodzinnych za ul. Pogodną
i Henryka Brodatego w Żarowie wraz z kolek-
torem sanitarnej kanalizacj i przesyłowej wraz
z siecią wodociągową 2009-2014 Cz. 1 – re-

alizacja inwestycj i w miejscowościach
Wierzbna, Bożanów i Żarów”.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 ,
a wstrzymało się od głosu 3 radnych.

Wyższe diety dla strażaków
Burmistrz Miasta Żarów Leszek Micha-

lak poprosił o wprowadzenie na sesję dodat-
kowego punktu: rozpatrzenie uchwały
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy
Żarów za udział w działaniu ratowniczym
oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

„Strażacy to ludzie, którym zawsze może-
my ufać. Zawsze możemy na nich liczyć.
Ten, kto uratował jedno życie jest tym, który
uratował cały świat. Ważne jest, aby wszyscy
nasi strażacy przechodzili szkolenia i stawali
się coraz lepsi w swojej pracy.” – argumen-
tował Burmistrz Leszek Michalak. Za przyję-
ciem uchwały głosowało 14 radnych.

Zatwierdzenie planu pracy Komisj i Re-
wizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na dru-
gie półrocze 2011 roku. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych..

Po przekazaniu interpelacj i sesja Rady
Miejskiej w Żarowie została zakończona.

Adam Rakoczy
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Nowy chodnik na placu
Wolności

Dzięki dobrym relacjom z lokalnymi
przedsiębiorcami zostało ułożone około 60
mb chodnika z kostki betonowej , która zosta-
ła przez przedsiębiorcę nieodpłatnie przekaza-
na Gminie. Prace związane z ułożeniem kost-

ki na chodniku przy Placu Wolności wykonu-
ją pracownicy interwencyjni zatrudnieni
przez Urząd Miejski. W najbliższym czasie
prace zostaną zakończone, a mieszkańcy będą
mogli cieszyć się nowym chodnikiem.

Nowy chodnik w Zastrużu
Dzięki dobrej współpracy Burmistrza

Leszka Michalaka z Dyrektorem Szkoły Pod-
stawowej w Zastrużu Krystyną Wardach
przed budynkiem szkoły w Zastrużu zostało
zakończone układanie kostki betonowej na
placu oraz chodnikach przed szkołą. Kostkę

betonową zakupiła
szkoła, a całość prac
związanych z przy-
gotowaniem terenu
oraz ułożeniem kost-
ki wykonali pracow-
nicy interwencyjni
skierowani przez
Burmistrza.

Kolejny
parking

Wzdłuż ulicy
Kazimierza Wielkie-
go trwają prace przy
budowie parkingu,
który będzie wyko-

nany z frezowiny oraz
niesortu granitowego.

Prace zostaną zakończone jeszcze
w czerwca, a okoliczni mieszkańcy już mają
możliwość korzystania z nowych miejsc po-
stojowych, dzięki czemu zmniejszy się liczba
samochodów zaparkowanych wzdłuż ulicy
i usprawni się przejazd przez ulicę Kazimie-
rza Wielkiego. Aby jednak dokończyć prace
potrzebny jest jeszcze dowóz niesortu grani-
towego. Dlatego już niedługo na klatkach
schodowych w blokach przy ul. Kazimierza
Wielkiego pojawią się informacje, aby w da-
ny dzień przestawić swoje samochody w taki
sposób, aby mógł tam wjechać sprzęt ciężki.

Wojtek Lesiak

dokończenie ze strony 1 .

Dzień Szkoły
bez przemocy

żu. Przy licznie zebranej widowni prezento-
wały się uczniowskie talenty muzyczne, od-
była się także prezentacja prac, które brały
udział w konkursie plastycznym „Razem
w pełni sprawni”. Zaprezentowały się rów-
nież dzieci z przedszkola w Zastrużu w rado-
snych i tęczowych piosenkach, a uczniowie
przedstawili kilka scenek, poruszających pro-
blemy współczesnej młodzieży. Miłą niespo-
dzianką dla wszystkich zgromadzonych było
wystąpienie pana Marka Michalaka – Rzecz-
nika Praw Dziecka, który nawiązywał do te-
go, iż „Dzień Szkoły bez Przemocy” to ogól-
nopolskie święto wszystkich, którzy nie zga-
dzają się na przemoc i angażują
w budowanie szkoły jako miejsca przyjazne-
go dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Nie
bez echa odbiły się jego znamienne słowa:
„Musimy starać się, aby szkoły były miej-
scem wolnym od agresj i i przemocy, choć to
wymaga współpracy i systemowego podej-
ścia. Oznacza to, że podejmowane przez nas
działania muszą mieć charakter ciągły i sys-
temowy, a obejmować powinny wszystkich:
nauczycieli, rodziców i uczniów”.

W ramach ogólnopolskiego święta
„Dzień Szkoły bez przemocy” Rzecznik Praw
Dziecka – Marek Michalak przybył również
do gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie,
aby podczas pogadanki z uczniami poruszyć
problematykę przemocy i agresj i w szkole.
Gimnazjaliści bardzo chętnie i czynnie brali
udział w żywej dyskusj i, dodatkowo obsypu-
jąc Rzecznika dużą ilością pytań. Oprócz
warsztatów z panem Markiem Michalakiem,
w gimnazjum żarowskim odbył się plastycz-
ny, międzyklasowy konkurs „Stop przemocy
i agresj i!”, w którym młodzież miała za za-
danie stworzyć plakat o tej tematyce. Jak da-
ło się zauważyć, pomysłowość młodych arty-
stów była wielka, prace emanowały dojrza-
łym spojrzeniem na problem i przemyślaną
symboliką. Tego samego zdania była także
pani Anna Kukuła – pedagog szkolny w gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Żarowie, stwier-
dzając jednoznacznie, iż: „Wszyscy pedago-
dzy oraz nauczyciele na terenie swoich pla-
cówek podejmują działania, by rozbudzić
w swoich uczniach wrażliwość i poczucie
odpowiedzialności za drugiego człowieka”.
Dyrektor gimnazjum Pani Helena Słowik
zorganizowała dla swoich wychowanków
w tym dniu Gimnazjalny Dzień Sportu bez
przemocy, w ramach którego hala sportowa
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żaro-
wie zapełniła się uczniami rywalizującymi ze
sobą w rozgrywkach sportowych.

Magdalena Pawlik

Zmiany w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego w Żarowie
Informujemy, że Urząd Miejski w Ża-
rowie z dniem 1 czerwca 201 1 roku

zmienia godziny pracy:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Pią-
tek godz. 7:30 – 1 5:30

Wtorek 8:00 – 1 6:00

FFiirrmmaa sspprrzzeeddaa bbeezz ppoośśrreeddnniikkóóww
44 nnoowwee mmiieesszzkkaanniiaa,, ppaarrtteerroowwee zz ooggrrooddaammii
ww zzaabbuuddoowwiiee sszzeerreeggoowweejj,, ssttaann ddeewweellooppeerrsskkii

ww mmiieejjssccoowwoośśccii RRuusskkoo kkoołłoo JJaarroosszzoowwaa

Cicha, urokliwa lokalizacja na skraju wioski Powierzchnia mieszkań od 58 do 80 m2.
Każde mieszkanie posiada:

– samodzielne przyłącza(osobne liczniki) :energia,woda,kanalizacja,
– kominek z płaszczem wodnym wraz z boilerem, grzejniki-konwektory
– nowe okna wykonane z profili PCV, pięciokomorowych SPEKTUS, ceramiczne para-

pety oraz drzwi wejściowe antywłamaniowe wysokiej jakości
– ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i furtką
– na każdej posesj i wykonane miejsca postojowe oraz ścieżki chodnikowe(polbruk)
– mała architektura zielona, przydomowy ogródek min 120 m2.

Cena: 2.300 zł/m2 + 8 % VAT. Wszystkie informacje pod nr tel. 51 3-209-31 9

Śladami interwencji burmistrza
Dobra współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami jest priorytetem dla obecnych władz Gminy.

Chodnik przy szkole w Zastrużu
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Od dwóch lat
Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Żarowie or-
ganizuje turniej , które-
go celem jest przede
wszystkim:
1 . Zapoznanie dzieci

i młodzieży z zagro-
żeniami życia co-
dziennego.

2. Kształtowanie za-
chowań minimalizu-
jących lub chronią-
cych przed negatywnym oddziaływaniem
substancji psychoaktywnych.

3. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakre-
su uzależnień od substancji psychoaktyw-
nych, prewencji, bezpieczeństwa przeciw-
pożarowego, ekologii oraz udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej .

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Żarowie: Joanna Sip i Martyna Ci-
checka przywitali zaproszonych gości: Burmi-
strza Miasta Żarów Leszka Michalaka, przed-
stawicieli firmy Daicel: Dominikę Ciarę oraz
Pawła Bułata, dyrektorów szkół: Wiolettę Pio-
trowską, Krystynę Wardach, Romana Ko-
niecznego, pielęgniarki zaangażowane w reali-
zację turnieju: Wandę Kolankowską i Janinę
Adamczyk, szkolnych koordynatorów turnie-
ju, przedstawicieli straży pożarnej – Irene-
usza Zadylaka, Jerzego Łuckosia, Grzegorza
Serugę, Mateusza Trafasa, nauczycieli w-f Ja-
nusza Dominika i Mariusza Kozakowa, Kie-
rownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaro-
wie Anitę Denes-Ziemkiewicz wraz z koordy-
natorem OPS Martą Plizgą.

Na wstępie uhonorowano osoby szczegól-
nie zasłużone i zaangażowane w realizację
turnieju. Podziękowania z rąk Burmistrza
otrzymali:
- Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miej-

skiej w Żarowie
- dyrektorzy żarowskich szkół
- koordynatorzy szkolni, a wśród nich: Rena-

ta Dziubak, Małgorzata Kownacka, Wiolet-
ta Piotrowska, Jerzy Ciupiński, Krystyna
Wardach, Wioletta Lasak,

- nauczyciele wychowania fizycznego: Ja-

nusz Dominik, Mariusz Kozakow
- przedstawiciele straży pożarnej ,
- pielęgniarki szkolne Janina Adamczyk

i Wanda Kolankowska,
- Prezes firmy Daicel Chihiro Aoki,
- Dominika Ciara – przedstawiciel Firmy Da-

icel,
- Iwona Nieradka

i Małgorzata Świtoń
za pracę nad Kalen-
darzem Ucznia.

Celem turnieju jest
nauka poprzez zabawę,
dlatego też podczas fi-
nału sześcioosobowe
reprezentacje szkół
wzięły udział w turnie-
ju sportowym. Tor
sprawnościowy opra-
cowany został przez
nauczycieli wychowania fizycznego, którzy
podczas uroczystości zadbali o jego prawidło-
wy przebieg. Nad całością czuwała komisja
w składzie: Burmistrz Miasta Żarów Leszek
Michalak, Dominika Ciara, Paweł Bułat oraz
Ireneusz Zadylak.

Uczestnicy turnieju rywalizując między
sobą z zaangażowaniem pokonywali przygo-
towane dla nich konkurencje sportowe, aby
w jak najlepszym czasie pokonać tor i udało
się. Najlepszy czas otrzymała drużyna spor-
towców ze Szkoły Podstawowej w Imbramo-
wicach, natomiast medale i puchary trafiły do
wszystkich drużyn.

Po podsumowaniu wyników, przyszedł
czas na wręczenie nagród uczestnikom XI Ża-

rowskiego Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy
o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie. Wszystkie
osoby otrzymały nagrody rzeczowe w postaci:
torby sportowej, materaca, plecaka, śpiwora,
karimaty, piłki bądź zestawu plastycznego.
Zwycięzcą tegorocznego finału zostało Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Żarowie, i tak ko-
lejno drugie miejsce: Szkoła Podstawowa
w Żarowie, trzecie: Szkoła Podstawowa w Im-
bramowicach, czwarte: Szkoła Podstawowa
w Mrowinach, natomiast piąte miejsce zajęła
Szkoła Podstawowa w Zastrużu.

W naszym turnieju profilaktycznym waż-
niejsze od zajętego miejsca jest promowanie
postaw prozdrowotnych oraz dobra zabawa.
Dla organizatorów wszyscy uczestnicy tur-
nieju są zwycięzcami, albowiem ciężko i in-
tensywnie pracowali na swój sukces przez
kilka miesięcy. Ponadto szkoły otrzymały na-
grody finansowe.

Nagrodę główną Burmistrza – rower
otrzymała Wiktoria Zając.

Dodatkową niespodzianką dla szkół było
wręczenie na ręce dyrektorów szkół gaśnic
oraz apteczek przez Gospodarza Gminy.

Serdecznie dziękujemy firmie Daicel, za
współfinansowanie turnieju w postaci nagród
finansowych dla szkół oraz nagród rzeczo-
wych dla laureatów konkursu „Mój ślad na
ziemi”. Nagrody otrzymali: Damian Kozieł,
Wioletta Bąkowska, Marta Kurzeja. Ponadto
prezes firmy Daicel Pan Chihiro Aoki ufun-
dował dwie nagrody specjalne dla Mateusza
Stańczyka oraz Szkoły Podstawowej w Za-
strużu

Nagrodę niespodziankę oraz pozostałe
nagrody rzeczowe ufundowane zostały ze
środków profilaktycznych.

Marta Plizga

Finał XI turnieju
27 maja 201 1 roku w hali sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie odbył

się finał XI Żarowskiego Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie.
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Tego samego dnia również w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie od-
był się Piknik Rodzinny, zorganizowany
przez nauczycieli, uczniów i rodziców szko-
ły. Współpraca ta zaowocowała udaną im-
prezą, pełną atrakcji i niespodzianek. Festyn
rozpoczęła część oficjalna, podczas której
zaproszony na uroczystość Burmistrz Mia-
sta Żarów Leszek Michalak złożył wszyst-
kim dzieciom serdeczne życzenia oraz prze-
kazał na ręce Przewodniczącej Szkoły klucz
do bram naszego miasta, aby tego dnia to
właśnie dzieci piastowały najwyższą władzę
w naszej gminie. Prowadząca imprezę Pani
Urszula Rurarz, po części oficjalnej zaprosi-
ła wszystkich do wspólnej zabawy, a było
w czym wybierać. Na estradzie odbywały się
występy artystyczne dzieci klas zerowych,
które zaprezentowały inscenizację „Kaczki
Dziwaczki”, a tuż po nich przysłowiowe pięć
minut mieli także nauczyciele szkoły przedsta-
wiając swoje wykonanie „Kopciuszka”. Po ar-
tystycznych prezentacjach podsumowano pro-
jekt, który sponsorowany był przez Wojewódz-
ki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu:
„Jestem świadomym uczestnikiem ruchu dro-
gowego” oraz wręczono nagrody laureatom
konkursu. Podczas pikniku dużym zaintereso-
waniem cieszyło się studio wizażu, które za-
mieniło uczniowskie buzie w tygrysie paski,
srogie pirackie oblicza lub pokrywało je niezli-
czonymi serduszkami i kwiatkami. Dodatko-
wo, na boisku szkolnym odbywał się pokaz po-
licyjny, można było oglądać radiowóz czy po-
licyjne motocykle. W międzyczasie można
było również posilić się kiełbaską z grilla, by-
ły ciasta, gorące i zimne napoje. Dzieciaki spa-
lały zjedzone kalorie w zorganizowanych kon-
kursach. Rodziny w pełnym składzie stanęły
do rywalizacji w rodzinnych potyczkach, spor-
towcy zaprezentowali umiejętności piłkarskie
podczas meczu piłki
nożnej, a na koniec by-
ły również i wskazów-
ki oraz przestrogi na te-
mat bezpieczeństwa.

Wielką niespo-
dzianką dla dzieci ze
świetlic środowisko-
wych 2 czerwca była
wizyta clowna, który
zaprezentował swój
program artystyczny.
Clown przybył do
świetlicy wiejskiej
w Wierzbnej , a wraz
z pierwszymi krokami
naszego wesołego go-
ścia pojawił się
uśmiech i wielka ra-
dość na buziach
wszystkich dzieci.

Clown powitał wszystkich bardzo serdecznie
i od razu zaraził wszystkich dobrym humo-
rem i wyszukanym dowcipem. Były czary,
magia i wiele niespodzianek.

Szkoła Podstawowa w Mrowinach im.
Anny Jenke przygotowała z okazji Dnia
Dziecka również niezliczone atrakcje oraz
niespodzianki. Była rywalizacja drużynowa

nauczycieli, rodziców oraz dzieci w roz-
grywkach „dwa ognie”, sportowe turnieje
oraz tory przeszkód, przygotowane specjal-
nie dla wszystkich uczniów. Na wszystkich
zmęczonych i głodnych czekał grill z kiełba-
skami i przepyszne domowe wypieki przygo-
towane przez rodziców dzieci uczęszczają-
cych do szkoły. Zgromadzoną społeczność
szkolną i rodziców odwiedził w tym dniu
proboszcz tutejszej parafii Ksiądz Paweł
Szajner, który złożył wszystkim najmłod-
szym najserdeczniejsze życzenia. A dzieci
w dniu festynu – jak dało się zauważyć po
ich uśmiechniętych minach – bawiły się
wspaniale, ale także szałowo wyglądały
w kolorowych fryzurach oraz profesjonal-
nych makijażach.

Dzień Dziecka już za nami, oprócz
wspólnej zabawy i animacji na świeżym po-
wietrzu nie zabrakło również ciepłego słowa,
uśmiechu i upominków. Tymczasem my od
całej redakcji życzymy wszystkim dzieciom,
nie tylko z okazji Dnia Dziecka samych ra-
dosnych chwil i szczęśliwych dni.

Magdalena Pawlik

dokończenie ze strony 1 .

Obchody
Dnia Dziecka

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

Ogłoszenia drobne
Sprzedam mieszkanie na Osiedlu

w Żarowie: I p. , 48 m2, dwa pokoje, kuch-
nia, łazienka. Tel. 503-844-205

Sprzedam mieszkanie w centrum Żaro-
wa na I p. , 66,1 6 m2. Cena do negocjacji .
Tel. 882-41 6-263

Sprzedam mieszkanie na osiedlu w Ża-
rowie 44 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój. Tel. 691 -1 1 6-868

Młodzieżowa Rada Miejska w Żarowie
zaprasza do udziału w

Konkursie na nadanie
nazw nowo powstającym
obiektom infrastruktury

drogowej w Gminie Żarów
Czekamy na Twoje propozycje nazw, dla

dwóch rond oraz jednego mostu, które po-
wstają na drodze powiatowej 3396D. Masz
ciekawy pomysł? Już dziś wyślij go nam, na
adres: mrm.zarow@o2.pl

Konkurs trwa do 31 lipca 201 1 r. Regula-
min Konkursu dostępny na stronie: mrm.gmi-
na.zarow.pl

Krystian Chęciek

Beniaminek
walczy o podium

Seniorzy Zjednoczonych Żarów występu-
jący w Lidze Okręgowej w ostatnich dwóch
meczach zgromadzili cztery punkty.

5 czerwca wygraliśmy 2:1 ze Spartą Zię-
bice (dwie bramki Korbeckiego) oraz zremi-
sowaliśmy 12 czerwca po bardzo dobrym spo-
tkaniu z wiceliderem Gromem Witków 0:0.

Do końca rundy pozostała jedna kolejka.
19 czerwca na boisku w Żarowie podejmie-
my lidera, zwycięzcę ligi AKS Strzegom.
Zjednoczeni zajmują czwarte miejsce. Trze-
cia Stal Świdnica ma identyczną ilość punk-
tów. Świdniczanie w ostatnim meczu zmie-
rzą się z Włókniarzem Kudowa – zespołem,
który walczy o utrzymanie. Pełne podsumo-
wanie sezonu w następnym wydaniu gazety.

media

Uwaga na oszustów!
Po raz kolejny na terenie Żarowa pojawili się oszuści.
Młoda, wysoka kobieta podała się za pracownika ośrodka pomo-

cy społecznej i pod pretekstem sprawdzenia warunków mieszkanio-
wych dokonała „rozeznania”, po czym poprosiła o rozmienienie pie-
niędzy. Przewróciła starszą osobę i zabrała wszystkie oszczędności.

Bądźmy czujni i ostrożni!
Nie otwierajmy drzwi i nie wpuszczajmy do domów osób poda-

jących się za pracowników ośrodka pomocy społecznej , ZUS i in.
zanim nie sprawdzimy ich wiarygodności.

Nie należy udostępniać obcym dokumentów np.: decyzji emerytal-
nych, legitymacji rencisty.

Każda osoba podająca się za pracownika pomocy społecznej
winna okazać legitymację służbową pracownika socjalnego, której
rejestr można potwierdzić dzwoniąc do ośrodka pomocy, zgodnie
z numerem telefonu umieszczonym na pieczęci w legitymacji.

Uprzedźmy w naszej najbliższej okolicy i sąsiedztwie osoby star-
sze, samotnie mieszkające o możliwości zaistnienia takich sytuacji!
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Wielki Śląsk pokonany
1 czerwca 2011r. na Stadionie Miejskim

w Żarowie gościliśmy trzecią drużynę w tabe-
li – Śląsk Wrocław. Wszyscy żarowscy piłka-
rze przed meczem mieli coś do udowodnie-
nia. Przede wszystkim rewanż za wysoką po-
rażkę z rundy jesiennej , kiedy to
przegraliśmy we Wrocławiu aż 10:1 . Dodat-
kowo cały czas nasz zespół oscyluje w grani-
cach strefy spadkowej . Dlatego ranga meczu
była bardzo duża.

Pierwsze minuty dość nerwowe w wykona-
niu obydwu drużyn. W 25 minucie Uszczyk
wykorzystuje prostopadłe podanie strzelając
po długim słupku bramkę dającą prowadzenie.
Chwilę później podwyższamy re-
zultat spotkania. Piłkę z rzutu
wolnego z okolic linii autowej do-
środkowuje Szkurłat. Z piłką
mija się zarówno Skrypak
oraz bramkarz Śląska i piłka
bezpośrednio wpada do bramki.

W drugiej odsłonie
Śląsk rozpędza się cze-
go efektem jest strzelo-
na bramka w 55 minu-
cie. Goście dłużej potrafią utrzymać się przy
piłce. Kiedy wydawało się, że goście mogą
w końcówce wyrównać, celne trafienie zano-
tował Bieńko. Zjednoczeni zdobywają bardzo
cenne trzy punkty, które pozwalają „ode-
tchnąć” w ligowej tabeli.

Zjednoczeni: Iwanicki – Skrypak, Woj-
nowski, Szkurłat, Darowski, K. Dopieralski,
Weglarz, M. Dopieralski, Kołodziej (’ 65 Ko-
nieczny), Uszczyk, Bieńko (’ 89 Grochowski).

Kuriozalnie w Głogowie
W niedzielę 5 czerwca nasz zespół wy-

brał się na mecz wyjazdowy do Głogowa.
Chrobry będący w strefie spadkowej musiał
zdobyć trzy punkty. Sztuka ta gospodarzom
się udała, jednak styl w jakim pokonali Zjed-
noczonych daje dużo do myślenia. Główną ro-
lę odegrali arbitrzy, którzy byli nie konse-
kwentni w wyznaczaniu kar, jak i przewinień.

W 3 minucie M. Dopieralski po okiwaniu
dwóch przeciwników został sfaulowany w po-
lu karnym. Sędzia nie przerywa gry pozwala-
jąc na kontratak, który zamienia się w bram-
kę dla gospodarzy.

Najdogodniejszą sytuację bramkową na
wyrównanie posiadaliśmy w 35 minucie.
M. Dopieralski ściągając pomocnika i obroń-
cę obsłużył doskonałym podaniem Uszczyka,
który nie potrafił wykorzystać sytuacji „sam
na sam” z bramkarzem.

W ostatniej akcji pierwszej połowy gospo-
darze wykonują rzut różny. K. Dopieralski nie
trafia czysto w piłkę, która ląduje pod stopami
zawodnika Chrobrego. Atomowy strzał z bli-
skiej odległości wpada do bramki Iwanickiego.

Druga odsłona spotkania zaczęła się znako-
micie dla gospodarzy. Brak krycia pozwala go-
spodarzom na strzał w polu karnym, który za-
mieniony zostaje na trzecią bramkę.

Kolejne minuty przynoszą niezrozumiałe
decyzje arbitra. Kartki za niesportowe zacho-
wanie wędrują tylko w jedną, naszą stronę.
Znów chroniony jest bramkarz gospodarzy,
który obraża sędziego głównego wulgarnymi
słowami. Wojnowski nie dopuszcza napastni-
ka do wejścia w pole karne. Przy zastawieniu
się i trzymaniu rąk w górze piłkarz Chrobrego
wpada w obrońcę Zjednoczonych przewraca-
jąc się w narożniku szesnastki. Sędzia wska-
zuje na jedenastkę, która zamienia się na
czwartą bramkę. Do zagranej prostopadle pił-
ki za obrońców wychodzi Iwanicki. Bramkarz
Zjednoczonych uprzedzając napastnika czeka
na szesnastym metrze, aby wybić piłkę ręko-

ma i zagrać do partnerów. Sę-
dzia dopatrzył się zagrania
ręką za polem karnym za co

karze Iwanickiego czerwoną
kartką. W ostatnich piętnastu mi-

nutach tracimy dwie bramki.
Zjednoczeni: Iwanic-

ki/Skrypak, Wojnowski, Durma
(’ 55 Chrapek), Darowski,
Kołodziej , Węglarz, K.
Dopieralski, M. Dopieral-
ski, Bieńko, Uszczyk.

Przegrany mecz o utrzymanie
Po spotkaniu z Chrobrym znajdowaliśmy

się na ostatnim miejscu premiowanym utrzy-
maniem. Tuż za nami na trzynastej pozycji
był Polar Wrocław, który tracił jeden punkt.
W walce o byt liczyli się również piłkarze
Motobi-Bystrzyca Kąty Wrocławskie. Cel
przed spotkaniem ostatniej kolejki był jeden
– zwycięstwo nie patrząc na wyniki pozosta-
łych meczy. Niestety 11 czerwca przegrali-
śmy na własnym boisku z Orłem Ząbkowice
Śląskie 0:1 . Dodatkowo swoje mecz wygrał
Polar z wiceliderem Górnikiem Wałbrzych
2:1 oraz Motobi-Bystrzyca Kąty Wrocław-
skie z MKS Oława 2:1 . Tym samym przyszło
nam spaść z Ligi Dolnośląskiej Juniorów do
Ligi Okręgowej Juniorów.

Zjednoczeni: Wielg – Chrapek, Skrypak,
Darowski, Węglarz, K. Dopieralski, Koło-
dziej , Konieczny, Sudoł (’ 85 Grochowski),
Bieńko, Uszczyk.

Zjednoczonych Żarów w minionym sezo-
nie reprezentowali:
Bramkarze: Jakub Iwanicki, Grzegorz

Wielg.
Obrońcy: Michał Skrypak, Radosław Woj-

nowski, Aleksander Szkurłat, Patryk
Chrapek, Mateusz Darowski, Adrian Dur-
ma, Robert Skrzesiński, Adrian Mierzwa.

Pomocnicy: Krystian Dopieralski, Dawid
Węglarz, Mateusz Dopieralski, Mateusz
Kołodziej , Rafał Sudoł, Artur Nowak.

Napastnicy: Damian Uszczyk, Bartłomiej
Bieńko, Bartosz Konieczny, Damian Gro-
chowski, Robert Michałkiewicz.

Trener: Sebastian Błaszczyk
Kierownik/asystent: Krzysztof Dutkiewicz

media

Juniorzy zakończyli sezonRemonty
dachów

Referat Gospodarki Lokalowej Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, wzorem lat ubiegłych, konty-
nuuje realizację zamierzeń remontowych w za-
kresie naprawy pokryć dachowych budynków
komunalnych i 8 czerwca ogłosił w Biuletynie
Urzędu Zamówień Publicznych przetargi na re-
monty dachów budynków przy ul. Sportowej 8
oraz ul. Sportowej 8a w Łażanach.

Firmy zainteresowane realizacją prac re-
montowych zapraszamy do zapoznania się
z ogłoszeniami o przetargach i złożenia ofert.

Priorytetowo traktowane są sprawy zwią-
zane z zapewnieniem bezpieczeństwa
w użytkowaniu lokali mieszkalnych, szcze-
gólnie w zakresie prawidłowej eksploatacj i
przewodów kominowych, dlatego zlecono
uprawnionej firmie wykonanie opinii tech-
nicznych stwierdzających faktyczny stan
użytkowania komunalnych budynków miesz-
kalnych. Zlecenie obejmuje kontrolę podłą-
czeń urządzeń grzewczych i wentylacj i w lo-
kalach mieszkalnych, sprawdzenie prawidło-
wości wykonania nawiewu powietrza do
lokali oraz opracowanie dokumentu określa-
jącego zakres prac modernizacyjnych obiek-
tu budowlanego w celu dostosowania jego
użytkowania do wymagań przepisów tech-
niczno-budowlanych. Najemcy lokali miesz-
kalnych (zgodnie z zawartą umową najmu)
mają obowiązek udostępnić zajmowane
mieszkania w celu przeprowadzenia kontroli.

Marek Maruszewski

Gmina Żarów
w liczbach
Ogółem mieszkańców 12.686

(stali i czasowi),
w tym miasto Żarów 7.024.

W okresie od 29.04. do 1 0.06.201 1 r.
1 . Urodziło się 13 dzieci.
2. 10 par zawarło związek małżeński.
3. Zmarło siedemnaście osób:

1 . Kruszyk Maria, lat 78
2. Bamberger Gottfried, lat 66
3. Bednarz Władysław, lat 62
4. Płusa Anna, lat 84
5. Głodo Zofia, lat 83
6. Niedźwiedzki Jan, lat 62
7. Bryk Ryszard, lat 61
8. Andruszkiewicz Feliksa, lat 81
9. Garula Rozalia, lat 79
10. Szafarski Józef, lat 63
11 . Kokoszka Adolf, lat 81
12. Krowińska Jadwiga, lat 74
13. Kubicki Zbigniew, lat 60
14. Calińska Ludwika, lat 86
15. Jagła Kazimierz, lat 64
16. Zając Tadeusz, lat 81
17. Huńka Alicja, lat 88

USC



| Gazeta Żarowska Nr 1 3/201 1 — strona 1 2 — 1 4 czerwca 201 1 |

Do zawodów, które skierowane były dla
szkół podstawowych przystąpiły trzy szkoły:
SP Żarów, SP Imbramowice oraz SP Bielawa.

W całym turnieju zwyciężyły uczennice
SP w Bielawie i to one będą reprezentować
nasz region w finale dolnośląskim.

W konfrontacj i szkół z Gminy Żarów lep-
sze okazały się dziewczęta SP w Żarowie wy-
grywając 3:0 z koleżankami ze SP w Imbra-
mowicach.

Najbardziej zacięty mecz rozegrały druży-
ny SP Imbramowice oraz SP Bielawa. Po ro-
zegraniu pierwszego meczu dziewczęta z Im-
bramowic rozegrały się i stworzyły dużo pro-
blemów rutynowanej drużynie z Bielawy.
Przy większym szczęściu SP z Imbramowic
mogło ten mecz wygrać. Dwa celne trafienia
w końcówce spotkania zanotowały dziewczę-
ta z Bielawy zwyciężając turniej .

Dziewczętom reprezentującym naszą
Gminę należą się słowa uznania, ponieważ

dla większości z nich były to pierwsze mecze
w pierwszym poważnym turnieju.

Końcowa klasyfikacja:
1 . SP nr 10 z Oddziałami Sportowymi

w Bielawie
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy

w Żarowie
3. Szkoła Podstawowa w Imbramowicach

SP w Żarowie: Angela Felter, Julita Firu-
ta, Paulina Król, Wiktoria Kurczewska, Kin-
ga Mazur, Małgorzata Przybyłowicz, Patry-
cja Rolska, Celina Szmigiel.

SP Imbramowice: Karina Grabowska,
Paulina Pawlicka, Sandra Ciastoń, Weronika
Gnojek, Kamila Kaczmarek, Klaudia Odyc-
ka, Aneta Gracjasz, Marlena Surzyn, Natalia
Surzyn, Sylwia Gorycka.

Organizatorem zawodów był Szkolny
Związek Sportowy wraz z Gminnym Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie.
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Do rywalizacj i zgłosiło się czternastu
wędkarzy. Na dwu kilometrowym odcinku
uczestnicy zawodów walczyli o miano najlep-
szego spinningisty. Przez całe mistrzostwa
uczestnikom towarzyszył niesamowity skwar
oraz duchota.

Na początku rywalizacj i złowiono kilka
małych okoni. Na kolejne połowy trzeba było
czekać aż do południa. Największą rybą zawo-

dów był kleń (42 cm) złowiony przez Jakuba
Rychlika, który z łączną ilością punktów
1035 został Spinningowym Mistrzem koła
Żarów. Druga lokata przypadła Jarosławowi
Wachowiakowi (690 pkt.), trzecie miejsce
zajął Jarosław Surma (200 pkt.).

Organizatorem zawodów było koło PZW
w Żarowie.
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Finał tym razem nie dla nas
9 czerwca 201 1 r. na „Orliku” w Żarowie odbył się Finał Strefy Wałbrzyskiej w Piłce Nożnej

Dziewcząt.

Rychlik najlepszym spinningistą
W niedzielę 5 czerwca w okolicach Zakrzowa na rzece Odrze odbyły się Spinningowe Mi-

strzostwa koła Żarów w kategorii Seniorów.

Goniec
piąty w finale

Olbrzymi sukces odniósł klub szachowy
„Goniec” Żarów, który w dniach 30 maja –
4 czerwca w Augustowie rywalizował w 53 Fi-
nale Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego
o „Złotą Wieżę”.

Ostatecznie po dziewięciu rundach zacię-
tej walki zawodnicy z Żarowa zajęli bardzo
wysokie piąte miejsce, ustępując czwartemu
zespołowi dopiero gorszym wynikiem na
1 szachownicy.

W Finale „Złotej Wieży” rywalizowało
26 klubów z całej Polski. Goniec Żarów
wraz z klubem UKS Giecek Radków repre-
zentował województwo dolnośląskie.

Czołowa klasyfikacja końcowa:
LKSSz. GCKiP Czarna I (podkarpackie)

16 23.5
LZS Kordian Bliżyn (świętokrzyskie)

15 23.5
Ksz. Javena Hańcza Suwałki (podlaskie)

14 28
UKS Gięcek-Krężbud Radków (dolnoślą-

skie) 11 22.5
GLKS Goniec Żarów (dolnośląskie)

11 22.5
Skład Gońca Żarów: Wojciech Kowal-

czuk, Marek Szmyd (seniorzy), Damian Da-
niel (junior), Jowita Dranka

GCKiS

Bezpieczne wakacje
z kulturą i sportem

Po raz kolejny Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie otwiera dla dzieci szeroko
drzwi do lata i zaprasza do skorzystania z atrakcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży.

GCKiS to bezpieczne miejsce, w którym poprzez zajęcia edukacyjne pomagamy w po-
znawaniu świata, uczymy mądrego wykorzystywania czasu wolnego, rozwijamy zaintereso-
wania dzieci i młodzieży na różnych płaszczyznach.

zapraszamy was od 1 l ipca do 27 sierpnia 201 1 r.

Proponujemy m. in. :
- Zajęcia plastyczne w GCKiS,
- Wakacje z Żarowską Izbą Historyczną,
- Warsztaty Gitarowe,
- Warsztaty multimedialne,
- Wakacje z Teatrem Bezdomnym w Parku Miejskim,
- Turnieje, zawody sportowe i zabawy rekreacyjne,
- dwie Noce piżamowe (3 i 4)

Zapraszamy rodziców do odwiedzenia naszej strony www.centrum.zarow.pl i zapozna-
nia się ze szczegółowym programem zajęć proponowanych przez GCKiS podczas tegorocz-
nych wakacji.

Wszelkich informacji udzielamy w biurze GCKiS w Żarowie, tel. 74 85 80 753

Komunikat
Prezesa Zarządu

PW ARDOK Sp. z o.o
do mieszkańców

miasta i okolic Żarowa
Uprasza się wszystkich mieszkańców

miasta Żarów i jego okolic, o nie przebywa-
nie na terenie byłych zakładów Organika
przy ulicy Armii Krajowej 74.

Stan techniczny
tamtejszych budynków
grozi zawaleniem,

a przebywanie na tym
terenie może skończyć
się śmiercią lub trwałym

kalectwem.
Ponadto zwracam się z prośbą o nie de-
wastowanie tablic informacyjnych zaka-
zujących wstępu na teren zakładu.
Powyższy komunikat jest wyrazem wy-
łącznej troski o Państwa zdrowie i życie.

Prezes Zarządu
PWARDOK Sp. z o. o.

Barbara Zaskwara




