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Za zdrowie 
pań!
7 marca w gościnnym gimnazjum 
świętowały kobiety 
z gminy Żarów. 

Aktualności

6

Przyłącz się 
do kanalizacji
Jeszcze w tym roku ruszą prace przy budowie 
sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Bożanowie 
i Wierzbnej.

Aktualności

3

Nie wykorzystali 
szansy
Rozpoczęła się runda rewanżowa 
44. edycji Powiatowej Ligi TKKF 
w piłce siatkowej mężczyzn. 8

Sport

Rządzą w naszych wsiach
Jest ich siedemnastu. Organizują życie we 

wsiach, aktywizują ich mieszkańców, pracują 
na rzecz lokalnego społeczeństwa. 11 marca 

obchodzili swoje święto.
Więcej na stronach 4-5.

Więcej informacji: www. um.zarow.pl

NASTĘPNY 
NUMER

MARCA
27

Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, w drugim 
kwartale roku ruszy remont 
jednego z odcinków głównej 
ulicy w mieście. Na począ-
tek środków wystarczy na 
położenie nowego asfaltu na 
odcinku drogi od budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

Armii Krajowej do remontu
Trwa przygotowanie do-

kumentacji projektowej  
remontu ulicy Armii Krajo-
wej w Żarowie. 

do sali widowiskowej przy 
Szkole Podstawowej w Ża-
rowie. 

W piątek, 1 marca droga 
przeszła już wstępny lifting, 
załatane zostały pozimowe 
dziury. - Wykorzystaliśmy 
metodę na gorąco z użyciem 
masy asfaltowej – wyjaśnia 
Wojciech Lesiak z Refera-
tu Inwestycji i Dróg Urzę-
du Miejskiego w Żarowie. 
Kierowcy muszą się jeszcze 

uzbroić w cierpliwość. Niskie 
temperatury nie pozwalają 
na naprawę kolejnych ubyt-
ków w drogach. – Jak tylko 
warunki atmosferyczne na to 
pozwolą, a ziemia nie będzie 
już tak zmrożona, rozpocznie-
my prace przy łataniu pozi-
mowych dziur na drogach 
gminnych – zapowiada za-
stępca burmistrza Żarowa, 
Grzegorz Osiecki. 

Ag 
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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 sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta 
Żarów Nr 33/2013 z 28 lutego 2013r. 

W  trzech placówkach 
oświatowych w gmi-

nie Żarów ruszył już na-
bór na nowy rok szkolny. 
Szkoła Podstawowa im. 
Jana Brzechwy w Żarowie, 
Szkoła Podstawowa im. 
UNICEF w Imbramowicach 
oraz Szkoła Podstawowa im. 
Anny Jenke w Mrowinach 
ogłosiły jednak zapisy nie 
tylko do klasy pierwszej, 
ale również do oddziałów 
przedszkolnych. 

Zapisy w placówkach po-
trwają do końca marca. - Do 
pierwszej klasy przyjmować 
będziemy wszystkie dzieci 
urodzone w 2006 roku oraz 
sześciolatki, których rodzi-
ce zgłoszą taki wniosek. Na 
przyjęcie dzieci sześcioletnich 
do pierwszej klasy zgodę mu-
si wyrazić jeszcze dyrektor 
szkoły – wyjaśnia Urszula 
Rurarz, dyrektor żarowskiej 
placówki. Na rok szkolny 
2013/2014 szkoła prowadzi 

również zapisy do oddziału 
przedszkolnego. Tam przyj-
mowane będą dzieci urodzo-
ne w 2007 i 2008 roku. - Jak 
co roku, dla dzieci zamiesz-
kałych w obwodzie szkoły, 
których droga od miejsco-
wości zamieszkania do Żaro-
wa przekracza trzy kilometry, 
gmina organizować będzie 
bezpłatny transport. Wszyst-
kie dzieci, które zostaną za-
pisane w tym terminie będą 
przyjęte do naszej placówki. 
Serdecznie zapraszamy! – do-
daje Urszula Rurarz. 

Rodzice najmłodszych 
mieszkańców Imbramowic, 
Bukowa, Pożarzyska, Sied-
limowic, Gołaszyc, Tarna-
wy i Marcinowiczek mogą 
z kolei zapisywać swoje po-
ciechy do Szkoły Podstawo-
wej w Imbramowicach. Tam 
również do pierwszej klasy 
przyjmowane będą dzie-
ci urodzone w 2006 roku 
lub rok młodsze, na wnio-
sek rodziców. – Zaprasza-

my wszystkie dzieci do naszej 
placówki. Zapewniamy bar-
dzo dobrą bazę lokalową, 
wykwalifikowaną kadrę pe-
dagogiczną, wsparcie logo-
pedy, psychologa i pedagoga. 
Przypominam również, że 
obowiązek rocznego przy-
gotowania przedszkolnego 
spoczywa na dzieciach uro-
dzonych w 2008 roku – in-
formuje Krystyna Waliszak, 
dyrektor szkoły w Imbramo-
wicach.

W Żarowie zapisy pro-
wadzone są w sekretariacie 
szkoły, w godzinach 8.00-
15.00 bądź telefonicznie pod 
numerem telefonu 74 8580-
482 i 74 8580-382. Imbra-
mowicka placówka zapisy 
prowadzi również w sekreta-
riacie szkoły przy ulicy Ża-
rowskiej 45. W Mrowinach 
swoją pociechę można za-
pisać w sekretariacie szkoły 
przy ulicy Wojska Polskie-
go 43. 

Magdalena Pawlik 

Pierwszoklasisto 
ruszaj do szkoły!

Za butelkę wódki
Z pękniętą czaszką, po-

bite, zapchlone i niedoży-
wione zwierzę w worku 
po ziemniakach ktoś pod-
rzucił na polnej drodze 
w Bukowie. Jak się oka-
zało, właścicielka chciała 
się go pozbyć, bo za dużo 
jadło. Zabójstwo psa zleciła 
mężczyźnie, który jako za-
płaty zażądał butelki wódki. 
Tyle warte okazało się życie 
zwierzęcia. Żarowskiej po-
licji udało się ustalić właści-
cielkę psa oraz mężczyznę, 
który skatował zwierzę na 
jej zlecenie. 60-letniemu 
mieszkańcowi gminy za 
usiłowania zabicia psa grozi 
do 3 lat pozbawienia wol-
ności. Odpowiedzialności 
nie uniknie także właści-
cielka, został jej przedsta-
wiony zarzut pomocnictwa, 

za co grozi do 2 lat pozba-
wienia wolności. 60-letni 
mężczyzna usłyszał już za-
rzut znęcania się nad psem. 
Wobec niego zastosowany 
został dozór policyjny. Trzy 
razy w tygodniu będzie mu-
siał meldować się w komi-
sariacie. 

Odpowiedzą za kra-
dzieże

Włamywali się do do-
mów i piwnic. Teraz grozi 
im do 10 lat pozbawienia 
wolności. W nocy z 12 na 
13 lutego policjanci za-
trzymali trzech dwudzie-
stolatków podejrzanych 
o dokonanie włamań na 
terenie Żarowa. – W toku 
przeprowadzonych czyn-
ności ustaliliśmy, że męż-
czyźni, mieszkańcy Żarowa 
i Pastuchowa, dokonali 

przynajmniej 4 włamań 
m.in. do domków jedno-
rodzinnych – wyjaśnia Iza-
bela Basztura, komendant 
żarowskiego komisariatu 
policji. Mężczyźni dokonali 
m.in. kradzieży elektrona-
rzędzi z jednej z piwnic, na 
łączną kwotę 2 tysięcy zło-
tych. Do zdarzenia doszło 
24 stycznia. Część skra-
dzionych przedmiotów 
udało się odzyskać. 

Spuścili paliwo 
w Mięlęcinie

Czterdzieści litrów ole-
ju napędowego oraz dwa 
akumulatory padły łupem 
złodzieja w nocy z 26 na 
27 lutego. Kradzieży do-
konano na prywatnej po-
sesji w Mielęcinie. Policja 
poszukuje złodzieja.

Ag

Terminy płatności podatków, opłat oraz 
należności niepodatkowych w 2013 roku:

 
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 posiada-
nia psa, zobowiązane są do ich niezwłocznego uregulowania.

Uwaga! Przerwa w dostawie energii elektrycznej
Od 14 do 15 marca w godzinach 8.00-15.00 w Żarowie nastąpi przerwa w dostawie 
energii elektrycznej. Dotyczyć będzie mieszkańców ulicy Słowiańskiej 1-19 
i 2-26, Cembrowskiego oraz Mickiewicza 27-29 i 39. 

Już od ośmiu lat jest or-
ganizatorem letniego wy-

poczynku dla dzieci z całej 
gminy Żarów. Z powodze-
niem prowadzi również 
świetlicę wsparcia dzien-
nego „Cztery Pory Roku”. 

A w tym roku najmłodsi 
mieszkańcy mogli uczest-
niczyć w najróżniejszych 
atrakcjach przygotowanych 

na zimowe ferie. Żarowskie 
Stowarzyszenie „Edukacja” 
od lat wspiera i dba o dzie-
ci oraz młodzież. Za taką 
działalność teraz możemy 
im podziękować. - Gorąco 
zachęcam o przekazanie na 
stowarzyszenie jednego pro-
centa podatku. Środki finan-
sowe pomogą nam jeszcze 
lepiej i sprawniej organi-
zować czas najmłodszym 

mieszkańcom naszej gmi-
ny. Wystarczy w rozlicze-
niu rocznym wpisać NR KRS 
0000213774 z dopiskiem 
Żarowskie Stowarzyszenie 
„Edukacja”. Liczymy na 
waszą życzliwość i już dziś 
gorąco dziękujemy - mówi 
prezes stowarzyszenia, He-
lena Słowik.

Magdalena Pawlik  

Podziel się jednym procentem

OGŁOSZENIE DROBNE  
Sprzedam działkę budowlaną w Żarowie  przy ul. Wiejskiej o pow. 8,12 arów. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 609 145 374

Colgate się rozbudowuje
Na przełomie II i III kwar-

tału 2013 roku ruszy rozbu-
dowa świdnickiej fabryki 
Colgate-Palmolive. Przy-
gotowania do rozpoczęcia 
projektu trwały przez ostat-
nie miesiące. Po zakończeniu 
rozbudowy w świdnickim za-
kładzie będą produkowane 
płyny do płukania jamy ust-
nej, a dodatkowo o 30 pro-
cent zwiększy się również 
produkcja pasty do zębów. 
Tym samym zakład Colgate-
-Palmolive w Świdnicy sta-
nie się strategiczną fabryką 

koncernu w Europie. Najpóź-
niej do końca 2015 r. Colga-
te zainwestuje w rozbudowę 
zakładu co najmniej 102,5 
mln złotych oraz zatrudni 
minimum 80 nowych pra-
cowników.

Wsparcie 
dla przedsiębiorczych

Na wtorek, 19 marca 
w godz. 10.00-14.00 w sa-
li narad Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy (budynek USC) 
zaplanowano spotkanie pn. 
„Wsparcie dla przedsię-
biorczych”. Spotkanie skie-

rowane jest do osób, które 
zainteresowane są pozyska-
niem kapitału na rozpoczęcie 
działalności jak i na rozwój 
firmy. Do dyskusji zapro-
szono specjalistów z kil-
ku instytucji finansowych, 
którzy przedstawią możli-
wość pozyskania dotacji, 
niskooprocentowanych po-
życzek i poręczeń kredyto-
wych. W trakcie spotkania 
będzie możliwość skorzysta-
nia z bezpłatnych konsulta-
cji indywidualnych środków 
finansowych na rozpoczęcie 
i rozwój firm.

Co w powiecie piszczy?
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Takie możliwości stwa-
rza Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Żeby jed-
nak móc rozpocząć staranie 
o dofinansowanie inwestycji, 
potrzebne jest zebranie mi-
nimum pięćdziesięciu chęt-
nych mieszkańców z terenu 
Bożanowa i Wierzbnej, czyli 
tych miejscowości, które ob-
jęte będą budową kanalizacji. 
– Wówczas każdy zaintere-
sowany mieszkaniec na bu-
dowę będzie potrzebował 10 
procent wkładu własnego, 45 
procent otrzyma z Funduszu, 

kolejne 45 procent natomiast 
zostanie udzielone w formie 
preferencyjnej 3,5 procento-
wej pożyczki, której spłata 
będzie 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 właś-
cicieli gospodarstw domo-
wych (w tym także tych 
zarządzanych przez wspól-
noty samorządowe i spół-
dzielnie mieszkaniowe), 
gospodarstw agroturystycz-

nych oraz obiektów użytecz-
ności publicznej z Bożanowa 
i Wierzbnej. – Obecnie cze-
kamy na szacunkową wy-
cenę kosztów wykonania 
przyłącza. Pod koniec mar-
ca przedstawimy wycenę 
mieszkańcom tych dwóch 
miejscowości – dodaje Prze-
mysław Sikora. Wówczas 
dopiero rozpocznie się nabór 
wniosków od osób zaintere-
sowanych pozyskaniem do-
finansowania na wykonanie 
przyłącza kanalizacyjnego. 

Agnieszka Gryc

Przyłącz się do kanalizacji
Jeszcze w tym roku ruszą prace przy budowie sieci wodociągowej z przyłączami w Bo-

żanowie i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do 
Żarowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości swoje posesji 
do kanalizacji będą musieli podłączyć na własny koszt. Jest jednak szansa, by na ten cel 
pozyskać dofinansowanie.

Do 15 lutego mieszkań-
cy gminy Żarów składali 

deklaracje o wysokości opła-
ty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Nie 
wszyscy jednak wypełnio-
ne dokumenty dostarczyli 
do Urzędu Miejskiego. Dla 
tych, którzy tego nie zrobi-
li, wydłużono termin.

Ci, którzy jeszcze nie zło-
żyli stosownych dokumentów, 
wciąż mogą jeszcze wypełnić 
deklarację i złożyć. Na „za-
pominalskich” czekają urzęd-
nicy, którzy pomogą w jej 
wypełnieniu oraz wyjaśnią 
wszelkie wątpliwości. Przy-
pomnijmy, od 1 lipca w życie 

wchodzi tzw. ustawa śmie-
ciowa. Od tej pory odpada-
mi będzie zarządzała gmina 
i to ona w drodze przetargu 
wyłoni firmę, która odbierze 
śmieci od jej mieszkańców. Ci 
ostatni od tej pory będą płacili 
tzw. podatek śmieciowy. We-
dług uchwały Rady Miejskiej 
wysokość opłaty będzie nali-
czana od liczby osób zamiesz-
kujących dane gospodarstwo 
domowe. Na początku marca 
w życie weszła jednak noweli-
zacja tej ustawy, która zawiera 
dwie zasadnicze zmiany i jest 
wynikiem interwencji szefów 
gmin, w tym także burmistrza 
Leszka Michalaka. Zmia-
ny wprowadzają możliwość 

naliczania opłaty także we-
dług innego kryterium np. 
od powierzchni mieszkania, 
bieżącego zużycia wody czy 
liczby osób zamieszkałych 
w gospodarstwie oraz dają 
możliwość gminom objęcia 
systemem dzierżawy i zarzą-
dzania pojemnikami na odpa-
dy. Obie zmiany trafią teraz 
pod obrady Rady Miejskiej. 
Do końca marca mieszkańcy 
gminy, którzy mają podpisaną 
umowę z Albą Dolny Śląsk 
oraz świdnickim Zakładem 
Oczyszczania Miasta, zgodnie 
z deklaracją firmy, otrzyma-
ją wypowiedzenia umowy ze 
skutkiem na dzień 30 czerwca.

AG

Pamiętaj o deklaracji!

Szkolenia zawodowe na 
pracownika gospodarczego 
oraz opiekuna osoby star-
szej, analiza predyspozycji 
zawodowych, poradnictwo 
psychospołeczne i psycholo-
giczne oraz organizacja staży 
to główne założenia projek-
tu, który ruszy na przełomie 
kwietnia i maja. Projekt,  na 

Przeszkolą 
bezrobotnych

Blisko dwudziestu trwale bezrobotnych mieszkańców 
gminy będzie miało szansę zmienić swoje życie. Sto-

warzyszenie „Edukacja” z Żarowa przy wsparciu firmy 
Mediator Group S.A. pozyskało 230 tysięcy złotych na 
aktywizację tych osób. 

który Stowarzyszenie „Edu-
kacja” przy wsparciu firmy 
Mediator Group S.A., po-
zyskało 230 tysięcy złotych 
ze środków unijnych, skie-
rowany jest do osób trwale 
bezrobotnych z terenu gminy 
Żarów w wieku od 15 do 64 
roku życia. – Bardzo się cie-
szę, że udało nam się zdobyć 

środki unijne na realizację te-
go projektu. Dzięki niemu bę-
dziemy mogli po raz kolejny 
wspomóc naszych mieszkań-
ców – mówi Helena Słowik, 
prezes stowarzyszenia „Edu-
kacja”. Łączna wartość pro-
jektu to kwota 261 tysięcy 
złotych. – W kosztach projektu 
partycypować będzie, w po-
staci niepieniężnej, także gmi-
na Żarów – dodaje Marcin 
Pietrzyk z Mediator Group 
S.A. Szczegóły w kolejnym 
numerze Gazety Żarowskiej.

Agnieszka Gryc

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 z późniejszymi zmianami), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 usta-
wy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:Nr 
XXII/161/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w obrębie wsi Bożanów, gm. Żarów, zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się  
z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 29.03.2013r. do 19.04.2013r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.04.2013r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Żarowie o godz. 1400. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każ-
dy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 06.05.2013r.

Urodził się 7 marca 1920 
roku niedaleko Lwowa. 

Od przeszło dziesięciu jest 
mieszkańcem gminy Żarów. 
Społecznik, gawędziarz i au-
tor najbardziej znanej w Pol-
sce ścieżki zdrowia.

 Mikołaj Nowosad w pią-
tek, 8 marca obchodził swoje 
dziewięćdziesiąte trzecie uro-
dziny. Gratulacje i życzenia 
panu Mikołajowi składał nie 
tylko burmistrz Leszek Mi-
chalak. Potok ciepłych słów 
popłynął od dyrektorów szkół 
Heleny Słowik i Krystyny 
Wardach, dyrektora biblio-
teki Stanisławy Biernackiej, 
kierownika żarowskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
Anity Denes-Ziemkiewicz 

Dwieście lat, panie Mikołaju!

oraz ich pracowników i przy-
jaciół-emerytów ze Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów, nie tylko z Żarówa, ale 
także Jaworzyny Śląskiej. – 
Z całego serca życzymy na-
szemu Mikołajowi zdrowia, 
wytrwałości i wciąż niegas-
nącej pogody ducha. Mikołaj 

Nowosad to człowiek wszech-
stronnie uzdolniony, ma do-
skonałą pamięć i niejeden 
młody mógłby się od niego 
wiele nauczyć – tak o jubi-
lacie mówiła Danuta Ber-
dys z żarowskiego związku 
emerytów.

Magdalena Pawlik 
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Jest ich siedemnastu. Organizują życie we wsiach, aktywizują ich mieszkańców, 
pracują na rzecz lokalnego społeczeństwa. Zobacz sołtysów z gminy Żarów.

Sołtysi z naszej gminy

Na zdjęciu Eugeniusz Bernatowicz, od dziesięciu lat sołtys Marcinowiczek, jednej z najmniej-
szych wsi w gminie Żarów oraz Krystyna Popek, sołtyska Mrowin, jednej z największych wsi 
w gminie, która funkcję pełni od trzech lat.

Izabela Girnyk, sołtyska wsi Bożanów i Piotr Chruścicki, sołtys Wierzbnej. Oboje funkcję peł-
nią pierwszą kadencję.

W młodości siła? Na zdjęciu najmłodszy sołtys w gminie Żarów – Paweł Świętak z Mielęcina 
oraz Agnieszka Proniewicz z Przyłęgowa.

W swoich wsiach rządzą niedawna. Na zdjęciu od 2 lat sołtys Pyszczyna Ryszard Pawlik oraz 
od 3 lat sołtys Gołaszyc Jolanta Kozów.

Najmłodszy stażem sołtys w gminie Żarów pełni funkcję dopiero od roku. Na zdjęciu Marek 
Fita sołtys Imbramowic w towarzystwie Beaty Śliwy, sołtyski Siedlimowic.

Buków i Łażany to bardzo aktywne wsie. Na zdjęciu sołtyska Łażan Danuta Gadzina i Henryk 
Rycerz, sołtys Bukowa
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Na co dzień zajmują się 
sprawami lokalnych 

społeczności: integrują, or-
ganizują imprezy, zbierają 
podatki, aranżują pracę na 
wsi, organizują zebrania 
wiejskie, przekazują wia-
domości z gminy i wresz-
cie często zwyczajnie służą 
dobrą radą. Mowa o sołty-
sach, którzy w poniedziałek 
11 marca obchodzili swoje 
święto. 

Funkcja, jaką pełnią, przy-
nosi wiele satysfakcji, ale jak 
sami przyznają bycie sołty-
sem nie jest łatwym zaję-
ciem. – To naprawdę bardzo 
ciężka praca społeczna, wy-
magająca poświęcenia, czę-
sto kosztem własnej rodziny, 
ale przynosi też ogrom sa-
tysfakcji – mówi Agniesz-
ka Proniewicz, od trzech lat 
sołtyska Przyłęgowa. – Cie-
szą przede wszystkim wspól-
ne inicjatywy. Najtrudniej 
w naszej pracy zorganizo-
wać ludzi do wspólnej pracy 
na rzecz wsi, ale jak już się 
uda, to efekty i satysfakcja 
są nie do opisania – dodaje 
Ryszard Pawlik, od ponad 
2 lat pełniący funkcję sołtysa 
Pyszczyna. Wielu z nich od 
kilku lat niezmiennie repre-
zentuje mieszkańców swo-
ich wsi. Wśród nich są i tacy, 
którzy funkcję odziedziczyli. 
– Można śmiało powiedzieć, 
że sołtysowanie odziedziczy-
łem po tacie. Przyznaję, że 
trudno było podjąć decyzję, 
ponieważ doskonale wie-
działem przecież, że to cięż-

Na zdjęciu dolny rząd od lewej: sołtys Bożanowa Izabela Girnyk, sołtys Gołaszyc Jolanta Kozów, sołtys Mrowin Krystyna 
Popek, sołtys Siedlimowic Beata Śliwa, sołtys Łażan Danuta Gadzina i sołtys Przyłęgowa Agnieszka Proniewicz.
Górny rząd od lewej: sołtys Pyszczyna Ryszard Pawlik, sołtys Marcinowiczek Eugeniusz Bernatowicz, sołtys Wierzbnej 
Piotr Chruścicki, sołtys Bukowa Henryk Rycerz, sołtys Imbramowic Marek Fita oraz sołtys Mielęcina Paweł Świętak. 
Na zdjęciu brakuje: sołtysa Kalna Janiny Jarosz, sołtysa Mikoszowej Marty Wądołowskiej, sołtysa Pożarzyska Łukasza 
Brańki, sołtysa Zastruża Wojciecha Elżbieciaka. 

Rządzą w naszych wsiach Zdaniem mieszkańców

Andrzej Mach
Każdy sołtys wsi jest 

jak głowa rodziny. Po-
trzebny, zaangażowa-
ny i przede wszystkim 
sprawiedliwy. Dobry 
sołtys to sołtys dostęp-
ny dla wszystkich lu-
dzi. Powinien umieć 
porozumieć się ze 
wszystkimi i w miarę 
możliwości rozwiązy-
wać problemy miesz-
kańców. Funkcja sołtysa 
jest społeczna i nadają się do niej wyłącznie ludzie 
pracowici, z pasją społecznika. Wydaje mi się, że już 
nie wystarczy zostać sołtysem, trzeba nim po prostu 
być. Uważam, że sołtys naszej miejscowości Piotr 
Chruścicki dobrze wypełnia swoje społeczne zada-
nia. Zawsze znajduje czas dla drugiego człowieka. 
A to jest cecha bezcenna.

Waldemar 
Rzeszowski

Nie wyobrażam so-
bie wsi bez sołtysów. To 
osoba, która wprowadza 
ład i porządek w swo-
jej miejscowości. Dba 
o swoich mieszkańców 
i zawsze stara się być 
pomocna. Dlatego soł-
tysem z reguły zosta-
je osoba znana na wsi. 
Ale nie wystarczy tyl-
ko być znanym, żeby 
dobrze wypełniać swoją funkcję. Dobry sołtys jest 
dostępny i komunikatywny. Łączy ludzi, skutecznie 
informuje, reaguje na lokalne potrzeby i wspomaga 
oddolne inicjatywy. Najlepszy sołtys to taki, który 
chce i potrafi. Jest pracowity i ma pomysły. Dobrze 
współpracuje również z różnymi organizacjami, cho-
ciażby z Radą Sołecką, z którą powinien inicjować 
różne przedsięwzięcia.

Wioletta Galicka
Być sołtysem to 

z pewnością trudna 
i odpowiedzialna rola. 
Moja teściowa przez 
długie lata pełniła taką 
społeczną funkcję i z tej 
perspektywy mogę po-
wiedzieć, że wcale nie 
było łatwo. Sołtysowa-
nie to praca tylko dla 
aktywnych społeczni-
ków. Dobry sołtys po-
winien umieć rozmawiać 
z ludźmi, motywować ich do społecznego działania, 
integrować i budować porozumienie w kwestiach draż-
liwych i konfliktowych. W każdej wsi powinna być 
taka osoba, której ludzie zaufają i powierzą swoje tro-
ski. Myślę jednak, że sołtysi, którzy pełnią takie funk-
cje w naszej gminie wykonują swoją pracę z wielkim 
zaangażowaniem i sercem. Mam nadzieję, że ta spo-
łeczna rola jest ich pasją.

Tekst: Magdalena Pawlik 

Foto: Agnieszka Gryc

Powinien być komunikatywny czy raczej powścią-
gliwy? Jak rozumie potrzeby swoich mieszkań-

ców? I czy dobrze wypełnia swoją rolę? O tym, jaki 
powinien być dobry sołtys i jak powinien prawidło-
wo spełniać społeczną funkcję mówią mieszkańcy 
gminy Żarów.

ka praca, widziałem z jakimi 
problemami borykał się mój 
tata – wyjaśnia Marek Fi-
ta, najmłodszy stażem soł-
tys w gminie Żarów, który 
funkcję objął dopiero rok te-
mu. W roli sołtysa doskona-
le odnajduje się najmłodszy 
w gminie – Paweł Świętak 
z Mielęcina. Sołtysem zo-
stał trzy lata temu, mając za-
ledwie 21 lat. – Chcieliśmy 
zrobić coś nowego w naszej 
miejscowości, postawić na 
nowoczesność i zmotywować 
do działania młodych – wy-
jaśnia swoją decyzję Paweł. 
– Po tych trzech latach na 
pewno udało się bardziej za-

interesować młodych ludzi 
sprawami wsi, ale przed na-
mi jeszcze wiele pracy. Na 
terenie gminy Żarów pra-
cuje siedemnastu sołtysów. 
Do ich obowiązków należy 
głównie pobór podatków od 
mieszkańców, organizacja ze-
brań wiejskich, uczestnictwo 
w naradach sołtysów, spot-
kaniach i uroczystościach 
gminnych, przekazywanie 
ważnych informacji z gminy, 
zarządzanie funduszem sołe-
ckim oraz organizacja życia 
społecznego na wsi.  – Sołtys 
to ta osoba, która integruje 
środowisko wiejskie. Gdyby-
śmy ich nie mieli, to śmiem 

podejrzewać, że nie udałoby 
się w naszej gminy zorgani-
zować wielu przedsięwzięć. 
Takich, których przykładów 
praktycznie w każdej wio-
sce, można wymienić wiele, 
jak choćby przystanki,  pla-
ce zabaw, urządzenie tere-
nów zielonych, wyposażenie 
czy remonty świetlic – mówi 
burmistrz Leszek Michalak.

Raz do roku w gminie Ża-
rów jest ten szczególny mo-
ment, w którym dziękuje się 
sołtysom za ich pracę i za-
angażowanie. Od dziewięt-
nastu lat sołtysi świętują na 
Balu Sołtysa. 

Agnieszka Gryc

Sołtys w średniowieczu 
był postawiony przez feu-
dalnego pana na czele wsi 
lokowanej na prawie nie-
mieckim. Sołtysem mógł 
być szlachcic, mieszczanin 
lub chłop. Do praw sołty-
sa należało zbieranie czyn-
szu, przewodniczenie ławie 
wiejskiej, partycypowanie 
w dochodach feudała (1/6 
czynszów i 1/3 kar sądo-

Ciekawostki o sołtysach
Sołtys – osoba będąca przedstawicielem lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej. 

Jego rola począwszy od średniowiecza ulegała poważnym zmianom i od 1990 roku 
w Polsce jest organem wykonawczym sołectwa.

wych), prawo posiadania 
jatek, młyna itp. Miał obo-
wiązek konnej służby woj-
skowej. Pozycja społeczna 
i ekonomiczna sołtysów by-
ła stosunkowo mocna, mo-
gli oni nawet konkurować 
ze średnio zamożną szlach-
tą. Z tego względu szlachta 
wymogła na Jagielle Sta-
tut warcki (1423), na mocy 
którego mogła wykupywać 

sołectwa. Z biegiem cza-
su od wieku XV do XVII 
sołtysi stali się nadzorca-
mi pańszczyźnianymi i po-
mocnikami właścicieli wsi. 
Od 1990 roku sołtys jest or-
ganem wykonawczym jed-
nostki pomocniczej gminy, 
sołectwa. Sołtys jest wybie-
rany przez zebranie wiejskie, 
a jego działalność wspiera 
Rada Sołecka. 

Najmłodszy stażem sołtys 
gminy Żarów to… Marek Fi-
ta z Imbramowic

Najstarszy stażem sołtys gmi-
ny Żarów to… Wojciech El-
żbieciak z Zastruża

Łącznie w gminie Żarów jest… 
17 sołtysów

Kruków obecnie nie ma soł-
tysa. W najbliższych miesią-
cach odbędą się tam wybory 
nowego sołtysa.

AG

Więcej ciekawych informacji i zdjęć z Gminy Żarów na stronie: 
www. um.zarow.pl
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Nastrojowe piosenki 
w wykonaniu uczniów 

Zespołu Szkół, prezentacja 
o  aktywnych kobietach, 
symboliczne tulipany i po-
tok życzeń. W takim klimacie 
w czwartkowe popołudnie, 
7 marca w gościnnym gim-
nazjum świętowały kobiety 
z gminy Żarów. 

W spotkaniu uczestniczyło 
ponad sto dwadzieścia przed-
stawicielek płci pięknej. - To 
wy, drogie panie jesteście bo-
haterkami tego dnia. Cieszę 
się, że mogę świętować ra-
zem z wami i jednocześnie 
dziękuję, że grono tych na-
jaktywniejszych wciąż się po-
większa. Korzystając z okazji, 

Za zdrowie pań!

pragnę życzyć wszystkiego co 
najlepsze. Pogody ducha i si-
ły, bo okazuje się, że kobiece 
możliwości są duże, a ramio-
na kobiet choć kruche wiele 
potrafią znieść. W sile kobiety 
podobno jest siła mężczyzny. 
I takiej siły na kolejne lata 
wam, drogie panie, z całe-
go serca życzę – mówił bur-
mistrz Leszek Michalak.

O tym, że kobiety są nie 
tylko wrażliwe, ale również 
wyjątkowe śpiewał w pio-
sence „Najwięcej witaminy 
mają polskie dziewczyny” 
Andrzej Rosiewicz. Z tym 
stwierdzeniem zgadzały się 
także mieszkanki gminy Ża-
rów. – Współczesna kobieta 
jest zmotoryzowana, już nie 

robi na drutach, nie ceru-
je skarpetek, realizuje swo-
je pasje i spełnia marzenia. 
Poza tym jest dobrą żoną, 
matką, babcią czy przyjaciół-
ką. I w każdej roli doskona-
le sobie radzi – tłumaczyła 
mieszkanka gminy Żarów, 
Józefa Paszko. Jak przeko-
nywały kobiety, aktywnym 
trzeba być dopóki wystar-
czy na to sił. – Nie można 
się zamknąć w czterech ścia-
nach. Trzeba żyć pełnią życia 
i cieszyć się najpiękniejszymi 
chwilami. Jestem aktywną 
kobietą. Mam dużo obowiąz-
ków i różnych zainteresowań. 
Mój dzień jest w całości za-
pełniony i nigdy nie narze-
kam na nudę – przekonywała 
z kolei Maria Sztajnec.

Wspólnie z mieszkan-
kami gminy w żarowskim 
gimnazjum świętowały dy-
rektorki szkół i jednostek 
gminnych, przedstawiciel-
ki Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku i Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów, radne 
Rady Miejskiej, reprezentant-
ki Kół Gospodyń Wiejskich, 
nauczycielki i pracownice 
Urzędu Miejskiego. 

Magdalena Pawlik 

Przetarg został ograniczony z uwagi na kształt i powierzchnię działki

1. Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wy-
woławczej podanej w tabeli  na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 
9458 najpóźniej do dnia 11  kwietnia 2013r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, po-
zostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co 
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu 
notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpła-
cone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oferent nabywający nieruchomość 
zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych  
związanych z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie łącznej 1.776  zł oraz kosztów notarialnych.
8. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Łażany posiada funkcję określoną symbolem B.12 
PG – teren powierzchniowej eksploatacji górniczej.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 748580-591 wew. 
339 i 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz doku-
mentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczest-
nika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest 
reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniają-
cego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapo-
znania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
13. Postąpienie wynosi 200 zł.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości 
sąsiadujących ze zbywaną działką dotyczący sprzedaży
działki położonej w Łażanach

Nr działki Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania 

nieruchomości
Cena 

wywoławcza
Wys. 

wadium
Godz.

rozpocz.

358/3 507 Sw1s/00019326/3 Sprzedaż na własność 10.500 zł 1.050 zł 9 00

Dwugodzinna jazda testo-
wa do Jeleniej Góry odby-
ła się w niedzielę, 24 lutego 
i wzięli w niej udział, jako 
testerzy, studenci Politechni-
ki Wrocławskiej oraz trójka 
młodych żarowian, których 
zadaniem była ocena komfor-
tu podróży z punktu widzenia 
dzieci. – Wejście do pociągu 
jest dużo łatwiejsze, siedzenia 
są komfortowe, a co najważ-
niejsze - z testów wynika, że 
najmłodsi mogą (wykorzy-
stując dwa sąsiednie miej-
sca) na nich nawet wygodnie 
leżeć czy spać. Bez proble-
mu można także podróżować 
nim z wózkiem dziecięcym 
czy inwalidzkim. Wnętrze po-
ciągu również różni się od 
tego, do którego przywykli 
żarowianie, dojeżdżający do 
pracy czy szkoły koleją. Mię-

Żarowianie testowali 
nowy pociąg

Łatwiejsze wejście do pociągu, komfortowe fotele, możli-
wość podłączenie do zasilania laptopów i bezprzewodowy 

dostęp do Internetu. To tylko niektóre z zalet nowego pocią-
gu, dostrzeżone między innymi przez trójkę małych żarowian, 
którzy zostali zaproszeni do przetestowania nowego pociągu. 

dzy wagonami nie ma ścian 
z drzwiami, a jedynie harmo-
nie przegubów, podobne jak 
w autobusach. Mimo tego we-
wnątrz nie było chłodno. Ok-
na i drzwi są szczelne, więc 
dzieci błyskawicznie pozbyły 
się zimowych okryć. Latem 
też ma być przyjemnie, po-
nieważ skład wyposażony jest 
w klimatyzację – relacjonuje 
wyprawę dr inż. Bogusław 
Molecki z Zakładu Logistyki 
i Systemów Transportowych 
Politechniki Wrocławskiej. 
Jednostka 31 WE, wyprodu-
kowana przez nowosądecki 
Newag, niedawno stała się 
słynna w całym kraju, gdy 
na Centralnej Magistrali Ko-
lejowej przekroczyła prędkość 
200 km/h. Z daleka różni się 
bardzo od innych pociągów, 
wyraźnie opływowe kształty 

- Żarowskie gimnazjum 
powoli zaczyna się stawać 
centrum szkoleń kompute-
rowych. Nauczyciele z na-
szych placówek oświatowych 
mieli już okazję uczestniczyć 
w projekcie „Wykształcony 
nauczyciel 2”. Już w tym ty-
godniu rozpocznie się edycja 
kolejnego kursu, tym razem 
jednak w ramach projek-
tu „Multimedia w dydakty-
ce”. Skierowany będzie do 
nauczycieli klas I-III uczą-
cych w szkołach wiejskich. 
Zakończy się zdobyciem przez 

nich Europejskiego Certyfi-
katu Kompetencji Informa-
tycznych – wyjaśnia dyrektor 
gimnazjum w Żarowie, He-
lena Słowik.

Nie tylko nauczyciele 
szkół mają szansę na zdo-
bycie nowych umiejętności. 
Również mieszkańcy gmi-
ny mogą podnosić swoje 
kwalifikacje. - Już w kwiet-
niu w gimnazjum ruszy cykl 
szkoleń w ramach programu 
ECDL Start, które zakończy 
się zdobyciem certyfikatu. 
Uczestnikami tego szkolenia 

mogą być osoby, które posia-
dają co najwyżej wykształce-
nie średnie, w ciągu ostatnich 
sześciu miesięcy utraciły pra-
cę i kobiety powracające na 
rynek pracy. Udział będą mo-
gły także brać osoby pracują-
ce w administracji publicznej 
i te, które ukończyły pięćdzie-
siąty rok życia – dodaje He-
lena Słowik.
Więcej informacji w temacie 
bezpłatnych szkoleń można 
uzyskać pod nr tel. 601 054 
745.

Magdalena Pawlik 

Ty też możesz dostać certyfikat
Zdobywają nowe umiejętności na szkoleniach i otrzymują certyfikaty. Wiedzę wyko-

rzystują później na zajęciach lekcyjnych w szkołach. Żarowscy nauczyciele inten-
sywnie się uczą. A wszystko dzięki szkoleniom, które dydaktykom finansuje Europejski 
Fundusz Społeczny. 

poprawiają znacznie aerody-
namikę składu. W regularnym 
ruchu pięć nowych pociągów 
pojawi się od kwietnia. – Na 
naszej linii zadebiutują 

z czerwcową zmianą roz-
kładów i przejmą przyśpie-
szone połączenie Wrocławia 
z Jelenią Górą z postojem 
w Żarowie – informuje Bo-
gusław Molecki. 

Agnieszka Gryc

Wejście do pociągu 
jest dużo łatwiejsze, 

siedzenia są 
komfortowe, 

a co najważniejsze 
- z testów wynika, 
że najmłodsi mogą 

(wykorzystując dwa 
sąsiednie miejsca) 

na nich nawet 
wygodnie leżeć 

czy spać.
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Śladami historii

Śladami historii - Tajemnice 
kościoła w Imbramowicach cz. II

Czy świątynia w Imbramowicach 
powstała z inicjatywy kościel-

nej, czy też może prywatnej? Zapra-
szamy do lektury drugiego odcinka 
„Tajemnice kościoła w Imbramo-
wicach”.

W XV wieku Imbramowice po-
dzielone były na trzy folwarki, któ-
rych właścicielami były rycerskie 
rody: von Czirn, von Hundt, von Hof-
-Schnorbein i von Mettge. Wydaje 
się, że jedynie von Czirnowie, którzy 
władali okolicznymi wsiami, zdolni 
byli do ufundowania w swoich do-
brach kościoła. Jeśli tak się stało, to 
najprawdopodobniej było to najpóź-
niej do połowy XV wieku. Brak, nie-
stety, na to dowodów. Świątynia była 
wielokrotnie przebudowywana i re-
montowana, przez co zatraciła pier-
wotną formę. Interesujący wizerunek 
kościoła w Imbramowicach, utrwalo-
ny został na pocztówce z ok.1913/15 
roku. Zasadniczą różnicą ze stanem 
obecnym jest czworoboczna drew-
niana w górnej części wieża. Kolejne 
przedstawienie z ok.1942 roku, uka-
zuje świątynię z wieżą w pełni mu-

rowaną. Nie wzbudza to zastrzeżeń, 
gdyż jak wynika ze źródeł w 1938 
roku, stan techniczny budowli był 
bardzo zły i zapewne w ciągu na-
stępnych 3-4 lat dokonano remontu 
generalnego z postawieniem nowej 
murowanej wieży. Intryguje jednak 
jej wcześniejsza konstrukcja. Czy by-
ła od samego początku wieżą drew-
nianą, a może stanowiła późniejsze 
uzupełnienie konstrukcji murowanej, 
która uległa zniszczeniu wskutek wa-
dy konstrukcyjnej lub działań wojen-
nych np. z lat 1618-48? Nadmienić 
tutaj należy, że wieża kościoła w Ła-
żanach zniszczona została w trakcie 
burzy w 1641 roku i odbudowano 
ją dopiero w 1843 roku, natomiast 
wieżę kościoła w Bukowie, która 
runęła w 1729 roku, odbudowano 
dopiero pod koniec XIX wieku. Czy 
podobne zdarzenie, zniszczenia wie-
ży miało miejsce w Imbramowicach, 
a parafian stać było wówczas jedynie 
na rekonstrukcję drewnianą? Trud-
no dziś odpowiedzieć na wiele py-
tań dotyczących kościoła. To wciąż 
niewyjaśniona zagadka architektury. 

Bogdan Mucha / GCKiS Żarów

Co? Gdzie? Kiedy? 
ŚWIDNICA
17 marca
Spektakl „Czerwony Kapturek” 
w wykonaniu aktorów Teatru Lal-
ki i Aktora z Wałbrzycha (sala 
teatralna Świdnickiego Ośrodka 
Kultury, Rynek 43, godz. 16.00, 
bilety 12zł)

23 marca
Świdnickie Noce Jazzowe: De-
an Brown Group (Klub Bolko, 
pl. Grunwaldzki 11, godz. 19.20)

ŚWIEBODZICE   
16 marca
Młodzieżowa Rada Miejska oraz 
Miejski Dom Kultury zapraszają na 
Turniej Gier Konsolowych „TEKKEN 
5” (Miejski Dom Kultury, ul. Wolno-
ści 13, godz. 10.00-18.00)

19 marca
Pierwszy koncert instrumentalny 
Sekcji Muzycznej (Miejski Dom 
Kultury, ul. Wolności 13, godz. 
17.00)
    
STRZEGOM
17 marca
Międzypowiatowa Liga Szacho-
wa (Centrum Aktywności Spo-
łecznej Karmel, godz. 9.00)
    
24 marca
XV Jarmark Wielkanocny (Strze-
gomskie Centrum Kultury, ul. Pa-
derewskiego 36, godz. 13.00)

ŻARÓW    
16 marca
Indywidualne i drużynowe mi-
strzostwa Ludowych Zespołów 
Sportowych powiatu świdnickie-
go w szachach (gimnazjum, ul. 
Piastowska 10, godz. 9.30)

21 marca
Premiera sztuki teatralnej „Lek-
cja tańca dla starszych i zaawan-
sowanych” Bohumila Hrabala 
(Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 
15, godz. 19.00)
 
22 marca
Strefa wałbrzyska Szkół Podsta-
wowych i Gimnazjów w szachach 
(Kawiarnia Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu, ul. Piastow-
ska 10 )

24 marca
XIX Konkurs „Tradycje Wielka-
nocne” (Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu, ul. Piastowska 10, 
godz. 14.00. Regulamin konkur-
su oraz kartę zgłoszeniową moż-
na pobrać ze strony internetowej 
www.centrum.zarow.pl). 

28 marca
Premiera „Spotkanie z Hraba-
lem”. Zabawy z tekstami poety 
(Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 
15, godz. 19.00) 



8 www.um.zarow.pl» S p or t

Komplet punktów w trzech 
meczach zdobyli siatkarze 
TKKF. Udanymi rewan-
żami zakończyły się po-
tyczki z MKS Jaworzyną 
Śląską (3:1) oraz Mechani-
kiem Świdnica (3:0). Trze-
cie zwycięstwo siatkarze 
odnieśli w spotkaniu wyjaz-
dowym z Płomieniem Do-
bromierz (1:3).

LKS Chemik Żarów bez 
większych problemów po-
konał 3:0 zamykającą tabelę 
Dekorię Świdnica. Zaplano-
wane na 11. kolejkę derby po-
między Volley Żarów a LKS 
Chemik Żarów zostały przeło-
żone. LKS w dwunastej serii 
spotkań podejmował Clea-
net Świebodzice. Zwycięstwo 
oznaczałoby umocnienie się 
na pozycji wicelidera ligi.

W spotkanie lepiej weszli 
gospodarze, którzy prowadzili 
3:0. Udana gra blokiem Grze-
gorza Niczyporuka oraz dwa 
błędy własne świebodziczan 
doprowadzają do remisu 3:3. 
Walka punkt za punkt trwa-
ła do stanu 7:7. Wtedy ko-

Nie wykorzystali szansy
Rozpoczęła się runda rewanżowa 44. edycji 

Powiatowej Ligi TKKF w piłce siatkowej męż-
czyzn. Trzy wygrane TKKF Chemik Żarów sprawi-
ły, iż żarowianie włączyli się do walki o  podium 
rozgrywek. Swojej okazji na zbliżenie się do zdo-
bycia tytułu wicemistrzowskiego nie wykorzystali 
zawodnicy LKS Chemik Żarów.

lejne akcje wygrali Łukasz 
Jadach, Piotr Sozański oraz 
Krzysztof Górka i LKS od-
skoczył na 7:13. Chemik grał 
spokojnie, a rywale mnożyli 
błędy w obronie. Ostatecznie 
pierwszego seta udanym ata-
kiem z drugiej linii zakończył 
Łukasz Jadach (19:25).

Druga odsłona była popi-
sem jednej drużyny. Cleanet 
Świebodzice od pierwszych 
piłek narzucił swój styl gry. 
Gospodarze grali agresywnie 
i bardzo pewnie. Nie popeł-
niali błędów i wykorzystywali 
okazje do powiększenia swo-
jego prowadzenia. W koń-
cówce LKS wygrał trzy akcje 
z rzędu, ale pozwoliło to tylko 
zmniejszyć rozmiary porażki 
(25:21).

W trzecim secie obie ekipy 
prześcigały się w dwupunk-
towym prowadzeniu. Taki 
stan trwał do wyniku po 14. 
Mocno eksploatowany na 
skrzydle Krzysztof Gór-
ka trzykrotnie posyła piłkę 
w antenkę. Spadła jakość ser-
wisu, który nie utrudniał już 

tak bardzo rozgrywania akcji 
miejscowym. W tym frag-
mencie gry brylowali świe-
bodziczanie. Duże problemy 
z przyjęciem zagrywki miał 
Grzegorz Niczyporuk. LKS 
nie był w stanie odmienić lo-
sów tej partii, przegrywając 
25:18.

Chemik w czwartym se-
cie grał zbyt schematycz-
nie. Gubiony blok, to efekt 
gry kombinacyjnej Cleanet. 
Najsłabszym fragmentem gry 
naszej drużyny było przyję-
cie. Pewne zwycięstwo 25:16 
w ostatniej partii dało Cleanet 
Świebodzice cenne zwycię-

stwo za trzy punkty.
Taki rezultat oznacza, iż 

szansę na drugie miejsce 
w końcowym rozrachun-
ku mają aż cztery zespoły: 
LKS Chemik Żarów, Cleanet 
Świebodzice, TKKF Chemik 
Żarów oraz MKS Jaworzy-
na Śląska. Poza zasięgiem są 
siatkarze Oldboys Strzegom, 
którzy pewnie zmierzają do 
zwycięstwa całej ligi. 

Volley Żarów przegrał na 
własnym parkiecie z Jawo-
rzyną Śl. 3:1. Zawodnicy zaj-
mują przedostatnie miejscu 
w tabeli. 

Krzysztof Dutkiewicz

Przy szachownicy Czesław Stec

Remis osiągnął tylko Zbi-
gniew Zieliński. Pozostali 
zawodnicy przegrali swoje 
pojedynki. W ostatnim ligo-
wym spotkaniu Goniec zre-
misował 2,5-2,5 z OKSiR 
Wisznia Małą. 

Na pocieszenie pozosta-
ła radość z historycznego 
trzeciego miejsca. Po raz 
pierwszy od kilku lat uda-
ło się utrzymać w szeregach 
III ligi. Poprzednie wyniki 

pozwalały Gońcowi Żarów 
awansować do III ligi, by 
w kolejnym roku spaść do 
rozgrywek niższego szczebla.
  
Gońca Żarów w III Dolno-
śląskiej Lidze Szachowej re-
prezentowali: Damian Daniel, 
Czesław Stec, Wojciech Ko-
walczuk, Marek Szmyd, Zbi-
gniew Zieliński, Paweł Gulik, 
Hanna Rychlik.

KD

Krok od awansu
W bezpośrednim pojedynku decydującym o awansie do 

II ligi Goniec Żarów przegrał z liderem MUKS Śród-
mieście Wrocław 4,5-0,5. Tym samym nie udało się od-
robić dwóch punktów straty do szachistów z Wrocławia. 

Przygotowujący się do 
rozgrywek IV ligi siat-

karze klubu UKS „Volley” 
Żarów zmierzyli się w nie-
dzielę, 3 marca z III ligo-
wym Ikarem Legnica. 

W swoim pierwszym po-
ważnym meczu młodzicy 
UKS Volley Żarów prze-
grali 3:0 z bardziej ograny-
mi rówieśnikami z Legnicy. 
Wśród żarowskich zawodni-
ków wyróżnić należy Ma-
teusza Andrzejewskiego, 
Bartosza Adamskiego oraz 

Siatkarski dwumecz 
za nami

Kamila Skolimowskiego. 
W kolejnym spotkaniu na 

parkiet hali sportowej GCKiS 
w Żarowie wybiegły druży-
ny seniorskie. Pierwsze dwa 
sety zakończyły się zwycię-
stwem zawodników Volley. 
Po wprowadzeniu do gry 
młodych, mniej doświad-
czonych siatkarzy poziom 
rywalizacji się wyrównał. 
Ostatecznie mecz zakończył 
się wynikiem 3:2 dla Ikara 
Legnica.

KD

Biegali narciarze
Biegacze narciarscy gminy Żarów 
wzięli udział w 34. Biegu Gwarków 
oraz 37. Biegu Piastów. W tym roku 
nasi reprezentanci wystartowali na 
dystansie 10 km. Dla weterana „biegó-
wek” Bolesława Moryla, był to już 32. 
start w obu edycjach biegów!

Okręgówka zakończona
Dobiegły końca rozgrywki wałbrzy-
skiej kl. Okręgowej w szachach. 
Goniec II Żarów zajął 6. miejsce, na-
tomiast trzeci zespół zakończył rywa-
lizację na 8 pozycji.
Goniec II Żarów: P. Borowski, H. Król, 
D. Mozol, J. Dołharz, M. Bieszczad, A. 
Adamek, M. Cygan.
Goniec III Żarów: D. Bieszczad, H. 

Zaremba, E. Dominik, A. Piciński, Z. 
Komorowski, K. Serwin, M. Garbacz.

Ostatnie sparingi 
przed rundą wiosenną
Lotnik Jeżów Sudecki (jeleniogórska 
kl. O) – Zjednoczeni Żarów 3:1
bramka: M. Pietruszka.
AKS Strzegom (IV Liga) – Zjednocze-
ni Żarów 2:1
bramka: T. Rudnik
MKS Karolina Jaworzyna Śl. (wałbrzy-
ska kl. O) – Zieloni Mrowiny 6:2
bramki: Ł. Kusio, K. Lipiński.

Udany finisz
10.03 w Strzegomiu rozegrano ostat-
nią 11. rundę X edycji Międzypowia-
towej Ligi Szachowej. Pozycję lidera 

utrzymali szachiści Gambit I MDK 
Świdnica. Fenomenalny występ Gońca 
Żarów dał awans szachistom o 5 po-
zycji. Tym samym żarowianie zostali 
wiceliderami całego cyklu rozgrywek. 
Juniorzy Gońca Żarów zajęli 5. miejsce.
Goniec Żarów: A. Adamek, M. Biesz-
czad, K. Serwin, M. Cygan
Goniec Żarów – juniorzy: P. Borow-
ski, J. Dołharz, D. Mozol, K. Sołek, W. 
Zaremba, H. Zaremba.

Zwyciężyli w Czechach
Siatkarze LKS Chemik Żarów po raz 
kolejny brali udział w Międzynarodo-
wym Turnieju Siatkar skim w czeskim 
Mezimesti. Rozgrywki miały cha rakter 
całodobowy. Pierwszy gwizdek uczest-
nicy usłyszeli w piątek 2 marca o godz. 
17:00, natomiast zakończenie miało 
miejsce dzień później po 24 go dzinach 
gry. Rywalizacja toczyła się w dwóch 

grupach. W całym turnieju zwyciężyła 
grupa, w której znajdował się zespół 
LKS Chemik Żarów.
LKS Chemik Żarów: B. Kądziołka, E. 
Palarska, A. Obrał, Ł. Jadach, J. Kądzioł-
ka, M. Żyła, Z. Dobrowolski. 

Wicemistrzynie powiatu
Reprezentacja dziewcząt żarowskie-
go Gimnazjum 5.03 zajęła 2. miejsce 
w powiatowym turnieju piłki ręcz-
nej w Świebodzicach. Awans do dal-
szych rozgrywek uzyskały uczennice 
ze Świebodzic. Na co dzień kilka szczy-
piornistek trenuje w żarowskim klubie 
UKS „Głęboka Purpura”.
Skład: K. Bortnik, E. Malesza, A. Pio-
trowska, J. Zięba, P.Dominik, M. Przy-
byłowicz, K. Jastrzębska, E. Hołota, O. 
Kaźmierczak, P. Król, J. Dydyńska, N. 
Sawicka, K. Pszonka, W. Duda.

Krzysztof Dutkiewicz

Wkrótce dzieci i młodzież 
będą szlifować sporto-

wy talent nie tylko w salach 
gimnastycznych. Przy Szkole 
Podstawowej im. Jana Brze-
chwy powstanie nowoczesny 
kompleks lekkoatletyczny ze 
sztuczną nawierzchnią. 

Są pieniądze na kompleks lekkoatletyczny

Sportowy flesz

Żarów jako jedna z szesna-
stu gmin i powiatów w wo-
jewództwie dolnośląskim 
zakwalifikowała się do uni-
katowego programu budo-
wy obiektów sportowych 
na Dolnym Śląsku – „Dolny 
Śląsk dla Królowej Sportu”. 

Decyzję o przyznaniu dotacji 
na budowę bieżni lekkoatle-
tycznej w czwartek, 7 marca 
z rąk marszałka Rafała Jur-
kowlańca i wicemarszałka 
Radosława Mołonia odebrał 
burmistrz Leszek Michalak. 

Całkowity koszt nowo-

czesnego obiektu, który 
powstanie przy żarowskiej 
szkole, wyniesie ponad 600 
tysięcy złotych. Jednak po-
łowę tej kwoty, 300 tysięcy 
złotych, pokryje dofinanso-
wanie z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 

Dolnośląskiego. Decyzja 
o przyznaniu tych środ-
ków gminie Żarów już jest. 
W ślad za nią rozpoczną się 
pierwsze prace remontowe. 
- Nowy obiekt składać się 
będzie z czterotorowej bieżni 
lekkoatletycznej, sześciotoro-
wej bieżni do sprintu, skoczni 
w dal z rozbiegiem o długoś-
ci 40 metrów, stanowiska do 
pchnięcia kulą oraz boiska 
wewnątrz bieżni. Cieszę się, 
że pieniądze na nowe boisko 
już są i mam nadzieję, że ta-
kich talentów jak nasz Paweł 
Fajdek znajdzie się w naszej 
gminie jeszcze więcej – cie-
szył się burmistrz Żarowa.

Decyzja o otrzymaniu 

trzystu tysięcy złotych do-
tacji na nowe boisko w Ża-
rowie trafiła również w ręce 
dyrektor żarowskiej placów-
ki, która towarzyszyła bur-
mistrzowi we wrocławskim 
Urzędzie Marszałkowskim. 
– Czwartek 7 marca jest dla 
mnie chyba najszczęśliwszym 
dniem w mojej karierze za-
wodowej.  To szczęście do-
pełni się jeszcze bardziej, 
kiedy wspólnie z burmi-
strzem dokonamy uroczyste-
go przecięcia wstęgi nowego 
boiska – nie kryje radości dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
w Żarowie, Urszula Rurarz.

Magdalena Pawlik 


