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Być 
kobietą

Dofinansują przydomowe 
oczyszczalnie

Czarny Lotos 
ponownie najlepszy

Jakie są współczesne żarowianki? Silne  
i wyzwolone, czy uległe i zagubione? One  
same przyznają, że są otwarte i ciekawe świata.

Są bezpieczne, schludne, a przede wszystkim 
budowane z materiału odpornego 
na działanie środków chemicznych. 

Czarny Lotos obronił mistrzowski tytuł Żarowskiej 
Ligi Futsalu Electrolux Cup. O końcowych 
rozstrzygnięciach decydowała ostatnia kolejka.

Aktualności Sport

4 3 8

Gmina

Żarów 
z „Królową Sportu”

Nowoczesne boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z otaczającą je czterotorową bieżnią 
lekkoatletyczną oraz dodatkową bieżnią do sprintu, stanowiskiem do pchnięcia kulą i skocznią 
w dal powstanie w miejsce zniszczonego, asfaltowego, a co najważniejsze urazowego kompleksu 
przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy przy ulicy 1 Maja w Żarowie.  Więcej na stronie  5.

NASTĘPNY 
NUMER

MARCA
13

Proponują pomoc w wy-
pełnianiu dokumentów rol-
nikom, którzy chcą ubiegać 
się o dotacje z Unii Europej-
skiej. Dokument z logo łudzą-
co podobnym do tego, którym 
posługuje się Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, ale brakującymi 
pieczątkami oraz podpisami, 
napisany jest w formie zapro-

Oszukują rolników!
Podając się za Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa próbują wyłudzić pieniądze od rolników. 
Pisma wzywające do zapłaty otrzymało już kilku miesz-
kańców gminy Żarów. Wezwania są fałszywe.

szenie do współpracy. „Pismo 
skierowane jest dla osób, któ-
re pracują ciężko na utrzyma-
nie i chcą żyć lepiej. Dla ludzi 
znających wartość pieniądza, 
którzy małym kosztem chcą 
pozyskać duże pieniądze. To 
zaproszenie jest najkrótszą 
drogą do otrzymania dotacji 
bezpośredniej” – piszą w li-
ście autorzy. Aby jednak po-

moc uzyskać, należy zapłacić. 
Wraz z zaproszeniem rolnicy 
otrzymali także blankiet do 
zapłaty kwoty 246 złotych, 
tytułem „opłata za wniosek”. 

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
zaznacza, że nie ma z tym 
pismem nic wspólnego. Jed-
nocześnie podkreśla, że wy-
dawanie oraz przesyłanie do 
Agencji wniosków o przyzna-
nie dopłat bezpośrednich jest 
zupełnie bezpłatne. 

Ag
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Od 1 lipca obowiązy-
wać będą nowe prze-

pisy dotyczące świadczenia 
pielęgnacyjnego lub spe-
cjalistycznego zasiłku opie-
kuńczego. Nowy rodzaj 
świadczenia zostanie przy-
znany tylko po złożeniu po-
nownego wniosku  wraz 
z dokumentami o ustale-
nie do niego prawa. 

– Do końca czerwca 
obowiązywać będą jesz-
cze dotychczasowe decy-

Świadczenia pielęgnacyjne 
w innej formie

Złote gody

zje przyznające prawo do 
świadczenia pielęgnacyjne-
go. Po upływie tego terminu 
wszystkie decyzje będą już 
nieważne. Zmienią się rów-
nież kwoty tych świadczeń. 
Do tego dochodzi jeszcze 
obowiązek przeprowadzenia 
rodzinnego wywiadu środo-
wiskowego przez pracowni-
ka socjalnego, którego do 
tej pory ustawa o świadcze-
niach rodzinnych nie prze-
widywała – tłumaczy Anita 
Denes-Ziemkiewicz z ża-

rowskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. O jakie świad-
czenia będą mogli ubiegać 
się mieszkańcy i komu będą 
przysługiwały? Jak bardzo 
zmienią się kwoty nowych 
świadczeń? O tym więcej na 
www.um.zarow.pl. Szczegó-
łowych informacji udzielają 
pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie przy 
ul. Armii Krajowej 54 bądź 
telefonicznie pod numerem 
74 8 580-745, wew. 364.

Magdalena Pawlik 

BEZGOTÓWKOWO – na rachunek bankowy Gminy Żarów – ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów  
w Banku Zachodnim WBK SA 1 Oddział Żarów nr 98 1090 2369 0000 0006 0201 9446.
W przypadku dokonywania wpłat za pośrednictwem banku podatnik powinien dokład-
nie wypełnić polecenie przelewu, określić nazwisko podatnika (zgodne z decyzją wymia-
rową), rodzaj podatku oraz wskazać ratę na którą należy zaliczyć wpłatę. W przypadku 
wpłaty odsetek bądź kosztów upomnienia należy również dokładnie określić tytuł wpłaty 
na poleceniu przelewu/wpłaty.
Wpłata podatków i opłat powinna być dokonana przez samego podatnika, ponieważ 
obowiązki podatkowe określone w ustawach są obowiązkami o charakterze osobistym.
W celu skutecznego wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wpłaty podatków i opłat nie 
mogą być realizowane z  rachunku bankowego osoby trzeciej - tak zwanego wyręczyciela.
Dokonując wpłat po upływie terminu płatności podatnik ma obowiązek doliczyć odsetki za 
zwłokę naliczone na dzień dokonania wpłaty. Istnieje również możliwość telefonicznego 
uzgodnienia wysokości należnego zobowiązania i odsetek za zwłokę pod numerem telefonu  
74/ 8 580 591 wew. 352 lub 358.

GOTÓWKĄ - w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie znajdującej się w Biurze Obsługi 
Klienta,  czynnej w godzinach od 7.30 do 15.00 (w poniedziałek, środę, czwartek i pią-
tek) oraz we wtorek od godziny  8.00 do 15.45. Przerwa w kasie codzienne od godziny 
11.30 do 12.10.
 
Brak wpłat należności z tytułu podatków i opłat w terminie określonym decyzją powo-
duje powstanie zaległości podatkowej, na którą wystawiane są upomnienia, a w przy-
padku dalszego braku wpłaty, zaległości kierowane są do egzekucji prowadzonej przez 
poborców Urzędu Skarbowego.

Wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 
należy dokonywać bezgotówkowo 
lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego:

Burmistrz 
Miasta Żarów informuje

Zlikwidowali gimnazjum 
dla dorosłych

Działające przy żarowskim 
Zespole Szkół Gimnazjum 
dla Dorosłych przestanie ist-
nieć. Na ostatniej sesji Ra-
dy Powiatu, w czwartek 21 
lutego, radni podjęli decy-
zję o likwidacji gimnazjum. 
Placówka zostaje zamknięta 
z uwagi na brak chętnych. 

 
Połączą siły

Od września 2013 roku 

Co w powiecie piszczy
uczniowie III i IV Liceum 
Ogólnokształcącego w Świd-
nicy będą uczyli się w jed-
nym budynku. Wspólna 
siedziba będzie mieściła się 
w budynku „trzeciego”, przy 
ulicy Kościelnej. Tak zade-
cydowali radni Rady Powia-
tu na ostatniej sesji. Decyzja 
została podjęta z uwagi na 
oszczędności. 

Nie zapłacą za in vitro
Świdnica nie opracu-

je programu zdrowotnego 
dla bezpłodnych par. Pro-
jekt zainicjowanej przez 
SLD uchwały o finansowa-
niu metody in vitro prze-
padł w głosowaniu podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Świdnicy, w piątek, 15 lu-
tego. Przeciw było 13 rad-
nych, za opowiedziało się 6, 
wstrzymało się 3.

Oprac. Ag 

Poznali się w Żarowie, kie-
dy on przebywał tutaj 

w delegacji. Ona wraz siostrą 
mieszkała naprzeciw wynaj-
mowanego przez niego lokum. 

Zaiskrzyło. Na pierwszą 
randkę wybrali się na wspól-
ny spacer. Po roku spotyka-
nia się postanowili się pobrać 
i to nietypowo, bo ślub wzięli 
w Sylwestra. Państwo Kata-
rzyna i Tadeusz Witkowscy 
doczekali się dwóch synów 
i jednej wnuczki. W środę 
20 lutego obchodzili swoje 
złote gody. Jubilaci wysłu-
chali życzeń oraz otrzymali 
jubileuszowe medale z okazji 
50-lecia pożycia małżeńskie-
go, które w imieniu prezyden-
ta Rzeczpospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskie-
go parze wręczył burmistrz. 

Agnieszka Gryc

Przypominamy, że od poniedziałku 25 lutego rozpoczęła się rekrutacja dzieci do przedszko-
la i oddziału żłobkowego w Żarowie. Bajkowe Przedszkole nabór prowadzić będzie do 12 
kwietnia. Więcej informacji na ten temat na www.um.zarow.pl 

Ruszyły już zapisy do przedszkola

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 
2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprze-
daży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 29/2013 z 15 lutego 2013r. 

Na „darmowym” 
paliwie

Zatankował 70 litrów 
paliwa, a później zwyczaj-
nie „zwiał”. W piątek, 8 
lutego żarowscy policjan-
ci otrzymali zgłoszenie od 
jednego z pracowników 
żarowskiej stacji paliw 
o kradzieży paliwa. Nie-
znany sprawca najpierw 
zatankował 70 litrów pa-
liwa na łączną kwotę 380 
złotych, ale zamiast zapła-
cić odjechał. Póki co nie 
udało się ustalić sprawcy 
zdarzenia. Żarowska Po-
licja prowadzi czynności 
w tej sprawie. 

Ukradł…puste butelki
Za ich sprzedaż mógł 

otrzymać co najwyżej oko-
ło 15 złotych. Do niety-
powego zdarzenia doszło 
w piątek, 8 lutego w jed-
nym z marketów przy ulicy 
Bolesława Chrobrego. Do 

Kronika Policyjna
wiaty magazynowej włamał 
się nieznany sprawca i jak 
się okazało, wyniósł stam-
tąd 40 butelek po piwie. I nic 
w tym nie byłoby dziwnego, 
gdyby nie to, że butelki były 
puste. Nie udało się jeszcze 
ustalić sprawcy włamania. 
Policja prowadzi czynności 
w tej sprawie.

Skatowali psa
Z pękniętą czaszką, po-

bite, zapchlone i niedoży-
wione zwierzę w worku po 
ziemniakach ktoś podrzucił 
na polnej drodze w Buko-
wie. O znalezisku Towa-
rzystwo Ochrony Zwierząt 
poinformowała anonimowa 
osoba, która przechadzając 
się polną drogą zauważyła 
ruszający się worek. Pies 
prawdopodobnie został po-
bity ostrym narzędziem, je-
go stan jest bardzo poważny. 
Około pięcioletniego rudego 
mieszańca nie rozpoznał nikt 

z mieszkańców wsi, praw-
dopodobnie więc ktoś się 
go tylko w Bukowie po-
zbył. TOZ porozklejał pla-
katy, które mogą pomóc 
w odnalezieniu właścicie-
la czworonoga i doprowa-
dzeniu go przed sąd. Do 
poszukiwań włączyła się 
także żarowska policja. 
Wrocławskie towarzystwo 
zbiera także pieniądze na 
leczenia czworonoga. Pie-
niądze można wpłacać na: 

Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami 
w Polsce
Oddział we Wrocławiu
ul. Żeromskiego 56,
50-312 Wrocław
PKO BP 59 1020 5242 
0000 2202 0251 5096
dla wpłat zagranicznych 
SWIFT: BPKOPLPW
z dopiskiem 
„Skatowany pies”

Ag
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- Hospicjum działa w Ża-
rowie przeszło dwanaście lat 
i w tym czasie udało się nam 
zgromadzić naprawdę dużo 
sprzętu medycznego. Sprzętu, 
który jest niezbędny ludziom 
przewlekle chorym, a zwłasz-
cza tym, którzy cierpią na cho-
roby nowotworowe. Są to 
zarówno łóżka szpitalne, kule, 
balkoniki, wózki inwalidzkie 
i toaletowe, jak i koncentra-
tory tlenu. Mam nadzieję, że 
zostanie on dobrze wykorzy-
stany i trafi w odpowiednie 
ręce - mówi koordynatorka 
żarowskiego hospicjum Ge-
nowefa Błaszczyk.

Medycznym sprzętem z ża-
rowskiego hospicjum zajmo-
wać się będzie radny Rady 
Miejskiej Mariusz Borowiec. 
– Wspólnie z burmistrzem Ża-
rowa uzgodniliśmy, aby ca-
ły „dobytek” żarowskiego 

Sprzęt zostaje 
w Żarowie

Nie widać już żadnej szansy na prowadzenie żarowskiego 
hospicjum. Wciąż brakuje wolontariuszy medycznych 

oraz pielęgniarek. Udało się jednak wygospodarować miej-
sce i osobę, która czuwać będzie nad wydawaniem chorym 
medycznego sprzętu. A taki znajduje się na wyposażeniu 
Towarzystwa Przyjaciół Chorych w Żarowie.

Podatek rolny, od nieruchomości, 
leśny – od osób fizycznych:
I rata - termin płatności upływa 15 marca 2013 r.
II rata - termin płatności upływa 15 maja 2013 r.
III rata  - termin płatności upływa 16 września 2013 r.
IV rata – termin płatności upływa 15 listopada 2013 r.
 Podatek od środków transportowych:
I rata - termin płatności upłynął 15 lutego 2013 r.
II rata – termin płatności upływa 16 września 2013 r.
Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 
– termin płatności  31 marca 2013r.
Czynsze najmu za lokale komunalne 
oraz należności za media 
- płatne do 10 każdego miesiąca 
Czynsze dzierżawne:
- miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca
- roczne - termin płatności 30 czerwca 2013 roku
Opłata od posiadania psa:
- od 01 stycznia 2012 roku opłata od posiadania psa na 
terenie Gminy Żarów nie jest pobierana. Niemniej jednak 
osoby, które posiadają zaległości w opłacie od posiadania 
psa, zobowiązane są do ich niezwłocznego uregulowania.

Terminy płatności podatków, 
opłat oraz należności 

niepodatkowych w 2013 roku:

hospicjum składować w po-
mieszczeniu budynku przy 
ulicy Ogrodowej. Za moim 
przyzwoleniem i symbolicz-
ną złotówkę byłby on wydawa-
ny najbardziej potrzebującym. 
Myślę, że jest to dobry pomysł, 
aby ten sprzęt pozostał w na-
szym mieście – tłumaczy Ma-
riusz Borowiec. 

Z medycznego sprzętu, 
który za drobną opłatą wy-
pożycza Towarzystwo Przy-
jaciół Chorych w Żarowie 
korzystają nie tylko miesz-
kańcy gminy Żarów. Jest on 
również wykorzystywany 
przez mieszkańców ościen-
nych gmin. Wypożyczają go 
także mieszkańcy Świdnicy, 
Jaroszowa czy Strzegomia. 
– W tej chwili na wyposaże-
niu żarowskiego hospicjum 
znajduje się szesnaście spe-
cjalistycznych łóżek. Wszystkie 
zgromadzone zostały w starej 
kotłowni Bajkowego Przed-
szkola w Żarowie – dodaje 
Genowefa Błaszczyk z ża-
rowskiego hospicjum.

Hospicjum jeszcze funk-
cjonuje, można wypożyczać 
sprzęt, można również pora-
dzić się koordynatora. I tak 
będzie tylko do początku te-
gorocznych wakacji

Magdalena Pawlik 

Są bezpieczne, schludne, 
a przede wszystkim bu-

dowane z materiału odpor-
nego na działanie środków 
chemicznych. Mają ułatwić 
życie tych mieszkańców, 
w których miejscowościach 
brak sieci kanalizacyjnej. 
Gmina zbiera wnioski o do-
tacje na budowę przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. 

Wnioski można składać 
w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie. Obecnie jest ich ponad 
40. Jeśli uda się zebrać 50 
chętnych osób, wówczas bę-
dzie się można starać o do-
finansowanie do budowy 
przydomowych oczyszczal-
ni ścieków z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 

Dofinansują przydomowe oczyszczalnie
Jednostkowy koszt budowy 
przydomowej oczyszczal-
ni ścieków to ponad 12 ty-
sięcy złotych. Koszty te, 
dzięki pozyskanemu dofi-
nansowaniu, można będzie 
obniżyć nawet do 10 tysięcy 
złotych, jeśli tylko uda się 
zebrać pięćdziesięciu chęt-
nych mieszkańców. – Wów-
czas każdy zainteresowany 
mieszkaniec na budowę bę-
dzie potrzebował 10 procent 
wkładu własnego, 45 procent 
otrzyma z Funduszu, kolejne 
45 procent natomiast zosta-
nie udzielone w formie pre-
ferencyjnej 3,5 procentowej 
pożyczki, której spłata bę-
dzie mogła być rozłożona 
nawet na 15 lat – wyjaśnia 
kierownik Referatu Oświa-
ty, Funduszy Zewnętrznych 

i Promocji Urzędu Miejskie-
go w Żarowie Przemysław 
Sikora. Oferta dotyczy tych 

mieszkańców wsi, którzy za-
kończyli budowę domów, 
tych którzy mieszkają w sta-
rej substancji mieszkaniowej 
oraz mieszkańców budyn-
ków wielorodzinnych, nie-
objętych obecnym systemem 
kanalizacji gminnej. Z uwagi 
na planowaną budowę sieci 
kanalizacyjnej w Wierzbnej, 
Kalnie, Bożanowie, Mrowi-
nach i Łażanach, mieszkańcy 
tych miejscowości nie mogą 
starać się o budowę przydo-
mowych oczyszczalni. 

Szczegółowych informacji 
udziela Przemysław Siko-
ra, Urząd Miejski w Żarowie, 
pok. nr 8 lub pod numerem 
telefonu 74 858 05 91 wew. 
341

Agnieszka Gryc

Kilkaset podpisów ze-
brali mieszkańcy gminy 

pod petycją o przywróce-
nie usług rehabilitacyjnych 
w żarowskim szpitalu.

- Z chwilą, kiedy reha-
bilitacja została zamknięta 
wśród pacjentów pojawiło 
się duże rozgoryczenie. Wciąż 
jednak mamy nadzieję, że uda 
się przywrócić rehabilitację 
w naszym mieście – mówiła 
podczas jednego ze spotkań 
z burmistrzem pani Genowe-
fa, która przez dwadzieścia 
lat pracowała w żarowskim 
szpitalu jako pielęgniarka od-
działowa. A zainteresowanie 
tego typu usługami w samej 
gminie oraz gminach przyle-
głych jest ogromne. – Kiedy 
rehabilitacja funkcjonowa-
ła, zgłaszali się ludzie z ze-
wnątrz, po urazach, z bólami 
kręgosłupa oraz innymi ru-

Chcą przywrócenia rehabilitacji
chowymi dolegliwościami. 
Te zabiegi im pomogły – 
dodaje Genowefa. Wśród 
pacjentów z gminy, którzy 
potrzebują rehabilitacyjnej 
pomocy jest wiele starszych 
osób, które dziś muszą do-
jeżdżać do Świdnicy, co jest 
dla nich bardzo kłopotliwe. 
Jest jednak szansa, aby re-
habilitacja przy żarowskim 
szpitalu została przywróco-
na. Pierwsze kroki w kierun-
ku jej reaktywacji poczynił 
już dyrektor NZOZ Latawiec 
Grzegorz Kloc. W najbliż-
szych tygodniach prawdo-
podobnie powstanie projekt 
nowej poradni. Mieszkańcy 
gminy w specjalnym liście 
dziękują dyrektorowi za do-
tychczasowe zaangażowa-
nie oraz proszą o podjęcie 
sprawnych i możliwie, jak 
najszybszych działań, ma-

jących na celu przywróce-
nie rehabilitacji. W działania 
zmierzające do przywrócenia 
w Żarowie rehabilitacji włą-
czyli się także aktywnie sena-
tor RP Wiesław Kilian oraz 
posłanka Katarzyna Izabe-
la Mrzygłocka. – Wszystkim 
nam bardzo zależy na tym, by 
jak najszybciej przywrócić re-

habilitację w mieście. Mam 
nadzieję, że podjęte przez 
nas działania zaowocują już 
w najbliższych tygodniach 
i wkrótce będziemy mogli 
przekazać naszym miesz-
kańcom konkrety – mówi 
burmistrz Leszek Michalak.

Agnieszka Gryc

Na styczniowym walnym 
zebraniu przedstawi-

ciele Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Żarowie 
podsumowali kadencję 
2009-2013 i wybrali nowe 
władze. Kolejny już raz pre-
zesem koła wędkarskiego 
został Jarosław Wachowiak. 

Nowy zarząd u wędkarzy
Nowego prezesa wspierać 

będzie dziesięcioosobowy za-
rząd. Spotkanie wędkarzy było 
również okazją do podsumo-
wania czteroletniej działalności 
żarowskiego związku. 

Nowy zarząd tworzy dzie-
sięciu przedstawicieli koła: Le-
szek Pater, Grzegorz Osiecki, 

Aleksander Maruszak, Piotr 
Mision, Zbigniew Karasiński, 
Piotr Mazur, Marcin Łuczak, 
Marek Solarz, Jakub Rychlik 
i Marek Dąbrowski. - Podczas 
spotkania, w niedzielę 6 stycz-
nia wybraliśmy również nowy 
skład komisji rewizyjnej i sądu 
koleżeńskiego. Komisję rewi-

zyjną naszego koła reprezentu-
ją Eugeniusz Mytych, Janusz 
Burzyński oraz Andrzej Fre-
mel. Trzy osoby tworzą także 
sąd koleżeński. Są to Bogdan 
Moczulski, Jarosław Surma 
i Łukasz Mazur – mówi Mar-
cin Łuczak.

Magdalena Pawlik 

Aktualne informacje z Gminy Żarów: www. um.zarow.pl
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Krystyna ma sześćdzie-
siąt sześć lat i jest szczęś-
liwą emerytką. Wolny czas 
poświęca nie tylko  rodzinie, 
ale przede wszystkim swojej 
społecznej roli. Od roku jest 
prezesem żarowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. 
– Jestem ambitną i wytrwa-
łą kobietą, dlatego zgodzi-
łam się i mimo początkowych 
obaw, które mi towarzyszy-
ły, przyjęłam funkcję prezesa 
naszego uniwersytetu. Roz-
wijam się w tej roli i jestem 
szczęśliwa, bo spełniam swo-
je marzenia – cieszy się Kry-
styna Markiewicz. Za swój 
największy sukces uznaje bu-
dowanie harmonijnego życia 
pomiędzy pracą, sobą i rodzi-
ną. Choć, jak sama przyznaje, 
nie jest dziś łatwo być kobie-
tą. – Kobieta może być lide-
rem i ja sama się nim czuję. 
Jednak uważam, że w mental-
ności naszego społeczeństwa 
dalej pokutuje opinia, że ko-
bieta bez mężczyzny sobie nie 
poradzi. Uważam, że jest to 
nieprawda. Kobiety potrafią 

Lekcja informatyki w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na zdjęciu prezes uczelni Krystyna Markiewicz

Być kobietą…
Jakie są współczesne żarowianki? Silne i wyzwolone, czy uległe i zagubione? One same przyznają, 

że są otwarte i ciekawe świata, z poczuciem humoru i szczęśliwe, mimo przeciążenia pracą. 

bardzo dużo i tak naprawdę 
są niezastąpione. I być może 
kobiety postrzegane są zu-
pełnie inaczej niż mężczyź-
ni. Ale zawsze dążyć będą 
do wyznaczonego przez sie-

Aurelia Myślińska ma 
piętnaście lat i jest uczennicą 
trzeciej klasy w żarowskim 
gimnazjum. Sama pisze i re-
żyseruje spektakle teatralne, 
uczestniczy w konkursach 
recytatorskich i polonistycz-
nych. Spełnia swoje pasje. - 
Bardzo dobrze czuję się na 
scenie. Lubię publiczne wy-
stąpienia i choć początkowo 
ogarniał mnie strach, dziś 
mogę powiedzieć, że jest to 
miejsce przeznaczone spe-
cjalnie dla mnie. Wspólnie 
ze starszą koleżanką Inez 
Stawską była autorką spek-
taklu teatralnego, w którym 
sama brała udział. - Scena-
riusz mojego autorskiego 
projektu „Dwa razy K” po-
wstał na podstawie zbioru 
opowiadań Marty Fox „Nie 
jestem która wszystko znie-
sie”. Jest to historia miłości 
chłopaka i dziewczyny, która 
w finale kończy się nieszczę-
śliwie. W efekcie dziewczyna 
odchodzi od swojego part-
nera, bo nie chce się czuć 
porzucona. Tak naprawdę, 
jest to dojrzałe spojrzenie na 

bie celu. Tak jak ja – dodaje 
Krystyna.

Lucyna od trzech lat pełni 
funkcję prezesa Spółdzielni 
Socjalnej „Raz, Dwa, Trzy” 
w Żarowie. Jak sama zapew-

nia, jest to ciężka i odpowie-
dzialna rola. Jednak kocha 
swoją pracę i jest szczęśli-
wa. Ma czterdzieści osiem 
lat i dwóch synów. W wol-
nym czasie chętnie opieku-

je się swoimi wnuczętami. 
– Nasza Spółdzielnia So-
cjalna aktualnie zatrudnia 
jedenaście osób. Pracę roz-
poczynamy o godzinie piątej 
rano i z małymi przerwami, 

jesteśmy aktywni do późnego 
wieczora. Jestem silną ko-
bietą i nie łatwo zrażam się 
niepowodzeniami i poraż-
kami. Jestem typową kobie-
tą Polką. A Polka to matka, 
kobieta pracująca i dbają-
ca o dom – wyznaje Lucy-
na Skorupska. Nigdy się 
nie poddaje i choć wie, że 
trudno jest być współcześnie 
aktywną kobietą, uważa, że 
największe sukcesy w życiu 
już osiągnęła. – Urodziłam 
dwoje dzieci. Wspólnie z mo-
im mężem dzielnie walczymy 
z jego chorobą nowotworo-
wą. Zostałam prezesem spół-
dzielni. To moje największe 
powody do zadowolenia – 
dodaje Lucyna.

Energiczne i niezależne. 
Pracowite i przebojowe. 
I coraz częściej akcentują 
swoją indywidualność i sa-
mowystarczalność. Miesz-
kanki Żarowa coraz częściej 
przeczą stereotypom.

Magdalena Pawlik 

Na zdjęciu Aurelia Myślińska podczas premiery spektaklu „Dwa razy K” 
w żarowskim Teatrze Bezdomnym

Ludzie z pasją: Aurelia Myślińska

Strach mnie już nie paraliżuje
Podczas, gdy jej rówieśnicy nie myślą jeszcze o przy-

szłości, ona poważnie zastanawia się nad wyborem 
zawodu dziennikarza albo prawnika. - Są to jeszcze odle-
głe plany i zapewne czas przyniesie jeszcze wiele zmian. 
Mam jednak nadzieję, że uda mi się wybrać zawód, w któ-
rym będę mogła się realizować i spełniać – tłumaczy. Jej 
pasją jest teatr.

miłość i współczesne relacje 
pomiędzy kobietą a mężczyzn 
– opowiada gimnazjalistka.

Aurelia jednak przygo-

dę z teatrem traktuje tylko 
jako hobby, któremu moż-
na się poświęcić w wolnym 
czasie. Nie wiąże z tym kie-

runkiem swojej przyszłości, 
jednak w wolnym czasie lubi 
eksperymentować. - Jestem 
ambitną osobą i zawsze dążę 
do wyznaczonego przez sie-
bie celu. Teatr to moja pa-
sja, jednak nie traktuję  jej 
bardzo poważnie. Cieszę się, 
że podczas premiery mojego 
autorskiego projektu, 7 lu-
tego, cała sala żarowskiego 
Teatru Bezdomnego była za-

pełniona. Owacje widzów są 
naprawdę motywujące.

Często młoda uczennica 
gimnazjum korzysta ze wska-
zówek Ryszarda Dykcika. 
Utalentowana gimnazjalistka 
liczy na to, że w prowadzo-
nym przez reżysera teatrze 
będzie jeszcze okazja do za-
prezentowania przedstawień 
z jej udziałem.  

Magdalena Pawlik 

Lubię publiczne 
wystąpienia i choć 
początkowo ogarniał 
mnie strach, dziś mogę 
powiedzieć, że jest to 
miejsce przeznaczone 
specjalnie dla mnie.

Choć zimowe ferie daw-
no się już skończyły, 

mieszkańcy gminy swój 
wolny czas poświęcają zaba-
wom na świeżym powietrzu. 
A że białego puchu jest wy-
starczająco dużo, toteż jest 
okazja, aby ten czas spożyt-
kować na bardzo wiele spo-
sobów. 

Zimowe szaleństwo ogar-
nęło mieszkańców, zarówno 
tych najmłodszych, jak i star-
szych podczas wyjazdu na 
sanki do Andrzejówki. W or-
ganizacji wyjazdu pomagała 
Młodzieżowa Rada Miejska.

- Organizatorem wycieczki 
do Andrzejówki była nauczy-
cielka Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żaro-
wie, Joanna Karpińska. Mło-
dzieżowi radni natomiast 
za pośrednictwem facebo-
oka i nie tylko namawiali 

Z górki na pazurki!
chętnych na wyjazd. Śnie-
gu wystarczyło i do robienia 
śnieżnych kulek, i do zjeż-
dżania ze stromych górek. 
Toteż korzystaliśmy z zi-
mowych atrakcji i zjeżdża-
liśmy nie tylko na sankach, 
ale również workach z sia-
nem, nartach i snowboardzie. 
Dodatkowo każdy uczestnik 
wyjazdu mógł się posilić go-
rącą zupą ogórkową, która 
została przygotowana spe-
cjalnie dla nas  - cieszy się 
Mateusz Michalak z Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej 
w Żarowie.

Do śnieżnej Andrzejów-
ki mieszkańcy gminy Żarów 
wybrali się w sobotni pora-
nek, 16 lutego. Czterdziestu 
pięciu najmłodszych uczest-
ników wraz z rodzicami spę-
dziło naprawdę odjazdowy 
weekend.

Magdalena Pawlik 

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam działki budowlane w Łażanach 
(od 10 do 14 arów). Tel. 601 950 191

Sprzedam działkę budowlaną w Żarowie,  przy ul. Wiejskiej 
o pow. 8,12 arów. Cena do uzgodnienia. Tel. 609 145 374
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Plany zostaną zrealizowa-
ne już w tym roku. Gmina 
pozyskała środki unijne na 
budowę i jako jedna z szes-
nastu pierwszych gmin 
w województwie dolnoślą-
skim i jedyna w powiecie 

Żarów z „Królową Sportu”
Nowoczesne boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z otaczającą je czte-

rotorową bieżnią lekkoatletyczną oraz dodatkową bieżnią do sprintu, 
stanowiskiem do pchnięcia kulą i skocznią w dal powstanie w miejsce znisz-
czonego, asfaltowego, a co najważniejsze urazowego kompleksu przy Szkole 
Podstawowej im. Jana Brzechwy przy ulicy 1 Maja w Żarowie.

świdnickim zakwalifikowała 
się do pionierskiego progra-
mu budowy obiektów spor-
towych na Dolnym Śląsku 
– „Dolny Śląsk dla Królowej 
Sportu”. Budowa czterotoro-
wej bieżni lekkoatletycznej 

z nawierzchnią syntetyczną 
o obwodzie 200 m, sześcioto-
rowej bieżni do sprintu o dłu-
gości 60 m, skoczni w dal 
z 40-metrowym rozbiegiem, 
stanowiska do pchnięcia kulą 
oraz boiska wewnątrz bieżni, 

rozpocznie się na wiosnę tego 
roku. Ponadto w ramach prac 
wymienione zostanie mocno 
zniszczone już ogrodzenie te-
renu szkoły oraz przeniesione 
zostaną linie energetyczne. – 
To jedna z kluczowych inwe-
stycji zaplanowanych na ten 
rok. Od wielu lat kompleks 
sportowy przy Szkole Pod-
stawowej kwalifikował się 
do gruntownej przebudowy. 
Cieszę się, że będziemy mogli 
skorzystać z nowego progra-
mu i dzięki wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego stworzyć 
młodym mieszkańcom gminy 
godziwe warunki do upra-
wiania lekkoatletyki – mówi 
burmistrz Leszek Michalak. 
Szacunkowy koszt prac to 
ponad 600 tysięcy złotych, 
z czego 50 procent pokry-
je dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
Dobrą wiadomość mieszkań-
com gminy przekazał pod-
czas spotkania w piątek, 15 
lutego Jerzy Tutaj, członek 
zarządu Województwa Dol-
nośląskiego. - Żarów jako 
jedna z szesnastu pierwszych 
gmina zakwalifikowała się 
do programu budowy boisk 

lekkoatletycznych „Królowa 
sportu”. Na posiedzeniu sej-
mik województwa dolnoślą-
skiego podjął uchwałę, tym 
samym przyznając gminie 
dofinansowanie inwestycji. 
Gratuluję burmistrzowi, któ-
ry intensywnie zabiegał o te 
środki – mówił Jerzy Tutaj.

Program Budowy Urzą-
dzeń Lekkoatletycznych 
„Dolny Śląsk dla Królo-
wej Sportu” realizowany 

Wkrótce dzieci i młodzież będą mogły szlifować sportowy talent nie tylko w salach gimnastycznych.

Dobrą informację o dofinansowaniu kompleksu 
lekkoatletycznego przekazał Jerzy Tutaj.

jest pod patronatem Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego 
i Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. To swojego rodzaju 
lokalna kontynuacja ogólno-
polskiego programu budowy 
boisk „Orlik 2012”. Dzięki 
niemu w Żarowie również 
powstało cieszące się dużą 
popularnością wśród dzie-
ci, młodzieży i dorosłych 
boisko. 

Agnieszka Gryc

Wiktor Zaremba, 
uczeń klasy VI SP w Żarowie
Chociaż na co dzień trenuję 
kixboxing, to lubię również bie-
gać. Mam na tym polu kilka 
sukcesów w turniejach powia-
towych i gminnych. Cieszę się, 
że przy naszej szkole powstanie 
takie boisko lekkoatletyczne z 
nowoczesnymi bieżniami. W 
tej chwili musimy chodzić na 
stadion, żeby przygotowywać 
się do zawodów lekkoatletycz-
nych, jak powstanie boisko, to 
będziemy mieli na terenie szko-

ły taki obiekt. Na pewno będę z niego regularnie korzystał. 

Rafał Byś, nauczyciel wychowania fizycznego w SP w Żarowie
Dziś zajęcia odbywają się  na boisku, na którym ćwiczy-
li jeszcze rodzice, a nawet dziadkowie naszych uczniów. 
To bardzo wysłużony obiekt i niestety, już nie do końca 

bezpieczny, często zajęcia tu 
kończą się urazami. Bieżnia 
tartanowa na pewno pozwo-
li mi lepiej przygotowywać 
moich uczniów do startów w 
zawodach. Do tej pory takie 
obiekty mogli podziwiać tyl-
ko na zawodach w innych mia-
stach. Myślę, że nowy obiekt 
stworzy możliwości rozwoju 
uczniów oraz nauczycieli. Na 
pewno będzie to miejsce, w 
którym dzieci będą spędzały 
wolny czas, chętniej też będą 
przychodziły na zajęcia. 

Paweł Fajdek, 
olimpijczyk w rzucie młotem

- Bardzo ucieszyłem się, gdy 
przeczytałem artykuł o pla-
nach, jakie mają zostać zrea-
lizowane do końca 2014 roku 
w gminie Żarów. Najbardziej 
oczywiście podobają mi się te 
związane ze sportem. Boisko 
z bieżnią, które powstanie przy 
Szkole Podstawowej to praw-
dziwa niespodzianka. Mimo iż 
będzie to bieżnia tylko 200-me-
trowa, doskonale nada się do 
stawiania pierwszych sporto-

wych kroków dla dzieci i młodzieży, bo to właśnie od nich 
wszystko się zaczyna. Uważam, że Żarów jest doskonałym 
miejscem do tego, by stworzyć dobre warunki treningowe. 
Dookoła znajduje się kilkanaście wsi, które, jak wiadomo, 
nie od dziś są największą bazą talentów i co najważniejsze 
dzieciaki ze wsi są bardzo pracowite. Dodatkowo jeśli uda 
się skończyć basen, to nasza gmina będzie w posiadaniu 
praktycznie wszystkiego, co potrzebne do treningu. Wtedy 
w przyszłości będę mógł pomyśleć o organizacji zgrupowa-
nia, na które przyjadę wraz z innymi sportowcami i będę 
mógł używać obiektów nie tylko w czasie, gdy wracam do 
domu. Jest to dosyć komfortowa sytuacja, zwłaszcza gdy 
spędza się poza domem ponad 300 dni w roku. 

Paweł Fajdek – żarowianin, 
polski sportowiec, lekkoatleta, 
specjalizujący się w rzucie mło-
tem. Międzynarodową karierę 
rozpoczynał od zajęcia czwar-
tej pozycji podczas mistrzostw 
świata juniorów (Bydgoszcz 
2008). W 2009 zajął 8. miej-
sce podczas młodzieżowych 
mistrzostw Europy w Kownie, 
a dwa lata później zdobył złoto 
tych zawodów. Złoty medalista 
uniwersjady (2011). Reprezen-
tant Polski w meczach między-
państwowych, drużynowym 
czempionacie Starego Konty-
nentu oraz zimowym pucharze 
Europy w rzutach lekkoatle-
tycznych. Stawał na podium 
mistrzostw Polski seniorów 
zdobywając: jeden złoty (Biel-
sko-Biała 2012), jeden srebrny 
(Bydgoszcz 2011) oraz dwa 
brązowe medale (Bydgoszcz 
2009[2] oraz Bielsko-Biała 
2010[3]). Fajdek jest mistrzem 
Polski juniorów z 2008 oraz 
trzykrotnym młodzieżowym 
mistrzem kraju (Bielsko-Biała 
2009, Kraków 2010 i Gdańsk 
2011). W 2012 roku wystarto-
wał w Igrzyskach Olimpijskich 
w Londynie. 

Nasi najlepsi lekkoatleci

Więcej zdjęć 
i informacji: 

www. um.zarow.pl

Tomasz Rudnik –  żarowia-
nin, polski lekkoatleta, płotkarz. 
Mistrz Polski Seniorów w szta-
fecie 4 x 400 metrów (2003), 
jako reprezentant AZS Wroc-
ław, później reprezentował Zie-
lony Dąb Żarów. Największe 
sukcesy odnosił w biegu na 
400 metrów przez płotki, był 
w tej konkurencji 5. podczas 
Młodzieżowych Mistrzostw 
Europy w Lekkoatletyce (Gö-
teborg 1999), w 2002 został 
międzynarodowym mistrzem 
Izraela. Jego rekord życiowy 
na dystansie 400 m przez płot-
ki wynosi 50,28 s. (5 sierpnia 
2000, Kraków), co jest obecnie 
12. wynikiem w historii pol-
skiej lekkoatletyki[1]

Sebastian Pietraga – ża-
rowianin, polski lekkoatleta. 
W latach 1996-1999 zajmo-
wał wysokie miejsca w biegach 
na 1000 i 1500 m w Małym 
Memoriale Kusocińskiego 
w Krakowie, Międzynarodo-
wym Wielomeczu Młodzi-
ków w Jeleniej Górze oraz na 
Ogólnopolskich Igrzyskach 
LZS w Suwałkach (złoty me-
dal w biegu na 1500 m). 

Źródło: Wikipedia
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Będą remontować i wypo-
sażać świetlice wiejskie. 

Chcą budować nowe chod-
niki, stawiać wiaty przy-
stankowe i kupować sprzęt 
dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W planach 
są także remonty dróg, bu-
dowy ulicznego oświetlenia 
oraz organizacja cyklicznych 
imprez. 

Na takie zadania miesz-
kańcy wsi w gminie Ża-
rów przeznaczą tegoroczne 
środki funduszu sołeckie-
go. – W tym roku nasza wieś 
otrzyma ponad osiemnaście 
tysięcy złotych. Pieniądze, 
zgodnie z wolą mieszkańców 
zostaną przeznaczone na re-
mont i wyposażenie świetlicy 
wiejskiej oraz wykonanie pla-
cu z kostki betonowej w cen-
trum naszej miejscowości. 
W naszych planach uwzględ-
nione zostało również dopo-

Chcą się rozwijać
sażenie jednostki strażackiej. 
Przewidujemy także organi-
zowanie cyklicznych imprez 
– wylicza Marek Fita, sołtys 
Imbramowic. Mniejszą kwo-
tą w wysokości ponad pięciu 
tysięcy dysponować w tym 
roku będą z kolei mieszkańcy 
Marcinowiczek. – To jedno-
cześnie bardzo dużo i bar-
dzo mało. Jesteśmy mniejszą 
miejscowością i dysponuje-
my niewielkim funduszem 
sołeckim. Jednak środki te 
przeznaczymy w tym roku na 
remont drogi w naszej miej-
scowości – tłumaczy sołtys 
Marcinowiczek, Eugeniusz 
Bernatowicz. 

Teraz jednak mieszkańcy 
wszystkich miejscowości 
decydują o wyodrębnie-
niu funduszu sołeckiego 
na kolejny rok.  – Kończy 
się właśnie w naszej gmi-
nie cykl spotkań wiejskich, 
podczas których mieszkań-

cy musieli wypowiedzieć się 
na temat przyszłorocznego 
funduszu sołeckiego. I póki 
co, we wszystkich miejsco-
wościach, w których odby-
wały się spotkania zapadła 
pozytywna decyzja w tej kwe-
stii. I nic dziwnego, fundusz 
sołecki to najlepiej wydat-
kowane pieniądze. A w tym 
roku wszystkie miejscowo-
ści, które 95 procent fundu-
szu przeznaczą na zadania 
inwestycyjne, otrzymają dzie-
sięcioprocentowy bonus – do-
powiada Przemysław Sikora 
z Referatu Oświaty Fundu-
szy Zewnętrznych i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie. 

Ostatni cykl spotkań wiej-
skich czeka jeszcze miesz-
kańców Gołaszyc i Kalna 
w poniedziałek, 4 marca 
oraz Bożanowa i Wierzbnej 
we wtorek, 5 marca. 

Magdalena Pawlik 

Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna 

„Invest Park” plasuje się 
na wysokiej czwartej pozy-
cji wśród stref europejskich 
i na 22 na liście światowej. 
Swoim zasięgiem obejmuje 
dziś cztery województwa, 
w których funkcjonuje 41 
podstref. Wśród nich także 
żarowska podstrefa ekono-
miczna. 

O ubiegłorocznych osiąg-
nięciach Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
oraz planach na przyszłość 
rozmawiano w czwartek, 21 
lutego, podczas uroczysto-
ści otwarcia nowej siedzi-
by WSSE w Wałbrzychu. 
Wśród zaproszonych by-

Zmiany w strefie 

li inwestorzy oraz lokalni 
samorządowcy, także bur-
mistrz Żarowa Leszek Mi-
chalak. Wkrótce biura firmy 
zostaną przeniesione do no-
wej siedziby, ale to nie ko-
niec zmian. W poniedziałek, 
18 lutego z funkcji prezesa 
odwołano Urszulę Soliń-
ską – Marek. Nową szefo-
wą zarządu została Barbara 
Kaśnikowska, a na trzecie-
go członka zarządu wybra-
no Teodora Stępa. Nowa 
prezes sprawowała do tej 
pory funkcję dyrektora de-
partamentu Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego 
we Wrocławiu, a wcześniej 
była członkiem zarządu Dol-

nośląskiego Centrum Zdro-
wia Psychicznego sp. z o. o., 
dyrektorem Dolnośląskiej 
Instytucji Pośredniczącej 
i dyrektorem Związku Ban-
ków Polskich. Podkreśla, że 
priorytetowym zadaniem, 
po objęciu przez nią funk-
cji prezesa, będzie poprawa 
kontaktów z lokalnymi samo-
rządami, po to, by wspólnie 
przyciągać inwestorów. – Na 
pewno w najbliższym czasie 
spotkam się także z burmi-
strzem Żarowa i inwestorami 
w sprawie zagospodarowania 
tej części żarowskiej podstre-
fy, o którą została w tym ro-
ku poszerzona – zapowiada 
nowa prezes. 

Ag

Czajniki, radiobudziki, 
blendery, kuchenne wa-

gi, tostery, opiekacze i ma-
szynki do strzyżenia. Takimi 
nagrodami w walentynkowy 
czwartek, 14 lutego zostali 
obdarowani żarowscy krwio-
dawcy. Wśród nich trzyna-
ście osób otrzymało także 
odznakę Zasłużonego Hono-
rowego Dawcy Krwi. 

Główna nagroda - zmy-
warka, ufundowana przez 
Electrolux z żarowskiej 
podstrefy powędrowała do 
Mariusza Zawiszy. - Ża-
rowski Klub Honorowych 
Dawców Krwi jest jednym 
z prężniej działających w po-
wiecie świdnickim. I dumny 
jestem z tego, że jestem jego 
aktywnym krwiodawcą. Co 
prawda, w Żarowie mieszkam 
dopiero od sześciu lat, ale do-
brze poznałem już to środo-
wisko. Od czterech lat krew 
oddaję regularnie, bo wiem, 
że kiedyś być może ja będę 
potrzebował takiej pomo-
cy – mówi Adrian Dróżdż, 
mieszkaniec Żarowa. 

W czwartkowe popołudnie 
nagrody odebrało trzydzie-
stu czynnych krwiodawców: 
Czesław Janaś, Marta Ko-
walczyk, Robert Kujawa, 
Zbigniew Karasiński, Ka-
zimiera Maruszak, Jacek 
Giemza, Andrzej Pieczon-
ka, Arek Bąkowski, Zofia 
Kujawa, Jacek Czermań-
ski, Mariusz Zawisza, 

W przyszłym roku Klub Honorowych Dawców Krwi w Żarowie świętować 
będzie czterdziestolecie swojego funkcjonowania. 

Nagrodzeni 
za dar serca

Robert Bąkowski, Małgo-
rzata Anioł, Stanisław Go-
dek, Bogusław Błaszczyk, 
Adrian Dróżdż, Agniesz-
ka Szybalska-Góra, Jerzy 
Ziobro, Patryk Czermań-
ski, Andrzej Zając, Bar-
bara Brzeska, Czesław 
Giemza, Małgorzata Du-
nicz, Mariusz Mision, Iza-
bela Zych, Adam Wiciński, 
Grzegorz Stankowski, Ar-
kadiusz Zdunik i Szymon 
Gwóźdź. 

Odznaki „Zasłużony Ho-
norowy Dawca Krwi”, któ-

re wręczał burmistrz Żarowa 
zostały przyznane Mirosła-
wowi Becher, Bogusławowi 
Błaszak, Małgorzacie Anioł, 
Patrykowi Czermańskie-
mu, Robertowi Kujawa, 
Arkadiuszowi Zduniko-
wi, Barbarze Brzeskiej, 
Zenonowi Krzymińskie-
mu, Zbigniewowi Kara-
sińskiemu, Mariuszowi 
Mision, Adamowi Wiciń-
skiemu, Adrianowi Dróżdż 
oraz Grzegorzowi Stankow-
skiemu. 

Magdalena Pawlik 

Zakup specjalistycznego 
sprzętu i umundurowania, 

modernizacja remiz straża-
ckich, pozyskanie nowych 
wozów bojowych i organi-
zacja ćwiczeń ratowniczo-
-gaśniczych. 

Takie plany na ten rok mają 
jednostki Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w gminie Ża-
rów. Właśnie zakończył się 
cykl zebrań, podczas których 
wspólnie z burmistrzem Lesz-
kiem Michalakiem, zastęp-
cą Grzegorzem Osieckim, 
sołtysami, radnymi oraz 
przedstawicielami świdni-
ckiej straży pożarnej, straża-
cy z gminy Żarów omawiali 
działania na 2013 rok. - Przez 
ostatnie dwa miesiące druho-
wie z jednostek OSP podsu-
mowywali swoją całoroczną 
działalność. Decydowali także 
o udzieleniu absolutorium na 
nowy rok. Spotkania były rów-
nież dobrą okazją do zgłasza-

Zebranie sprawozdawcze jednostki OSP w Bukowie

Będą doposażać jednostki

nia przez druhów wniosków 
i bieżących potrzeb – wyjaś-
nia Michał Domański, pod-
inspektor ds. wojskowości, 
obrony cywilnej, bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie.

W gminie funkcjonuje sie-
dem jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Ich kondy-
cja jest coraz lepsza. Trafia do 
nich nowy sprzęt przeciwpo-
żarowy, stare wozy strażackie 
wymieniane są na nowsze, 
a do działań strażackich anga-
żuje się coraz więcej młodych 

ochotników.  - Jak co roku 
kontynuować będziemy dzia-
łania, które skutkować będą 
coraz lepszym wyposażeniem 
wszystkich jednostek gmin-
nych. Dodatkowym wzmoc-
nieniem z pewnością będą 
fundusze zewnętrzne, które 
będziemy starali się pozyskać 
na poprawę funkcjonowania 
jednostek OSP. Mam nadzieję 
również, że w tym roku jednost-
ka OSP z Wierzbnej zostanie 
włączona do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego – 
dopowiada burmistrz Żarowa.

Magdalena Pawlik
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Śladami historii

Śladami historii - Tajemnice 
kościoła w Imbramowicach cz. I

ŚWIDNICA
2 marca
Arie spod familoka (sala te-
atralna Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury, Rynek 43, godz. 
19.00, bilety w Informacji Tu-
rystycznej)

ŚWIEBODZICE
8 marca
Koncert instrumentalny 
„Z muzyką w sercu miasta” 
z okazji Dnia Kobiet w wyko-
naniu Fenomenu Trio (Miejski 
Dom Kultury, ul. Wolności 13, 
godz.15.00, wstęp bezpłatny)

STRZEGOM
14 luty – 19 marca
Wystawa prac sekcji pla-
stycznej „Sercem malowane” 
(Strzegomskie Centrum Kul-
tury, ul. Paderewskiego 36)

9 marca
Koncert Edyty Geppert (Strze-
gomskie Centrum Kultury, 
godz. 19.00, bilety 50 zło-
tych, więcej informacji na 
stronie www.sck.strzegom.pl)

Budowla salowa z pro-
stokątnym dwuprzę-

słowym prezbiterium, 
orientowaną z dobudowa-
ną od strony południowej 
czworoboczną wieżą oraz 
kaplicą nakrytą neogoty-
ckim sklepieniem gwiaź-
dzistym. To kościół pw. 
Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny w Imbra-
mowicach. 

W wielu opracowa-
niach data 1522 figuruje 
jako moment powstania 
tej świątyni. Te cyfry wy-
ryte zostały nad wejściem 
do pomieszczenia w dolnej 
kondygnacji czworobocz-
nej wieży, które do cza-
su dobudowania kaplicy 
prawdopodobnie pełniło 
funkcję zakrystii kościoła. 
Najstarszymi elementami 
architektury oraz wyposa-
żenia wnętrza kościoła są: 
kamienne gotyckie sakra-
mentarium z XV w. oraz 
gotycki portal – boczne 

Imbramowice. Kościół lata 1913-1915 lub Imbramowice Kosciół ok 1942

wejście do świątyni (obec-
nie zamurowane). Elementy 
te świadczą o wcześniejszej 
metryce kościoła, sięgającej 
co najmniej 2 poł. XV w. Kie-
dy dokładnie i z czyjej inicja-
tywy wzniesiono budowlę, 
nie wiadomo. Jej istnienia 
nie potwierdzają rejestry tzw. 
świętopietrza z 1335 i 1376 
r. Niemiecki badacz B. Pen-

zram sugerował, że parafia 
imbramowicka mogła istnieć 
już ok. 1400 r. Tezy tej nie po-
twierdzają jednak konkretne 
źródła. Pierwszymi wzmian-
kami o kościele są wspomnia-
ne daty 1522 oraz 1579, kiedy 
budowlę przejęli protestanci, 
wspierani przez właścicieli 
Pyszczyna von Reichenba-
chów. Czy świątynia powsta-

ła z inicjatywy kościelnej, 
czy też może prywatnej? 
O tym w kolejnym od-
cinku „Śladami histo-
rii – Tajemnice kościoła 
w Imbramowicach” w na-
stępnym numerze Gazety 
Żarowskiej, już 13 marca. 

Bogdan Mucha

GCKiS Żarów

Co? Gdzie? 
Kiedy? 

ŻARÓW
20 luty – 20 marca
Wystawa „Dolnośląskie dwo-
ry i pałace. Litografie i fo-
tografie” (Żarowska Izba 
Historyczna, ul. Armii Kra-
jowej 40, w każdą środę od 
10.00 do 16.00 i niedzielę 
w godzinach 11.00-14.00, 
wstęp bezpłatny)

28 luty
Spektakl teatralny „Wizyta” 
Bohumila Hrabala w wykona-
niu Joli Kurzac (Teatr Bezdom-
ny w Żarowie, ul. Zamkowa 
15, godz. 19.00)
7 marca
Premiera spektaklu teatral-
nego „Przy źródle jastrzębia” 
Williama Butlera Yeatsa (Te-
atr Bezdomny w Żarowie, ul. 
Zamkowa 15, godz. 19.00)

14 marca
Premiera spektaklu teatral-
nego „Dyktando” Stanisława 
Lema (Teatr Bezdomny w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 15, godz. 
19.00). 
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Górny rząd od lewej: Robert 
Kowalczyk - sponsor, Andrzej 
Borowski - sponsor, Tomasz 
Knecht, Robert Kurek, Artur 
Wójciak, Marcin Wójciak, 
Przemysław Borowski, Michał 
Myrta, Bartosz Nowak, Dawid 
Jaremko, Mateusz Demcio, 
Damian Daniel, Daniel Kuzyk, 
Dorian Kowalczyk, Krzysztof 
Wierzbicki - trener

Dolny rząd od lewej:
Albert Przeor, Michał Wróbel, 
Mateusz Andrzejewski, Michał 
Sawicki, Bartosz Adamski, 
Kamil Skolimowski, Marcin 
Wołek, Piotr Darowski, Marcin 
Sawicki.

W niedzielę 03.03.2013 
r. o godz. 17:00 w hali 

sportowej GCKiS w Żarowie 
zostanie rozegrany mecz piłki 
siatkowej mężczyzn pomiędzy 
UKS "Volley" Żarów a III-ligo-
wym "Ikarem" Legnica. Za-
praszając wszystkich kibiców 
siatkówki i nie tylko, gwaran-
tujemy wysoki poziom spor-

towy oraz wspaniałą zabawę.

Przygotowujący się do roz-
grywek w IV-tej lidze młodzi 
siatkarze klubu UKS "Volley" 
Żarów zmierzą się w niedzie-
lę w towarzyskim spotkaniu 
z III ligowym "Ikarem" Leg-
nica. Około półtora roku temu 
pod okiem trenera Krzyszto-
fa Wierzbickiego zawodni-

cy rozpoczęli swoją siatkarską 
edukację. Dziś w klubie regu-
larnie trenuje ok. 30 siatkarzy. 
Zajęcia odbywają się trzy razy 
w tygodniu w dwóch grupach 
wiekowych. 

Chłopcy ze starszej grupy 
ze względu na swoje już wy-
sokie umiejętności dostali pro-
pozycję reprezentowania barw 

klubu AKS Strzegom w roz-
grywkach kadetów i młodzi-
ków w sezonie 2012/2013. 
Zawodnicy z Żarowa stano-
wią o sile drużyn w obu gru-
pach wiekowych. Jednocześnie 
trwają rozgrywki powiatowe 
amatorskiej ligi piłki siatkowej. 
UKS "Volley" Żarów dzielnie 
stawia opór starszym i bardziej 

doświadczonym siatkarzom. 
Dynamiczny rozwój klubu 

- stałe zwiększanie się licz-
by zawodników, wzrost ich 
umiejętności,  zaangażowanie 
rodziców - wszystko to wpły-
nęło na decyzję o tym, że ci 
młodzi chłopcy wzmocnieni 
przez kilku doświadczonych 
zawodników będą reprezen-

tować Żarów w rozgrywkach 
IV ligi w sezonie 2013/2014. 

Jednocześnie informuje-
my, że przed meczem senio-
rów o godz. 15:00 odbędzie się 
spotkanie młodzików. Więcej 
o historii i przyszłości klubu 
UKS "Volley" Żarów w na-
stępnych wydaniach. 

Krzysztof Dutkiewicz

Zapraszamy na mecz

Czarny Lotos obronił mi-
strzowski tytuł Żarow-

skiej Ligi Futsalu Electrolux 
Cup. Po raz trzeci o końco-
wych rozstrzygnięciach de-
cydowała ostatnia kolejka.

Przez trzy miesiące blisko 
200 piłkarzy dostarczało nam 
emocji w najbardziej presti-
żowych rozgrywkach piłki 
halowej w powiecie świdni-
ckim. Po pełnym dramatur-
gii spotkaniu Czarny Lotos 
pokonał 6:4 Wektor Świdni-
ca zostając zwycięzcą I Ligi 
Electrolux Cup. 

O zdobyciu mistrzow-
skiego tytułu zadecydowa-
ły celne trafienia Radosława 
Wojnowskiego, Daniela Dą-
browskiego (obaj po 2 bram-
ki), Mariusza Pietruszki, 
Mateusza Darowskiego. 
Drugie miejsce przypadło 
piłkarzom KKZ Zaskocze-
ni Żarów. Na najniższym 
stopniu podium stanęli za-
wodnicy Cannabis.

Drink Team Świdnica ja-
ko jedyny zespół w całych 
rozgrywkach zgromadził 
komplet punktów, pewnie 
zwyciężając II Ligę. Oprócz 
piłkarzy ze Świdnicy awans 
do I Ligi uzyskały dwie 
kolejne ekipy: Wierzbian-
ka Wierzbna, U18 Żarów. 
Pierwszą ligę opuszczają pił-
karze Oldboys, Zrywu Łaża-
ny i Nocnego Teamu.

24 lutego odbyło się 
uroczyste zakończenie 

Czarny Lotos ponownie najlepszy

rozgrywek. Zamknięcia jubi-
leuszowej V edycji dokonali 
burmistrz Leszek Micha-
lak oraz kierownik obsza-
ru technologicznego firmy 
Electrolux w Żarowie Ma-
riusz Jaremko.

- Podziękowanie kieruję 
dla dyrekcji firmy Electro-
lux. Bez was te rozgrywki 
by się nie odbyły. Dziękuję 
Gminnemu Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie za za-
angażowanie w organizację. 
Dziękuję zawodnikom za to, 
iż swój własny czas poświę-
cali na tę wspólną zabawę  
– powiedział burmistrz Ża-
rowa. 

- W swoim imieniu oraz 
w imieniu Ireneusza Kreta, 
dyrektora firmy Electrolux 
w Żarowie dziękuję dru-
żynom, które brały udział 
w rozgrywkach. Dziękuję 
organizatorom i wszystkim, 
którzy przyczynili się do te-

go, aby te zawody się odby-
ły – podsumował kierownik 
działu technologicznego fir-
my Electrolux.

Organizator Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Ża-
rowie pragnie serdecznie 
podziękować sponsorowi 
głównemu dyrektorowi Za-
kładu Electrolux w Żarowie 
Ireneuszowi Kretowi za ob-
jęcie honorowym patrona tem 
rozgrywek. Sponsorem stra-
tegicznym była firma Jako 
w Świdnicy oraz Pleu com 
z Żarowa.

Laureaci nagród 
indywidualnych:

I Liga Electrolux Cup:
najlepszy bramkarz – Pa-
weł Pojasek (Czarny Lotos)
najlepszy zawodnik – Gra-
cjan Klimczak (Darbor)
najlepszy strzelec – Mar-
cin Buryło (KKZ Zaskocze-

Paweł Pojasek (Czarny Lotos) odbiera puchar za zwycięstwo w I Lidze Electrolux Cup

ni Żarów), Wojciech Szuba 
(Darbor)

II Liga Electrolux Cup:
najlepszy bramkarz – Woj-
ciech Hanc (Mam Talent)
najlepszy zawodnik – Woj-
ciech Furmankiewicz (Drink 
Team Świdnica)
najlepszy strzelec – Mate-
usz Kołodziej (U18 Żarów)

Skład zwycięzców 
I Ligi Electrolux Cup 

– Czarny Lotos: 
Paweł Pojasek, Mariusz 
Baziak, Daniel Dąbrowski, 
Krzysztof Gesing, Piotr Kaś-
ków, Grzegorz Pietruszka, 
Radosław Wojnowski, Ma-
riusz Pietruszka, Mariusz 
Rymsza, Damian` Uszczyk, 
Mateusz Darowski, Łukasz 
Klimaszewski. Kierownik 
zespołu - Krzysztof Hanc. 

Krzysztof Dutkiewicz

Sportowy flesz 
Gry kontrolne

Zjednoczeni Żarów kl. O seniorów
Tęcza Ścinawka Średnia (wałbrzyska kl. O) – Zjednoczeni Żarów 3:5
bramki: Jernutowski 2, Uszczyk, M. Pietruszka, Felich.
Polonia Świdnica (III Liga) – Zjednoczeni Żarów 10:0
Mitex Podgórzyn (jeleniogórska kl. O) – Zjednoczeni Żarów 2:5
bramki: Korbecki 4, Felich.
Górnik Wałbrzych (LDJ) – Zjednoczeni Żarów 1:5
bramki: Goździejewski 2, M. Pietruszka, Felich, gol samob.
LKS Bystrzyca Górna (wałbrzyska kl. O) – Zjednoczeni Żarów 3:2
bramki: Goździejewski 2.

Zieloni Mrowiny wałbrzyska kl. A
Bystrzyca Górna (wałbrzyska kl. O) – Zieloni Mrowiny 6:1
bramka: Bożek.
MKS Kostomłoty (wrocławska kl. A) – Zieloni Mrowiny 3:2
bramki: Bożek 2.
Tęcza Bolesławice (świdnicka kl. B, gr I) – Zieloni Mrowiny 0:2
bramki: Bożek, Lipiński.
Unia Jaroszów (świdnicka kl. B, gr I) – Zieloni Mrowiny 6:2
Bramki: Bożek, Durma.

Sport szkolny
13.02 reprezentacja chłopców żarowskiego Gimnazjum wzięła udział 
w powiatowym turnieju piłki siatkowej zajmując 4. miejsce.
Skład: M. Sawicki, T. Knecht, M. Andrzejewski, M. Serwicki, B. Adamski, 
D. Jaremko, M. Wróbel, M. Demcio, K. Nowak, K. Skolimowski, M. Wołek.
21.02 awans do finału powiatu świdnickiego w tenisie stołowym zapew-
niły sobie uczennice Gimnazjum w Żarowie. Drużyna chłopców zakoń-
czyła rywalizację na etapie powiatowych eliminacji. 
Dziewczęta: W. Duda, S. Gorzycka, M. Kołacińska.
Chłopcy: D. Duda, P. Droźdzowski, P. Koczur, P. Sołtysiak. 

Podium było blisko
Po raz piąty samo rządowcy, sportowcy oraz przedstawiciele me diów 
zmagali się w Ama torskim Turnieju Kręgli. 22.02 w Wałbrzychu repre-
zentacja gminy Żarów wywalczyła 4. miejsce, poprawiając ubiegłorocz-
ny wynik o 9 lokat. 
Skład: Artur Adamek, Przemysław Sikora, Krzysztof Dutkiewicz, Ma-
riusz Borowiec.

Grały Żaki
24.02 najmłodsi zawodnicy Szkółki Piłkarskiej GCKiS Żarów wzięli udział 
w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Żaków o Puchar Dyrektora OSiR Świe-
bodzice kończąc rywalizację na 6. miejscu. 
Skład: F. Petelski, P. Siemiochin, K. Moryl, W. Łuczak, P. Dobrowolski, F. 
Wasik, M. Wojewodzic.

Walczą o II Ligę
Wygrana z MGLKS Parnas Oława (3.0-2.0) oraz Polonią Wrocław (3.5-
1.5) zapewniła Gońcowi Żarów 2. miejsce III Ligi po 9 rundach. Strata 
do lidera MDK Śródmieście Wrocław wynosi zaledwie 2 pkt. W ostatniej 
kolejce żarowianie podejmą prowadzących w tabeli szachistów z Wrocła-
wia. 10.03 okaże się, która z drużyn uzyska awans do II Ligi. 


