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Wieści 
z Krukowa

Damian Daniel
-super szachista

Jako pierwsi w gminie mają swoją gazetę. 
Czasopismo wydawane jest  i redagowane 
przez mieszkańców Krukowa. 

Aktualności Sport

Niech żyją 
sołtysi!

6 4 8
Ponad sto czterdzieści osób bawiło się 
w tym roku na Balu Sołtysa. 
Tańce trwały do białego rana.

Wydarzenia

To dobre miejsce do życia

Trzecie miejsce i zdobyta norma na pierwszą 
kategorię szachową - tak zakończył się udział 
Damiana Daniela w Zimowym Turnieju.

W Żarowie trwa koniunktura w budownictwie. Mimo kryzysu na terenie gminy 
jest 95 czynnych budów. Nowe bloki powstają także na osiedlu Piastów. Klarowne 
plany zagospodarowania, nowe działki – zarówno gminne, jak i prywatne, urokliwe 
tereny są magnesem dla mieszkańców dużych miast.   Więcej na stronie  3.

Na terenie gminy Ża-
rów od wrze ś nia 

ubiegłego roku przewo-
zy wykonują prywatni 
przewoźnicy. Mieszkańcy 
wszelkie niedogodności 
związane z nieprawid-
łowym świadczeniem 
usług mogą zgłaszać do 
Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie.  

Przeładowane autobusy 
i busy, brak aktualnych roz-
kładów jazdy, niewydawanie 

Jeździsz autobusem? 
Zgłoś niedogodności

biletów, niepunktualność, nie-
wykonanie kursu czy zły stan 
techniczny pojazdu? Masz za-
strzeżenia do pracy przewoź-
nika? Zgłoś to. – Wszystkim 
zależy na dobrym funkcjono-
waniu komunikacji na terenie 
naszej gminy. Żebyśmy jednak 
mogli podjąć jakiekolwiek kro-
ki w celu jej poprawy, musi-
my otrzymywać takie sygnały 
od mieszkańców gminy, którzy 
korzystają z usług prywatnych 
przewoźników. Wówczas mo-

żemy podejmować rozmowy 
i wspólnie z przewoźnikami po-
prawić jakość świadczonych 
usług – mówi burmistrz Le-
szek Michalak. Dlatego jeśli 
masz jakiekolwiek zastrze-
żenia do świadcze nia usług 
komunikacyjnych, zgłoś to! 
Wszelkie uwagi można zgła-
szać w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie w pokoju numer 
15 lub pod numerem telefonu 
74/8580303 wew. 348. 

Ag 

Wraz z roztopami 
w gminie ruszyło 

pozimowe łatanie dziur. 
Główna ulica w Wierz-
bnej i Armii Krajowej 
w Żarowie to te, które 
ucierpiały najbardziej.

Sukcesywnie łatane są 
największe dziury powstałe 
w ostatnich miesiącach. Przy 

Trwa łatanie dziur
wykorzystaniu mieszanki IRR 
załatano dziury w Wierzbnej 
oraz na ulicy Armii Krajowej 
w Żarowie na wysokości skrzy-
żowania z Wojska Polskiego do 
przejazdu kolejowego. Mie-
szanka IRR to gotowa zapra-
wa asfaltowa przeznaczona do 
natychmiastowych, trwałych 
uszkodzeń nawierzchni asfalto-
wych na zimno. – To skuteczna 

i jedyna metoda, która może 
być stosowana w tych warun-
kach,  a co najważniejsze za-
pewni trwałość dokonanych 
napraw – wyjaśnia Wojciech 
Lesiak z Referatu Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. Kolej-
ne naprawy będą prowadzone 
sukcesywnie przy uwzględnie-
niu warunków pogodowych.

 Ag

Więcej informacji: www. um.zarow.pl
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Od poniedziałku, 25 
lutego rozpocznie 

się rekrutacja dzieci do 
przedszkola i oddziału 
żłobkowego w Żarowie. 
Bajkowe Przedszkole na-
bór prowadzić będzie do 
12 kwietnia. 

Jak informuje dyrektorka 
placówki, liczba miejsc jest 
ograniczona, dlatego warto 
się pośpieszyć. – Na maluchy 
czekają czterdzieści trzy wol-
ne miejsca, jednak ta liczba 
może się jeszcze zmienić. Na-
sze przedszkole przyjmować 

Zapisz dziecko 
do przedszkola

będzie dzieci od dwunastego 
miesiąca życia do pięciu lat. 
Zapewniamy dzieciom wysoko 
wykwalifikowaną kadrę pe-
dagogiczną, miłą, serdeczną 
i rodzinną atmosferę, smaczne 
i zdrowie posiłki oraz atrak-
cyjne zajęcia – zachęca dyrek-
torka Bajkowego Przedszkola 
w Żarowie Elżbieta Wierzyk. 

Karty zgłoszeniowe dla ro-
dziców wydawane będą przez 
nauczycielki poszczególnych 
grup oraz dyrektora przed-
szkola. Wszystkie dokumen-
ty można pobrać z kancelarii 
żarowskiego przedszkola. – 

Komisja rekrutacyjna, która 
zbierze się 18 kwietnia decy-
dować będzie o liczbie dzie-
ci, które przyjęte zostaną do 
naszej placówki. Karty wyda-
wane będą od 25 lutego do 
15 marca, w godzinach od 
7.00 do 15.00. Wypełnione 
przyjmować będziemy z ko-
lei w okresie od 18 marca do 
12 kwietnia, również w tych 
samych godzinach. Liczba 
miejsc jest ograniczona, dlate-
go pod uwagę będziemy brać 
kolejność zgłoszeń – dodaje 
dyrektorka.

Magdalena Pawlik 

Zbywana nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłej świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 185,46 m2
            
1. Rokowania odbędą się 04 marca 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój 
nr 19, II piętro.
Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości odbyły się 15.03.2012, 15.06.2012, jednak nie wyłoniły one nabywcy.
2. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: Bank 
Zachodni WBK I oddz. Żarów 65109023690000000602019458 najpóźniej do dnia 28 lutego  2013 r. do godz. 
15 00 zaliczki w gotówce w wysokości 10% ceny wyjściowej.
3. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia, 
pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od dnia zakończenia rokowań.
4. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nieruchomość budynkowa Bożanów” 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2,  najpóźniej do dnia  28 lutego 2013 
r. do godz. 15 00.
Oferty powinny zawierać:
a) imię, nazwisko i adres oferenta  lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna;
b) datę sporządzenia oferty;
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
e) dowód wpłacenia zaliczki w osobnej kopercie dołączonej na zewnątrz do oferty z napisem “zaliczka”.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty  i spłacana po zawarciu 
aktu notarialnego lub wpłacona w gotówce przed zawarciem umowy notarialnej.
6. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał rokowania, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona 
zaliczka ulega przepadkowi.
7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania którejkolwiek z ofert.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę 
mieszkaniową niskiej intensywności lub usługową Mn/U oraz tereny zieleni leśnej ZL 1.
8. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
9. Ogłoszenie o rokowaniach  umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, tel. 74/8580-591 wew. 339 i 301 pokój nr 21 
w terminie do 28.02.2013r.
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1800
100 Sw1s/00019037/0 sprzedaż na własność 70.000 7.000 9 00

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA ROKOWANIA
  dotyczące sprzedaży

NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ W BOŻANOWIE

Nowoczesny 47-calowy telewizor trafił właśnie do świetlicy wiejskiej w Wierzbnej. Sprzęt bezpłat-
nie przekazała mieszkańcom firma LG Electronics Wrocław. Mieszkańcy przyjęli podarunek 8 lutego.

Uwaga producenci rolni! 
Zbliża się I termin skła-

dania wniosków o zwrot 
podatku akcyzowego.

Każdy rolnik, który chce 
odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy 
używany do produkcji rolnej 
powinien w terminie od 1 lu-
tego 2013 r. do 28 lutego 2013 

Zwrot podatku akcyzowego
r. złożyć odpowiedni wniosek 
do Burmistrza Miasta, w za-
leżności od miejsca położenia 
gruntów rolnych wraz z fak-
turami VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie 
od 1 sierpnia 2012 r. do 31 
stycznia 2013 r. w ramach li-
mitu zwrotu podatku określo-
nego na 2013 r. 

Limit zwrotu podatku ak-
cyzowego w 2013 r. wynosi:

81,70 zł * ilość ha użytków 
rolnych

Pieniądze wypłacane bę-
dą w terminie do 30 kwiet-
nia 2013 r. gotówką w kasie 
Urzędu Miejskiego albo prze-
lewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku.

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w oparciu 
o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 26/2013 z dnia 04.02.2013r. 

• Sprzedam działki budowlane w Łażanach (od 10 do 14 arów). Tel. 601 950 191
• Sprzedam mieszkanie w Żarowie 41 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, bezczynszowe, niskie koszty utrzymania, 
piec gazowy dwufunkcyjny. Cena 119 tys. zł. Tel. 695 687 307
• Zamienię mieszkanie własnościowe 30 m2 w Żarowie po kapitalnym remoncie na większe do remontu. 
Tel. 665 446 949

OGŁOSZENIA DROBNE

Kobiety się nie dały
Narobiły krzyku i stawia-

ły opór. W ten sposób udało 
im się odstraszyć złodzieja. 
Dwie mieszkanki Żarowa 
nie dały okraść się 29-lat-
kowi z Wałbrzycha. Do 
zdarzenia doszło w czwar-
tek, 31 stycznia w godzinach 
wieczornych. 39 i 61-let-
nia kobiety zamykały jed-
ną z żarowskich placówek 
usługowych, gdy mężczyzna 
je zaatakował. Udało mu się 
przewrócić kobiety i nieco 
poturbować. Na szczęście 
stanowczy opór żarowianek 
skutecznie odstraszył męż-
czyznę. Tyle tylko, że wpadł 
przez własny telefon komór-
kowy. 29-letni wałbrzysza-
nin w trakcie szarpaniny 
zgubił swoją „komórkę”. 
Dzięki niej żarowskiej po-
licji udało się ustalić jego 

Kronika Policyjna
dane.  Wobec 29-letniego 
mieszkańca Wałbrzycha za-
stosowano policyjny dozór 
i poręczenie majątkowe wy-
sokości 600 złotych. Grozi 
mu od 2 do 12 lat pozba-
wienia wolności. 

Podawała się za 
pracownicę OPS-u

W ten sposób w grudniu 
okradła 89-letnią mieszkan-
kę Żarowa. Podając się za 
pracownika Ośrodka Pomo-
cy Społecznej złodziejka od-
wiedziła kobietę i ukradła 
jej 1000 złotych. Po miesią-
cu żarowskiej policji uda-
ło się ustalić sprawczynię 
zdarzenia. Jak się okazało, 
starszą żarowiankę okrad-
ła 38-letnia mieszkanka 
Świebodzic. Kobieta po 
zatrzymaniu przez policję 
przyznała się do kradzieży. 

Grozi jej do 5 lat pozbawie-
nia wolności. Policja doko-
nała także tymczasowego 
zajęcia jej mienia w celu 
naprawy szkody. 

Kradli kawę 
i szampony

Wysokiej klasy produkty 
znikały z półek żarowskich 
marketów. Jak się okaza-
ło, na gościnne występy do 
Żarowa przyjeżdżali trzej 
młodzi mieszkańcy Świd-
nicy w wieku od 18 do 20 
lat. Kradli głównie słodycze, 
kawę oraz szampony. Pod-
czas jednej z takich akcji, 
we wtorek 5 lutego wpad-
li. Do tej pory udowodniono 
im trzy kradzieże dokonane 
w trakcie 10 dni, na łączną 
kwotę około 2 tysięcy zło-
tych. Policja prowadzi dal-
sze czynności w tej sprawie. 
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Maciej Bobrowski przez 
28 lat mieszkał we Wrocła-
wiu, wcześniej w Warszawie, 
od dwóch lat natomiast jest 
mieszkańcem Wierzbnej. 
I jak sam przyznaje, to był 
trafny wybór. – Na pierw-
szym miejscu lokalizacja, 
bo gmina jest bardzo dobrze 
skomunikowana z Wrocła-
wiem  – tłumaczy swój 
wybór. Ale to nie jedyne 
walory, jakie wymienia. – 
Tereny rekreacyjne, jakimi 
dysponuje gmina pozwoliły 
mi na rozwój moich pasji. Tu 
wreszcie bez problemu mogę 
jeździć konno, w pobliżu są 
korty tenisowe i sala gim-
nastyczna przy gimnazjum, 
z których regularnie korzy-
stam. Ale przede wszystkim 

To dobre miejsce do życia
W Żarowie trwa koniunktura w budowni-

ctwie. Mimo kryzysu na terenie gminy 
jest 95 czynnych budów. Nowe bloki powstają 
także na osiedlu Piastów. Klarowne plany zago-
spodarowania, nowe działki – zarówno gminne, 
jak i prywatne, urokliwe tereny są magnesem 
dla mieszkańców dużych miast.

nowym mieszkańcom, mam 
pełen dostęp do punktów 
usługowych, a i sam kon-
takt z mieszkańcami wsi 
jest bardzo dobry – dodaje. 
Wkrótce nowym mieszkań-
cem Wierzbnej zostanie tak-
że Zbigniew ze Świdnicy, 
który jeszcze w tym roku 
planuje rozpoczęcie budowy 
swojego nowego domu. – 
Dla mnie teren, pod budowę 
domu, który sobie wypatrzy-
łem, to malowniczo położony 
zakątek. Wokół cisza, a do-
okoła piękne widoki  m.in. 
na góry – wyjaśnia swoją 
decyzję o zakupie działki 
w Wierzbnej. 

Jak wynika z zebranych 
danych, mieszkańców gmi-
ny stale przybywa. Ich licz-
ba w ostatnich dwóch latach 
wzrosła o 255 osób. W mi-
nionym roku na świat przy-
szło ponad 100 nowych 
obywateli gminy. Obecnie 
Żarów liczy już 12 tysięcy 
691 mieszkańców. Na tere-
nie gminy jest 95 czynnych 
budów. Nowi obywatele naj-
chętniej budują się w Wierz-
bnej, Bożanowie, Kalnie 
oraz samym Żarowie. Na 

osiedlu Piastów w Żarowie 
powstają trzy nowe bloki. 
Gmina przygotowuje także 
nowe tereny pod budowni-
ctwo jednorodzinne w Ża-

rowie, przy ulicy 1 Maja, 
gdzie powstanie około 20 
nowych działek budowla-
nych. – Jeśliby razem ze-
brać te wszystkie budowy, to 

okazałoby się, że wszystkie 
mają rozmiar całkiem sporej 
wsi  – cieszy się burmistrz 
Leszek Michalak.

Agnieszka Gryc

Ceny mieszkań na rynku wtór-
nym w Żarowie kształtują się 
w okolicach 2500 złotych za 
metr kwadratowy. W nowym 
mieszkaniu, oddanym do użyt-
ku w stanie deweloperskim 
trzeba będzie zapłacić od 3500 
złotych netto za metr kwa-
dratowy.

dopiero jako mieszkaniec 
Wierzbnej, korzystając z tych 
terenów, mogłem zacząć się 
rozwijać i rozpocząć starty 
w pełnych maratonach – wy-

Nowe  w i at y  p r z y-
stankowe, remon-

ty świetlic, wykonanie 
chodników, tablice in-
formacyjne, wyposaże-
nie świetlic oraz imprezy 
dla mieszkańców. 

Sami decydują, na co 
wydają pieniądze, sami też 
często wykonują część prac 
remontowych. Od ponad 
dwóch lat mieszkańcy gmi-
ny Żarów co roku otrzymują 
z budżetu gminy środki, które 
przeznaczają na rozwój swoich 
miejscowości. 

W ramach funduszu sołe-
ckiego, bo o nim tu mowa, 
w minionym roku do siedem-
nastu wsi trafiło łącznie blisko 
200 tysięcy złotych. – To ideal-
na forma, żeby pobudzić miesz-
kańców do aktywności na rzecz 
swojej miejscowości. Z roku na 
rok obserwujemy coraz większe 
ich zaangażowanie, dbałość 
o miejsce, w którym mieszka-
ją i chęć sięgania po kolejne 
środki na rzecz jego rozwoju 
– mówi Przemysław Sikora, 
kierownik Referatu Oświa-
ty, Funduszy Zewnętrznych 
i Promocji Urzędu Miejskiego 

Aktywność się opłaca
w Żarowie. Wysokość środków 
zależy od liczby mieszkańców. 
Najwięcej, właśnie z uwagi na 
ten czynniki, w minionym ro-
ku trafiło do Mrowin. Łącznie 
wieś otrzymała ponad 22 tysią-
ce złotych. Wydała je głów-
nie na inwestycje i organizację 
imprez cyklicznych. Z fundu-
szu sołeckiego zakupiono m.in 
okna do remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mrowi-
nach,  wiatę przystankową 
dla Tarnawy, porcelanę do 
świetlicy wiejskiej oraz kost-
kę betonową do utwardzenia 
placu na boisku sportowym. 
Ta ostatnia inwestycja nie zo-
stała jeszcze w pełni zrealizo-
wana. Najmniej środków, co 
wcale nie oznacza, że gorzej 
wydatkowanych, otrzymały 
Marcinowiczki. Ponad 5 ty-
sięcy złotych z ubiegłoroczne-
go budżetu przeznaczono tam 
na zakup kostki do utwardzenia 
miejsca przy przystanku, zakup 
tablicy promocyjnej, pawilon 
namiotowy oraz organizację 
imprez cyklicznych. Fundusz 
sołecki to środki wyodrębnia-
ne z budżetu gminy. O tym, na 
co zostaną przeznaczone, de-
cydują sołtys,  Rady Sołeckie 

i mieszkańcy podczas zebrań 
wiejskich. – Fundusz sołecki 
to moim zdaniem bardzo do-
bre rozwiązanie. O podziale 
środków decydują mieszkań-
cy. A my przecież sami naj-
lepiej znamy swoje potrzeby 
i priorytetowe zadania, jakie 
należy wykonać i na które chce-
my przeznaczyć pieniądze. Za-
wsze odbywa się to u nas tak, 
że dzielimy fundusz sołecki na 
tzw. środki miękkie i twarde. 
Te pierwsze przeznaczamy na 
organizację imprez integra-
cyjnych dla mieszkańców, te 
drugie natomiast na inwesty-
cje, które chcemy wykonać – 
mówi sołtys Wierzbnej Piotr 
Chruścicki. 

W tym roku w ramach fun-
duszu sołeckiego do wsi trafi 
podobnie, jak w roku ubie-
głym, około 200 tysięcy zło-
tych. Zgodnie z nową uchwałą 
Rady Miejskiej w Żarowie jed-
nak te miejscowości, które 95 
procent funduszu przeznaczą 
na zadania remontowe lub in-
westycyjne, otrzymają dodat-
kowe środki w wysokości 10 
procent kwoty przypadającej 
na fundusz sołecki danej wsi. 

Agnieszka Gryc

 

Prawie sześć tysięcy 
złotych zasili fundu-

sze Szkoły Podstawowej 
imienia Jana Brzechwy 
w Żarowie. Kwotę uda-
ło się zebrać podczas 
trzeciej już edycji balu 
charytatywnego, któ-
rego organizatorem by-
ła żarowska placówka. 
Pieniądze zostaną prze-
znaczone na wyposa-
żenie placu zabaw dla 
oddziałów przedszkol-
nych. Na rzecz szkoły 
goście bawili się w sobo-
tę, 9 lutego w żarowskim 
hotelu Żarmed.

- Wspólna zabawa na rzecz 
szkoły to coroczna inicjaty-
wa naszej placówki i cieszę 
się, że w tym roku frekwen-
cja również była wysoka. Na 
balu bawiło się sto sześćdzie-
siąt sześć osób i myślę, że ta 
wysoka liczba również poka-
zuje, że warto organizować 
takie imprezy. W końcu cel 
zawsze był i będzie szlachet-
ny – cieszy się Wioletta Pio-
trowska, wicedyrektor szkoły 
w Żarowie.

Zebrana kwota pięć tysięcy 

Bawili się dla szkoły

osiemset złotych pochodziła 
z biletów na bal oraz licytacji 
przedmiotów wystawionych 
na aukcję. - Wśród nich był 
smakowity kosz pełen jad-
ła i napojów oraz zaprosze-
nie na weekend dla dwóch 
osób w Hotelu Gołębiewski 
w Karpaczu. Uczestnicy wa-
lentynkowego balu nie tylko 
licytowali cenne przedmioty. 
Mogli także wylosować rów-
nie ciekawe fanty. Do nabycia 
były talony na pizzę w ża-
rowskiej „Pizzerii u Daniela”, 
na masaże i relaksy „Czeko-
ladowa Rozkosz” i „Imbiro-
we Ukojenie” w świdnickim 
„Yasumi – Studiu Zdrowia 
i Urody” oraz podwójne za-
proszenia do kina Cinema 
3D w Świdnicy – dodaje 

Wioletta Piotrowska.
Za swoje wsparcie dla szko-

ły goście również byli na-
gradzani. Wśród rodziców, 
którzy przygotowali swoje 
wypieki na bal rozlosowano 
nagrody rzeczowe. Organi-
zacja balu to jednak wspólna 
praca i zaangażowanie wielu 
osób. - Serdeczne podzięko-
wania składam radnej Rady 
Miejskiej Iwonie Nieradka, 
a także Ewie Wołek, Aga-
cie Kowalczyk, Zbigniewo-
wi Wasik, sponsorom nagród 
i rodzicom, którzy upiekli cia-
sta. Podziękowania składam 
również dyrektorowi hotelu 
Żarmed w Żarowie Stanisła-
wowi Łukaszów – dopowiada 
Wioletta Piotrowska. 

Magdalena Pawlik 

jaśnia Maciej. Jak przyzna-
je, w Wierzbnej jemu i jego 
rodzinie mieszka się bardzo 
dobrze. – Problemy są, oczy-
wiście, ale najważniejsze, że 
gmina jest otwarta, sprzyja 
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Niech żyją sołtysi 
Tradycją jest już zabawa na cześć tych, którzy organizują życie mieszkańców we wsiach gminy Żarów. Ponad sto czterdzieści osób bawiło się, 

w sobotę 2 lutego, na tegorocznym Balu Sołtysa.

Oficjalnego otwarcia tegorocznego balu dokonał burmistrz Leszek Michalak wspólnie 
z sołtysem Wierzbnej, Piotrem Chruścickim oraz przewodniczącą Rady Sołeckiej Kata-
rzyną Pławecką.

W tym roku gospodarzem Balu Sołtysa była Wierzbna. Gości na wstępie witał świetlny na-
pis, udekorowana sala oraz stoły uginające się pod nadmiarem potraw. Gospodarze stanęli 
na wysokości zadania zapewniając iście karnawałową atmosferę.

Przygotowania do balu rozpoczęły się w  Wierzbnej kilka tygodni temu. Prace w kuchni 
natomiast już w czwartek. Wspólnie  nad przygotowaniem potraw pracowało trzynaście 
mieszkanek wsi, tych młodszych i tych starszych. 

Zespół Caro z Burkatowa rozgrzewał gości do tańca. Nie zabrakło tegorocznych hitów z list 
przebojów, jak i tradycyjnych już przebojów 

Zabawa trwała do białego rana. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przede wszystkim, 
tych którym dedykowano ten bal, ale także przedstawicieli poszczególnych miejscowości, 
m.in.: Pyszczyna, Mikoszowej, Bukowa, Mrowin, Przyłęgowa, Krukowa, Łażan, Wierz-
bnej, Kalna, Zastruża, Mielęcina i Bożanowa. 

Stoły uginały się od potraw przygotowanych prze Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbnej 
i tamtejszą Radę Sołecką. Nie zabrakło tradycyjnych flaków, bigosu, krokietów z barszczem, 
sałatek i mięsiwa. Potrawy zachwycały nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim niepo-
wtarzalnym smakiem
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Tak spędzali zimowe ferie
Za najmłodszymi mieszkańcami dwutygodniowy odpoczynek od szkoły. Jak spędzali ten czas? I jakie atrakcje przygotowały dla nich placówki 

kulturalne, stowarzyszenie, biblioteka oraz świetlice?

Tegoroczne ferie zimowe w bibliotece upłynęły nie tylko na kontakcie z książkami. 
Oprócz głośnego czytania fragmentów ulubionych lektur, dzieci uczestniczyły w zajęciach 
plastycznych, tanecznych oraz muzycznych. Dobrym pomysłem były także ferie z filmem. 
Za udział w projekcie „Ferie z filmem w bibliotece” w ramach Programu Rozwoju Biblio-
tek żarowska placówka otrzymała filmy edukacyjno-rozrywkowe, które wykorzystywane 
były podczas zajęć feryjnych. 

Z ciekawymi i innowacyjnymi pomysłami najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów spotkali 
się w żarowskim Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Tam czekały na nich zajęcia pla-
styczne, ceramiczne, rekreacyjne oraz sportowe turnieje, które cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. Wśród licznych atrakcji nie zabrakło również zajęć integracyjnych, z których 
dzieci ochoczo korzystali. Zajęcia zawsze odbywały się pod czujnym okiem pracowników 
żarowskiego centrum. 

Oferta feryjna żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja” była dobrą formą spędzenia wol-
nego czasu w sposób przyjemny, a jednocześnie kreatywny. W programie tygodniowego 
wypoczynku dla najmłodszych były wyjazdy do kina i Andrzejówki, świdnicką wieżę oraz 
kryty basen. Na wypoczywających czekały również atrakcyjne zabawy oraz wyżywienie. 
Nie zabrakło zajęć sportowych i rekreacyjnych, które zawsze odbywały się pod czujnym 
okiem wykwalifikowanej kadry wychowawców. Z oferty zimowego wypoczynku Stowa-
rzyszenia „Edukacja” korzystało trzydzieścioro najmłodszych mieszkańców gminy Żarów.

Zimowe ferie na świetlicach w gminie Żarów najmłodsi spędzali bardzo aktywnie i na 
nudę narzekać nie mogli. Program pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych 
w grupie zajęciowej „Dziupla Kanarka” w Łażanach, „Pomysłowe Ludki” w Bukowie, 
„Euroklub” w Siedlimowicach, „Chatka Puchatka” w Łażanach, „Chochliki” w Wierzbnej 
oraz „Słoneczko” w Kalnie zapewniał kreatywne spędzenie wolnego czasu przez dzieci. Nie 
zabrakło zajęć tanecznych, kulinarnych, plastycznych, konkursów i sportowych rozgrywek. 
Dużo dobrej zabawy towarzyszyło także uczestnikom podczas wyjazdów na lodowisko. 

Aktywnie i kreatywnie upłynęły także ferie podczas zajęć na świetlicy Słoneczko w Kal-
nie. Najmłodsi mieszkańcy Kalna udowodnili, że nie tylko przed komputerem lubią spędzać 
swój wolny czas. Feriowy szał  rozpoczął się balem karnawałowym i wizytą świętego Mi-
kołaja. A kolejne zimowe dni upłynęły na wspólnych zabawach na śniegu, zajęciach pla-
stycznych, rekreacyjnych i sportowych turniejach. Na wszystkich uczestników zimowych 
ferii czekały słodkie poczęstunki, pizzerki, soki oraz gorące frytki. 
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Są małżeństwem od dwu-
dziestu sześciu lat. Mają trój-
kę dzieci i razem prowadzą 
własną działalność gospo-
darczą. - Tak było zawsze. 
W latach dziewięćdziesią-
tych prowadziliśmy wspól-

Wspólna praca jest naszą pasją i nie zamienilibyśmy ją na żadną inną 
- zgodnie zapewniają Ewa i Zbigniew Podolakowie. 

Na zdjęciu małżeństwo w Karczmie Zbych.

Nie pamiętamy złych chwil
Dzielą ze sobą codzienne radości i pracę, a zakochani są już prawie 30 lat. 

O swoim uczuciu i spojrzeniu na świętowanie  walentynek opowiadają Ewa 
i Zbigniew Podolakowie z Żarowa.

nie kawiarnię w Żarowskim 
Ośrodku Kultury. W 2009 ro-
ku wybudowana została Kar-
czma Zbych, w której do dnia 
dzisiejszego razem pracuje-
my. Wspólna praca jednak 
nigdy nas nie poróżniła. Czas 

spędzamy ze sobą od rana do 
wieczora. A potem jeszcze 
w domu rodzinnym. I choć 
czasami się zdarza, że mamy 
różne spojrzenia na pewne 
kwestie, a czasem inne po-
trzeby, to zawsze się uzupeł-

niamy – mówi Ewa Podolak. 
Dzień świętego Walentego 

spędzają tradycyjnie. Wrę-
czają sobie drobne upomin-
ki albo organizują wspólny 
wyjazd. - Walentynki są dla 
mnie świętem amerykańskim, 
które u nas w Polsce bardzo 
dobrze się przyjęło i nie ma 
się co na ten fakt narzekać! 
W naszej karczmie, w tym 
dniu również spotykają się 
zakochane pary. Zamawiają 
sobie stoliki, śpiewają, a cza-
sami nawet tańczą. Myślę, że 
walentynki są takim szcze-
gólnym świętem, w którym 
panuje wyjątkowy klimat. 
Jednak jest to święto bardziej 
popularne wśród młodych – 
mówi Zbigniew Podolak. 
Mimo to, walentynki stara-
ją się spędzić romantycznie. 
W końcu miłość i przyjaźń 
pielęgnować należy stale, bez 
szukania pretekstu dla wypo-
wiedzenia słowa „kocham”. 
- Kochajmy się i dajmy się 
kochać. Bo prawdziwa miłość 
to nie popęd ciała, tylko po-
ryw duszy i wszystkim życzę, 
aby odnaleźli taką miłość, 
jak ja i moja żona – dodaje 
Zbigniew Podolak.

Magdalena Pawlik  

Jak spędzić dzień za-
kochanych, czyli po-

pularne walentynki? 
Możliwości jest wiele. 
Ważne tylko, aby było 
wyjątkowo i romantycz-
nie. Swoje walentynkowe 
pomysły zdradzają miesz-
kańcy gminy Żarów. 

- Każdego roku nasza żarow-
ska organizacja przygotowu-
je uroczystości walentynkowe. 
Tego dnia śpiewamy i wspól-
nie się bawimy. A wszystko po 

to, aby cieszyć się swoim to-
warzystwem i razem spędzać 
ten wyjątkowy dzień – mówi 
Stanisław Wójciuk z żarow-
skiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów. 

Wiele par jednak wybie-
ra wspólny seans w kinie lub 
romantyczną kolację, nieko-
niecznie w zaciszu domo-
wym. – Jest wiele miejsc, 
w których odrywając się nie-
co od codziennej monotonii, 
można przyjemnie spędzić ten 
dzień. Kino, teatr, dobra re-

stauracja albo romantyczna 
kolacja w blasku świec. Myślę 
jednak, że jeśli popołudnie tego 
lutowego dnia będzie sprzyja-
ło wypoczynkowi na świeżym 
powietrzu, można zabrać swo-
ją drugą połówkę po prostu na 
spacer – sugeruje Małgorza-
ta, mieszkanka Żarowa. 

W ubiegłym roku zakocha-
ni wspólnie bawili się pod-
czas walentynkowego festynu, 
zorganizowanego przez ża-
rowską Młodzieżową Radę 
Miejską. Był to pierwszy taki 

pomysł, zaplanowany specjal-
nie dla zakochanych w Żaro-
wie. – Pomysł Młodzieżowej 
Rady Miejskiej rzeczywiście 
był trafiony. Wybieraliśmy 
najbardziej zakochaną parę 
w Żarowie i jak się okazało, 
wcale mało ich nie było. Mam 
nadzieję, że w kolejnych la-
tach powrócimy jeszcze do 
takiej inicjatywy – wyjaśnia 
Krystian Chęciek, burmistrz 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Jak i gdzie spędzić walentynki?

Jako pierwsi w gminie mają swoją gazetę. Czaso-
pismo wydawane jest  i redagowane przez miesz-

kańców Krukowa. 
Właśnie ukazał się pierwszy numer Gazety Krukowskiej. Na 

sam pomysł członkowie stowarzyszenia „Nasz Kruków” wpadli 
dwa miesiące temu. Chcieli, żeby wszyscy mieszkańcy wsi mieli 
dostęp do najświeższych informacji dotyczących tego, co dzie-
je się w ich miejscowości. Gazeta będzie ukazywała się mniej 
więcej raz w miesiącu. - Chcemy pisać o wszystkim, co dzieje 
się w naszym Stowarzyszeniu i w naszej wsi. Będziemy też pisać 
o sprawach, które interesują naszych mieszkańców – zapowiada 
w pierwszym wydaniu Karolina Wądrzyk, wydawca gazety. 
Każdy z mieszkańców może dołączyć do zespołu redakcyjnego, 
zgłosić swój temat lub sam napisać artykuł. Gazeta rozprowa-
dzana jest na terenie wsi. Gazetę Krukowską „Krucze opowie-
ści” można pobrać także na stronie internetowej stowarzyszenia 
www.naszkrukow.org.pl

Ag

Wieści z Krukowa

Okazję do porozmawiania o wspólnych planach, 
przedsięwzięciach i rozwoju gminy i wojewódz-

twa będą mieli mieszkańcy gminy Żarów. 

Czy Żarów ma potencjał? Co czeka gminę? O przyszłości 
bliższej i dalszej, strategii rozwoju województwa dolnoślą-
skiego oraz planach inwestycyjnych, kulturalnych i społecz-
nych w Żarowie mówić będzie członek zarządu województwa 
dolnośląskiego Jerzy Tutaj. 

Spotkanie odbędzie się w auli Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Żarowie, w piątek 15 lutego o godzinie 14.00. Zapra-
szamy wszystkich mieszkańców gminy Żarów. 

Ag 

Spotkaj się 
z marszałkiem

ZDANIEM MIESZKAŃCÓW

Halina Konieczna
Dobrze, że zakochani 

mają swoje święto i w ten 
jedyny dzień w roku mo-
gą jeszcze bardziej oka-
zywać sobie uczucie. 
Warto obchodzić walen-
tynki, ponieważ staramy 
się dla drugiej ukochanej 
osoby. Wspólnie z mę-

żem co roku pamiętamy o tym dniu i uważamy, że jest 
to potrzebne święto. Zawsze jest kolacja przy świe-
cach, drobne upominki i wspaniała walentynkowa 
atmosfera. I mam nadzieję, że tak będzie już zawsze.

Tomasz Graca
Dawniej obchodzi-

łem walentynki, ale dziś 
uważam, że jest to typo-
wo konsumpcyjne święto. 
Nastawione tylko na to, 
aby sklepy, puby i restau-
racje tego dnia przynio-
sły jak najwięcej zysków. 
Chociaż, jest to jedyny 

taki dzień w roku. I jak ma się przy sobie ukochaną 
osobę, to warto powiedzieć jej tego dnia, jak bardzo 
się ją kocha. 

Mariusz Kica
Nie warto obchodzić 

walentynek. Jest to ko-
lejne święto, które przy-
było do Polski z zachodu 
i nawet dobrze się u nas 
rozpowszechniło. Jednak 
uważam, że nastawione 
jest głównie na zysk. 
I rzeczywiście, w każ-

dych marketach półki uginają się od ciężaru gadże-
tów walentynkowych. Nie świętuję tego dnia.

Celestyna 
Śpiewakowska

Tak samo, jak na święta 
Bożego Narodzenia, cze-
kam na Dzień Świętego 
Walentego. Jeżeli dwie 
osoby się kochają, to 
warto tego dnia częściej 
mówić sobie słowo „ko-
cham”. Wspólnie z mę-

żem obchodzimy walentynki i być może w tym roku 
wybierzemy się do kina na wieczorny seans. 

Magdalena Pawlik 

Agnieszka Gryc

  

Wszyscy zakochani w czwartek 14 lutego 
obchodzić będą swoje święto. A jak Dzień 

Świętego Walentego obchodzą mieszkańcy gmi-
ny Żarów? Okazują sobie tego dnia dużo więcej 
uczucia, obdarowują się prezentami czy może 
organizują wspólne wyjazdy? A może uważają, 
że nie warto obchodzić walentynek?

Więcej zdjęć 
i informacji: 

www. um.zarow.pl
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Żarowianie wyzna-
nia protestanckie-

go byli cz łon ka m i 
piotrowickiej gminy 
wyznaniowej skupia-
jącej ewangelików 
z Łażan, Żarowa, Pa-
stuchowa, Mikoszowej 
i Przyłęgowa. Przez 
wiele lat Piotrowice 
były centrum ich ży-
cia religijnego. 

Jedynym wyjątkiem 
była, działająca w Ża-
rowie od 1878 r. szkół-
ka niedzielna. W 1910 
roku Marie i Eugen von 
Kulmiz postanowili wy-
budować dom opieki nad 
żarowską młodzieżą. Po 
wykonaniu projektu przez 
wrocławskiego architek-
ta Henry’ego, w 1912 r. 
rozpoczęto budowę na 
terenie należącym do ro-
dziny von Kulmiz i przez 
nią finansowaną. 16 grud-
nia 1913 roku w budynku 
(nazwanym na cześć fundatorki Ma-
rienhaus – dom Marii) odprawiono 
pierwsze nabożeństwo i dokonano po-
święcenia budowli. Dzięki zabiegom 
społeczności ewangelickiej, w naj-
większym pomieszczeniu urządzono 
kaplicę. Pozostałe pomieszczenia słu-
żyły wychowaniu młodzieży, szkole-
niom; odbywały się w nich spotkania 
towarzystw i związków lokalnej spo-

łeczności ewangelickiej. Marienhaus 
mieścił również bibliotekę założoną 
przez von Kulmizów, którzy na po-
czątek ofiarowali jej ok. 2000 książek.

Początkowo w Marienhaus duchow-
ni z piotrowickiej parafii odprawiali 
nabożeństwa tylko w świąteczne i nie-
dzielne popołudnia. Dopiero w stycz-
niu 1921 roku wikary z Piotrowic 
przeniósł się na stałe do Żarowa i za-

mieszkał w położonym opodal 
domu ofiarowanym na ten cel 
przez von Kulmizów.

Od 1925 roku wikariat ża-
rowski stał się autonomiczną 
częścią parafii w Piotrowicach. 
Pod koniec tego samego roku 
powołano nową parafię Pio-
trowice – Żarów, zarządzaną 
przez dwóch proboszczów, 
odprawiających nabożeństwa 
w obu kościołach na przemian. 
Taki stan trwał do lutego 1946 
roku, kiedy to wójt żarowski 
J. Rokita zamknął Marienhaus. 
Kilka miesięcy poźniej, latem 
wysiedlono obu duchownych 
ewangelickich.

Krótkie dzieje Marienha-
su jeszcze się nie kończą. 
Na modłę sowiecką świąty-
nia została przekształcona na 
halę targową. Tak przetrwała 
jeszcze do połowy lat siedem-
dziesiątych XX wieku, kiedy 
to wyburzono ją wraz z częścią 
zabudowy mieszkalno – usłu-
gowej w centrum miasta. W ten 

oto sposób uzyskano miejsce dla wy-
budowania architektonicznej „perełki” 
jaką niewątpliwie jest Nefryt.

Kilkanaście lat wcześniej taki sam 
los dotknął pastorówkę. W tym jednak 
wypadku prawdopodobnie przyczy-
ną rozbiórki był zły stan techniczny 
budynku.

Opracowanie Andrzej Bielec

Śladami historii

Spacerkiem po Żarowie: 
Marienhaus

Bartek grał gospodarza, 
a Paulina jego córkę. 

Szymon to Soler i mąż 
Pauliny. Robert zaś wy-
stępował w roli Alcesta 
a Łukasz kelnera. Wszyst-
kich bohaterów komedii 
Johanna Wolfganga Goe-
thego „Współwinni” łączą 
wspólne interesy i wspól-
ne problemy. 

Skomplikowana historia, 
która swoją sceniczną pre-
mierę w żarowskim Teatrze 
Bezdomnym miała 31 stycz-
nia, zakończyła się jednak 
szczęśliwie.

- Mój bohater Alcest, po-
dobnie jak wszyscy bohate-
rowie komedii, unika kary. 
Wprawdzie spotyka miłość 
swojego życia Zofię, jednak 
plany nie układają się po je-
go myśli. Na szczęście jego 

Skończyło się happy endem

Aktorzy żarowskiego Teatru Bezdomnego podczas premiery spektaklu 
„Współwinni”

perypetie kończą się dobrze 
– mówi Robert Zawalski. 
I dodaje – Aktorem Teatru 
Bezdomny w Żarowie jestem 
od pół roku i muszę przyznać, 
że atmosfera jest tutaj na-
prawdę niesamowita. Ten 
teatr jest wyjątkowy i dlate-
go tu jestem. A jako że lubię 
wyzwania, przełamałem się 
w sobie, żeby spróbować sił 
na scenie.

Przedstawienie, które było 
wspólnym dziełem żarow-
skich amatorów oraz jej re-
żysera Ryszarda Dykcika 
zostało podzielone na trzy 
akty. Każdy z nich gromko 
oklaskiwała liczna widownia. 
I choć dla niektórych akto-
rów był to debiut, poradzili 
sobie całkiem nieźle. - Cieszy 
mnie, że młodzież lubi tutaj 
przychodzić. Być może część 
z nich wybierze dalszą dro-

gę życiową w tym kierunku, 
a może pójdą zupełnie inną 
ścieżką. Jednak bez względu 
na to, zawsze będę im powta-
rzał, że cudownie jest być ak-
torem. Nie jest to co prawda 
praca od godziny do godziny, 
tutaj trzeba tym żyć. I myślę, 
że młodzi aktorzy naszego te-

atru czują ten niesamowity 
klimat – cieszy się założyciel 
żarowskiego teatru Ryszard 
Dykcik.

Do końca roku żarowski 
Teatr Bezdomny planuje wy-
stawić siedemdziesiąt spek-
takli. 

Magdalena Pawlik 

ŚWIDNICA
    
 22-23 lutego
X Forum Teatrów Niezależnych Trans-
formacje (sala teatralna Świdnickiego 
Ośrodka Kultury, Rynek 43)

    
 24 lutego
„Królewna Śnieżka” - spektakl dla dzieci 
w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora w Wał-
brzychu (sala teatralna Świdnickiego 
Ośrodka Kultury, Rynek 43, godz.16.30, 
bilety 12 zł)

    
 3 marca
Kabaretowy Jerzy Kryszak (sala teatral-
na Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 
43, godz. 17.00, bilety 30 zł)

    
ŚWIEBODZICE

    
 15 lutego
Wernisaż wystawy Jana Palichleba „Tu 
jest moje miejsce, tu jest mój dom” 
(Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13, 
godz. 18.00)

    
 22 lutego
Kabaret Dno w najnowszym programie 
Telepatia (Miejski Dom Kultury, ul. Wol-
ności 13, godz. 19.00)

Co? Gdzie? 
Kiedy? 

ŻARÓW
    
 14 lutego
„Zasłużony honorowy dawca krwi” - wrę-
czenie odznaczeń oraz rozstrzygnięcie 
konkursu dla krwiodawców (Zespół Szkół 
w Żarowie, ul. Zamkowa 10, godz. 16.30)

Spektakl „Współwinni” w wykonaniu akto-
rów żarowskiego Teatru Bezdomnego (Te-
atr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00)

    
 15 lutego
Spotkanie z marszałkiem województwa 
dolnośląskiego Jerzym Tutajem. Miesz-
kańcy gminy Żarów będą mogli zadać 
marszałkowi pytania i dowiedzą się „Czy 
Żarów ma potencjał?” (aula gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Żarowie, ul. Piastowska 
10, godz. 14.00)

    
 21 lutego
Spektakl „Sukces” w wykonaniu aktorów 
żarowskiego Teatru Bezdomnego (Teatr 
Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00)

    
 23 lutego
V edycja Żarowskiej Ligi Futsalu 14 kolej-
ka zakończenie (hala sportowa Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastow-
ska 10). 

Jeszcze tylko do 15 lu-
tego mieszkańcy gmi-

ny Żarów mogą składać 
deklarację o wysokości 
opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komu-
nalnymi. Wypełnione 
deklaracje należy składać 
w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie.

– W związku ze zmianą od 
1 lipca zapisów ustawy śmie-
ciowej i przejęciu przez gmi-
nę Żarów realizacji zadań 
z zakresu usuwania odpa-
dów, do 15 lutego będzie-
my przyjmować wypełnione 
przez mieszkańców gminy 
Żarów deklaracje. W przy-
padku budynków wieloro-
dzinnych składana powinna 
być jedna deklaracja na cały 
budynek przez zarządcę lub 
administratora budynku – 
wyjaśnia Tomasz Kuska, 
inspektor ds. Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. I doda-
je – Przejęcie przez gminę 
Żarów gospodarki odpadami 
wiązać się będzie z pobiera-
niem podatku śmieciowe-
go od każdego mieszkańca. 
Załączona deklaracja sta-
nowić będzie podstawowe 
źródło informacji. Pozwo-
li to nam określić, ile osób 
zamieszkuje gospodarstwo 
domowe, jaki pojemnik po-
winien zostać podstawiony 
pod budynkiem oraz z jaką 

Pamiętaj 
o deklaracji!

częstotliwością powinien być 
opróżniany. Firma, która zo-
stanie wyłoniona z przetar-
gu zobowiązana będzie do 
rozstawienia we wskaza-
nych miejscach pojemni-
ków do segregacji odpadów 
oraz prowadzenia na terenie 
miasta punktu gromadzenia 
odpadów. Każdy mieszka-
niec bezpłatnie będzie mógł 
przekazać do niego zuży-
ty sprzęt RTV i AGD, opo-
ny, baterie i akumulatory, 
odpady wielkogabaryto-
we oraz gruz z remontów 
w ilości nie większej niż 0,5 
m3.Pomocą w wypełnianiu 
deklaracji służyć będą pra-
cownicy Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. Wszelkie spra-
wy, jak również i wątpliwo-
ści można zgłaszać w pokoju 
nr 10, u Krystiana Chęciek 
pod nr tel. 74-85-80-591 
wew. 351 oraz Tomasza 
Kuski pod nr tel 74-85-80-
591 wew. 334. Pracownicy 
służą także pomocą w wy-
pełnianiu deklaracji przez 
osoby starsze. – Zaprasza-
my wszystkie osoby, które 
będą miały problem z wy-
pełnieniem tej deklaracji. 
Wystarczy podejść z dowo-
dem osobistym do pokoju nr 
10. Prosimy kontaktować się 
z pracownikami merytorycz-
nymi, którzy z pewnością 
służyć będą swoją pomocą 
– zapewnia Tomasz Kuska.

Magdalena Pawlik
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Trzecie miejsce i zdo-
byta norma na pierw-

szą kategorię szachową 
- tak zakończył się udział 
Damiana Daniela w Zimo-
wym Turnieju Klubu Po-
lonia Wrocław.

Daniel osiągając ranking 
międzynarodowy 1859 zaj-
muje drugie miejsce wśród 
juniorów województwa dol-
nośląskiego. Wyprzedza go 
tylko Paweł Stankiewicz 
z Wałbrzycha. Nadmie-
nić należy, że Damian po-
konuje wszystkich swoich 
rówieśników z Wrocławia, 
z którymi jeszcze niedawno 
przegrywał.

- Damian Daniel jako 
pierwszy junior w historii 

Dziewięć drużyn pił-
k a r s k i c h  w z i ę ł o 

udział w tegorocznym 
Turnieju Dacco Cup, 
który w niedzielę, 3 lu-
tego rozegrany został 
w żarowskim Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu. 
Turniej piłkarski przepro-
wadzony był już po raz 
trzeci.

– W tegorocznym piłkar-
skim turnieju rywalizowali 
zawodnicy z rocznika 2004 
i młodsi. Na parkiecie hali 
sportowej sportowych emo-
cji dostarczały nam drużyny 
z Lubina, Polkowic, Pieszyc, 
Wałbrzycha, Kłodzka, Bie-
lawy, Świdnicy oraz nasza 
szkółka piłkarska, której 
opiekunem jest Krzysztof 
Dutkiewicz. W sumie było 
ponad dziewięćdziesięciu 
zawodników i ta wzrastają-
ca z roku na rok frekwencja 
naprawdę cieszy – wyjaśniał 
dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie 
Artur Adamek.

Otwarcia turnieju dokonał 
burmistrz Leszek Michalak. 
– Życzę samych sukcesów 
i mam nadzieję, że sporto-
we emocje towarzyszyć nam 

Kadrowiczki w Żarowie
Podczas zimowych fe-

rii w Żarowie stacjonowa-
ły kadrowiczki kobiecych 
reprezentacji piłki nożnej 
Dolnego Śląska – U13 oraz 
U-16. Dziewczęta przygoto-
wywały się do rundy rewan-
żowej Mistrzostw Polski. To 
kolejne zgrupowanie zorga-
nizowane w naszym mieście.

Turnieje młodzików 
Zjednoczonych

W ostatnim czasie drużyny 
młodzików Zjednoczonych 
Żarów wzięły udział w kil-
ku turniejach. 

Drugie miejsce to rezultat 
osiągnięty podczas turnieju 
w Żernikach Wrocławskich. 
Zwycięstwo przypadło FC 
Acadamy Wrocław. Szymon 
Pilski został wybrany wyróż-
niającym się zawodnikiem.  

Dzięki dwóm wygra-
nym z rzędu Czarny 

Lotos coraz bliżej zdoby-
cia drugiego mistrzostwa 
w Żarowskiej Lidze Futsa-
lu Electrolux Cup.

Piłkarze pokonali 2:0 dwu-
krotnego tryumfatora rozgry-
wek KKZ Zaskoczonych 
Żarów. Wysoko poprzeczkę 
liderowi zawiesił beniami-
nek Zryw Łażany. Dopiero 
druga połowa zadecydowa-
ła o zwycięstwie Lotosu 2:1. 
Ważne punkty w kontekście 
walki o mistrzostwo pogubił 
Darbor. Nie pomogła dwu-
bramkowa przewaga osiągnięta 
w pierwszej połowie. Zwycię-
stwo 3:2 dla Cannabis zapewnił 
w ostatnich sekundach spotka-
nia Maciej Madziała. 

Sebastian Błaszczyk 
przestał być trenerem 

piłkarzy KS Zjednocze-
ni Żarów, występujących 
w wałbrzyskiej kl. O.

Jak czytamy w komuni-
kacie na stronie interneto-
wej klubu od 4 stycznia, „za 
porozumieniem stron roz-
wiązano umowę z trenerem 
pierwszej drużyny panem Se-
bastianem Błaszczykiem. 

Damian Daniel z pierwszą 
kategorią szachową

żarowskich szachów zdobył 
pierwszą kategorię. Do tej 
pory w Żarowie pierwszą ka-
tegorię miał tylko nieżyjący 
już Andrzej Chromy – podsu-
mował trener Gońca Żarów 
Michał Bieszczad.

Pierwszą kategorię sza-
chową nadaje Polski Zwią-
zek Szachowy. Otrzymują ją 
zawodnicy, którzy dwukrot-
nie osiągnęli ranking krajo-
wy 2000.

Krzysztof Dutkiewicz

Sprintem...
Podczas I Turnieju Akade-
mii Piłkarskiej w Świdnicy 
żarowscy piłkarze unieśli 
w górę puchar za zwycięstwo 
w całych rozgrywkach. Naj-
lepszym bramkarzem turnieju 
został Wiktor Nowak.

W Boguszowie Gorce 
Zjednoczeni zajęli czwarte 
miejsce. 

Kadra: Wiktor Nowak, 
Oliwer Pławecki, Dawid Ma-
rzec, Szymon Pilski, Szymon 
Dominik, Bartłomiej Stopa, 
Filip Kamiński, Marek Ba-
rabasz, Oliwer Hanc, Wiktor 
Łuczak, Mateusz Wojewo-
dzic, Oskar Wasung, Julita 
Firuta, Hubert Zaremba, Ja-
kub Dulemba, 

Czas zimowych ferii był 
okazją do rozegrania Tur-
nieju Piłkarskiego o Puchar 
Prezesa KS Zjednoczeni Ża-
rów. W rozgrywkach zwy-

ciężył II zespół młodzików 
żarowskiego klubu.

Ostatnim rozegranym tur-
niejem były rozgrywki piłki 
nożnej chłopców do lat 13 
w ramach XIV Dolnośląskich 
Igrzysk LZS, w którym to 
młodzicy zajęli V miejsce.

Kadra: Michał Kuźma, 
Bartosz Jastrzębski, Marcel 
Król, Bartosz Pudlik, Da-
wid Sobel, Kacper Wysocki, 
Aleksander Lisiecki, Marcin 
Wietrzykowski, Krystian Sty-
czeń, Grzegorz Mikulski.

Dobre wyniki to efekt 
współpracy KS Zjednoczeni 
Żarów ze Szkółką Piłkarską 
GCKiS Żarów. Obecni mło-
dzi piłkarze Zjednoczonych 
są absolwentami Szkółki 
Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie. Szko-
lenie dzieci zaczyna się już 
od 5 roku życia.

Dacco Cup 
po raz trzeci

Paweł Simiochin (z prawej) w sportowej walce z piłkarzem Zagłębia Lubin

będą do samego końca – mó-
wił podczas otwarcia rozgry-
wek burmistrz Żarowa.

Sportowa rywalizacja 
była bardzo zacięta, a po-
ziom emocji dużo więk-
szy niż w piłce seniorskiej. 
Bezapelacyjne zwycięstwo 
przypadło zespołowi Gryf 
I Świdnica, który wyprzedził 
na podium Zagłębie Lubin 
i KS Polkowice. Najlep-
szym bramkarzem turnieju 
wybrano Marcina Zakrzew-
skiego (Gryf I), zawodnikiem 
Mateusza Krzyżanowskie-
go (Zagłębie Lubin). Ty-
tuł najlepszego strzelca dla 
Kornela Czochały (Gryf I). 
Szkółka Piłkarska GCKiS 
Żarów zakończyła rywali-

zację na siódmym miejscu. 
Najwięcej bramek dla swoje-
go zespołu zdobył najmłod-
szy piłkarz drużyny, Wiktor 
Łuczak (rocznik 2006!).

Szkółka Piłkarska GCKiS 
Żarów: Wiktor Nowak, Wik-
tor Łuczak, Maksymilian 
Mięki, Kamil Makuch, Oli-
wer Hanc, Paweł Siemiochin, 
Wiktor Huber, Oskar Ogry-
zek, Damian Mikołajek.

Organizatorem Turnieju 
Dacco Cup było, jak co ro-
ku, Gminne Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie oraz 
klub sportowy Gryf Świd-
nica. Nagrody sportowe 
dla młodych zawodników 
ufundował sklep sportowy 
DACCO w Świdnicy.

Przewaga Czarnego 
Lotosu wzrasta

Wszystko wskazuje, że 
o ligowy byt walczyć bę-
dzie Oldboys oraz Wektor 
Świdnica.

W drugiej lidze bez więk-
szych zmian. Drink Team 
Świdnica, to wciąż jedyny ze-
spół w rozgrywkach z kom-
pletem punktów. W ostatniej 
kolejce świdniczanie poko-
nali Kozioł team 2:0. Prze-
waga nad drugą Wierzbianką 
Wierzbna wynosi aż 10 punk-
tów! 

Pierwsze punkty zdobyli 
zawodnicy Daj Piątaka Team. 
W bezpośrednim pojedynku 
pokonali Carvalet Jaroszów 
5:1. Jedyny awans w tabeli II 
Ligi  po 11. kolejce uzyskał 
Mam Talent, który wskoczył 
na czwarte miejsce. Do końca 
sezonu pozostały trzy kolejki.

Najlepsi zawodnicy, bramkarze 
11. kolejki Electrolux Cup: 
II Liga Electrolux Cup 
bramkarz - Bartosz Żyga (Drink 
Team Świdnica), zawodnik - To-
masz Suchorabski (Mam Talent) 
I Liga Electrolux Cup 
bramkarz - Paweł Pojasek 
(Czarny Lotos), zawodnik - Mi-
kołaj Moryl (Zryw Łażany)

Sponsorem głównym 
rozgrywek jest firma Elec-
trolux z siedzibą zakładu 
w Żarowie. Organizatorem 
jubileuszowej V edycji jest 
żarowskie Centrum Kultury 
i Sportu.

Statystyki, tabele, klasyfi-
kacje strzelców na oficjalnej 
stronie rozgrywek www.elec-
troluxcup.zarow.pl

Krzysztof Dutkiewicz

Więcej informacji sportowych: 
www. um.zarow.pl

Zmiana trenera 
w Zjednoczonych

Pragniemy serdecznie po-
dziękować za wkład i rozwój 
na rzecz naszego klubu. Czte-
ry lata spędzone w tym klubie 
to nie tylko praca, to przede 
wszystkim zapisanie się w hi-
storię tego klubu i miasta.”

W trakcie szkolenia w ża-
rowskim klubie Sebastian 
Błaszczyk osiągnął m. in. 
awans z juniorami do Li-
gi Dolnośląskiej Juniorów 
- najwyższej klasy rozgry-

wek dla tej kategorii wie-
kowej. W obecnym sezonie 
prowadzony przez Błasz-
czyka pierwszy zespół zajął 
drugie miejsce w kl. okręgo-
wej po pierwszej rundzie, tra-
cąc do prowadzącego MKS 
Szaczawno-Zdrój zaledwie 
punkt. Na stanowisko pierw-
szego szkoleniowca powrócił 
Artur Sara, którego właśnie 
Sebastian Błaszczyk zastąpił.

Krzysztof Dutkiewicz


