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Żarów zawsze 
będzie mnie fascynował
Najpierw była praca w szkolnym kółku 
fotografi cznym. Później przyszedł czas na kursy 
i wreszcie samodzielną pracę w tym zawodzie. 

Ludzie z pasją - Marek Wąsowski
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Daicel 
się rozbudowuje
Japońska fabryka działająca w żarowskiej podstrefi e 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Invest Park” uruchomi nową linię produkcyjną. 

Aktualności

4

Okręgówka 
rozpoczęła rundę
W hicie 19. kolejki klasy okręgowej 
Zjednoczeni Żarów byli jedynie 
tłem dla Stali Świdnica. 8

Sport

Bayer Full dla Żarowa

Specjalnie dla mieszkańców Żarowa w tym roku zagra Bay er Full. 
Dwudniowe świętowanie rozpocznie się w sobotę, 1 czerwca.  Więcej na stronie 3.

NASTĘPNY 
NUMER

MAJA
15

Wraz z nadejściem wio-
sennej pogody w gminie ru-
szyły pozimowe porządki. 
W ich ramach pracownicy 
prac interwencyjnych i robót 
publicznych zakończyli prace 
przy skwerze przy Urzędzie 
Miejskim w Żarowie. 

– Wmontowano tu nowe 
obrzeża betonowe oraz wyło-
żono całość kostką betonową. 
Prace te miały na celu popra-
wę wizerunku skweru znajdu-
jącego się przy magistracie 

W taryfi e dotyczącej zaopa-
trzenia w wodę i odprowadza-
nia ścieków obowiązują trzy 
grupy taryfowe. Mieszkańcy 
gospodarstw domowych i inni 
za 1 metr sześcienny wody za-
płacą 3,16 złotych, a za odpro-
wadzanie ścieków 6,11 złotych. 
Dla przemysłowych odbiorców 
wody natomiast nowa stawka 
za wodę wyniesie 4,71 złotych, 
za ścieki z kolei zapłacą 8,69 
złotych – wyjaśnia Magdale-
na Gołdyn, księgowa z żarow-
skiego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji.

Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji zdecydował również 
o wprowadzeniu tzw. opłaty 

Tyle zapłacimy za wodę
Od 1 maja obowiązywać zaczną nowe stawki za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Nowe 
ceny mieszkańcy gminy Żarów płacić będą do końca kwiet-
nia przyszłego roku. Żarowski Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji uspokaja jednak, że ceny wzrosną jedynie minimalnie.

abonamentowej. Od 1 ma-
ja będzie to opłata miesięcz-
na i wyniesie 2,19 złotych. 
– Jest to opłata za gotowość 
urządzeń wodociągowych i za 
to, że woda do każdego z nas 
dociera. My zdecydowaliśmy 
się na taką, która będzie jak 
najmniej uciążliwa dla miesz-
kańców naszej gminy. Każda 
taryfa za wodę i ścieki jest 
ustalana na rok. Wzrastają 
koszty związane z dostawą 
wody oraz  z  odprowadza-
niem i oczyszczaniem ście-
ków i tym samym rosną ceny 
za wodę i ścieki – dopowiada 
Magdalena Gołdyn.

Podczas ostatniej sesji, 21 

marca żarowscy radni wstrzy-
mali się od głosu za wprowa-
dzeniem nowych stawek za 
wodę i ścieki. Zgodnie jed-
nak z prawem, zaczną one 
obowiązywać już od 1 maja. 
Są jednak jednymi z najniż-
szych w porównaniu z  gmi-
nami ościennymi.

Informacje dotyczące cen 
i stawki opłaty abonamento-
wej, określone w Taryfi e za 
zbiorowe zaopatrzenie w wo-
dę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, obowiązujące  od 
dnia 1maja 2013r. do dnia 
30 kwietnia 2014r. znajdują 
się stronie internetowej Za-
kładu Wodociągów i Kanali-
zacji w Żarowie www.zwik.
zarow.pl  możliwe jest rów-
nież ich uzyskanie dzwoniąc 
pod nr telefonu 748580610, 
w godzinach od 7.00 do 15.00. 

Magdalena Pawlik 

Wiosenne porządki 
rozpoczęte

Nowe chodniki w mieście, zmiany na skwerze przy  Urzę-
dzie Miejskim, porządkowanie cmentarza oraz terenów 

zielonych to tylko nieliczne z prac, jakie zostały wykonane 
po zimie w gminie Żarów. 

– wyjaśnia Patryk Wojak 
z Referatu Inwestycji i Dróg 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie. Ponadto uporządkowa-
no już Cmentarz Radziecki 
oraz Cmentarz Komunalny 
w Żarowie oraz wykoszono 
przydrożne zakrzewienia 
w Mielęcinie. Ruszyły tak-
że prace przy budowie no-
wych ciągów dla pieszych. 

Blisko 150 metrów bie-
żących chodnika powstaje 
właśnie przy ulicy Ogrodo-

wej w Żarowie, na wysokości 
Szkoły Podstawowej.  – Je-
śli tylko pogoda nam na to 
pozwoli, w najbliższym cza-
sie rozpoczniemy także prace 
przy ulicy Jarzębinowej w Ża-
rowie, gdzie zostanie wykona-
ny nowy chodnik oraz nowa 
powierzchnia asfaltowa na 
długości 200 metrów bieżą-
cych – dodaje Patryk Wojak. 

W harmonogramie prac, 
którymi zajmą się pracow-
nicy interwencyjni oraz ro-
bót publicznych, znajduje 
się także m.in. wykonanie 
ogrodzenia placu zabaw 
w Imbramowicach.
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Co w powiecie piszczy?

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta 
Żarów Nr 48/2013 z dnia 09.04.2013r. 

 Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:
I rata - termin płatności upłynął 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 upłynął 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.

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

OGŁOSZENIA  DROBNE
• Sprzedam domek jednorodzinny w Żarowie lub zamienię na mieszkanie na parterze lub na I-szym piętrze 
na Osiedlu. Tel. 74 8580 775 lub 603 173 794

• Sprzedam 3 działki budowlane uzbrojone Żarów Os. Piastów ul. H. Brodatego  pow.: 999 m2, 
770 m2, 991 m2. Tel. 0049 1791124606, 0049 1799665599

• Sprzedam bardzo ładne mieszkanie w Żarowie w starym budownictwie  na pierwszym piętrze, pow. 48 m2. 
Cena 127 tys. zł do negocjacji. Tel. 796 051 202

Po konwencie 
szefów gmin

Blisko 70. samorządow-
ców wzięło udział w Ślą-
sko–Sudeckim Konwencie 
Samorządowym. W czwar-
tek i piątek (11-12 kwietnia) 
w Pszczynie, Gierałtowicach 
i Gliwicach gościło ponad 20 
samorządowców Przedgó-
rza Sudeckiego. Wśród nich 
także zastępca burmistrza 
Żarowa Grzegorz Osiecki. 
Organizatorem Konwentu 
był Śląski Związek Gmin 
i Powiatów, który gościł 
przed rokiem na Dolnym 
Śląsku, a głównym tematem 
obrad był system oświato-
wy i gospodarki odpadami. 
W czasie dyskusji panelowej 
„Jak poradzić sobie z zagro-
żeniami związanymi z aktual-
nym systemem oświatowym” 
oraz „5 minut przed dwuna-
stą – gospodarka odpadami” 
debatowano nad bieżącymi 

problemami w oświacie oraz 
pierwszymi doświadczeniami 
jednostek samorządu, pod-
czas wdrażania nowego sy-
stemu gospodarki odpadami.

Region bez karetki?
Region wałbrzyski nie ma 

ani jednej karetki do przewo-
żenia pacjentów do 6 mie-
siąca życia. Specjalistyczny 
samochód, wyposażony m.in. 
w inkubator, został całko-
wicie zniszczony podczas 
tragicznego wypadku, do któ-
rego doszło sobotę, 6 kwiet-
nia we Wrocławiu. Z karetki 
korzystały również szpitale ze 
Świdnicy i Świebodzic. Na 
nowa karetkę trzeba będzie 
poczekać ok. 3 miesięcy. Do 
tego czasu wałbrzyski szpital 
najprawdopodobniej wypo-
życzy karetkę z Wrocławia.

Fotoradar lada dzień
W  M a r c i n o w i c a c h 

w najbliższym czasie stanie 
fotoradar. Jeszcze zafolio-
wany maszt zainstalowano 
już przy przystanku autobu-
sowym w centralnej części 
Marcinowic. We wrześ-
niu 2010 roku tutaj zginęły 
dwie kobiety, matka i cór-
ka. Uderzył w nie samo-
chód terenowy, popchnięty 
przez ciężarówkę. Do dzi-
siaj trwa proces kierowcy 
Tira, oskarżonego o spo-
wodowanie tego wypadku. 
Tuż po zdarzeniu mieszkańcy 
ze zdwojoną siłą zaczęli się 
domagać ustawienia fotora-
daru, o który zabiegali przez 
wiele lat. Fotoradar w Mar-
cinowicach będzie jednym 
z 18 nowych urządzeń reje-
strujących w województwie.  
W sumie – z działającymi 
w tej chwili fotoradarami – 
urządzeń tego typu na Dol-
nym Śląsku będzie 29.

Oprac. Ag

Okradają domy
Ponad 1600 metrów kabli 

elektrycznych padło łupem 
złodziei, którzy w niedzie-
lę, 7 kwietnia włamali się 
do jednego z budujących 
się na terenie gminy Żarów, 
domów. O sprawie policję 
poinformował właściciel 
domu. – Sprawcy kradzie-
ży zostali zatrzymani przez 
funkcjonariuszy do kontro-
li drogowej. W jej trakcie 
w samochodzie ujawnio-
no kable niewiadomego 
pochodzenia – wyjaśnia 
komendant żarowskiego 

komisariatu Policji Izabe-
la Basztura. Trzech miesz-
kańców Świdnicy zostało 
zatrzymanych do wyjaśnie-
nia. Kable o wartości 8 tys. 
złotych zwrócono właści-
cielowi. Złodziejom grozi 
od 1 do 10 lat pozbawienia 
wolności. 

Tym razem studzienki
Kilka dni później łupem 

złodziei padły 3 studzienki 
kanalizacyjne. W sobotę, 13 
kwietnia żarowscy policjan-
ci zostali powiadomieni o 
kradzieży trzech studzienek 

o wartości 600 złotych, na-
leżących do firmy ARDOK.  
- W toku podjętych czyn-
ności ustalono, że spraw-
cą  kradzieży jest 28- letni 
mieszkaniec Żarowa – wy-
jaśnia Izabela Basztua.  Za 
kradzież grozi mu kara od 
3 miesięcy do 5 lat pozba-
wienia wolności.

Na gazie
Jak informuje żarowska 

komenda Policji tylko od 
piątku, 5 kwietnia do sobo-
ty, 20 kwietnia zatrzymano 
6 nietrzeźwych kierowców. 

Corocznie już, żarow-
ski Urząd Miejski pomaga 
osobom długotrwale bez-
robotnym. W tym roku, 
z takiej formy pomocy ko-
rzysta blisko pięćdziesięciu 
mieszkańców gminy Żarów. 
– W ramach prac interwen-
cyjnych  i  społecznie-uży-
tecznych w naszej  gminie 
pracuje już trzydzieści osób. 
Dziesięciu  mieszkańców 
z kolei zatrudnienie znalazło 
w ramach robót publicznych. 
Zatrudniliśmy również pięciu 

stażystów po pięćdziesiątym 
roku życia. Wszyscy zatrud-
nieni zostali na okres sześciu 
miesięcy – wyjaśnia Kata-
rzyna Michalczyk-Zieliń-
ska z żarowskiego Urzędu 
Miejskiego.

Bezrobotni w ramach po-
rozumienia ze świdnickim 
Urzędem Pracy znaleźli 
zatrudnienie w żarowskim 
magistracie. Dla niektó-
rych z nich to dobra szansa 
na poprawę sytuacji życio-
wej. – Organizowane, dzięki 

współpracy z Urzędem Pra-
cy prace publiczne i  inter-
wencyjne to doraźna forma 
wsparcia. I choć nie zastąpią 
stałego zatrudnienia, dla osób 
w szczególnej sytuacji oraz 
długotrwale bezrobotnych, 
nawet tymczasowe zatrudnie-
nie to ważna pomoc. Daje nie 
tylko uzyskanie środków fi-
nansowych, ale też możliwość 
aktywizacji zawodowej – do-
powiada Grzegorz Osiecki, 
zastępca burmistrza Żarowa.

Magdalena Pawlik  

Chcą pomagać 
bezrobotnym

Pracują przy remontach chodników i dróg gminnych, konserwacji rowów melioracyj-
nych i wykonują prace naprawcze oraz porządkowe. Między innymi taki zakres prac 

przewidziany został dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, 
społecznie-użytecznych i robót publicznych. 

 - O podjętym stanowi-
sku należy poinformować 
właściciela cmentarza czy-
li gminę Żarów. Takie roz-
wiązanie wynika z regulacji 
prawnych i ma na celu op-
tymalizację  wykorzysta-
nia  miejsc  grzebalnych 
będących  do  dyspozycji 

Minęło 20 lat? Opłać grób!
Urząd Miejski w Żarowie przypomina, iż po upływie 20 lat od pochowania należy po-

nowić opłatę za eksploatację miejsca grzebalnego lub dokonać jego likwidacji.

na cmentarzach komunal-
nych – wyjaśnia inspektor 
ds. Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie Tomasz Kuska. Zgod-
nie z obowiązującą uchwałą 
Rady Miejskiej wykupie-
nie grobu na następne 20 
lat (niezależnie od ilości 

pochowanych nich osób) 
wynosi 259,20 zł brut-
to. Wszelkie informacje 
w kwestiach związanych 
z funkcjonowaniem i eks-
ploatacją cmentarzy moż-
na uzyskać w pok. nr 10 
Urzędu Miejskiego. 

Ag
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Mrowiny: 2 kwietnia, 15 kwietnia, 29 kwiet-
nia, 13 maja, 27 maja, 10 czerwca, 24 czerwca
Łażany, Kalno, Kalno-Wostówka: 2 kwietnia, 
16 kwietnia, 30 kwietnia, 14 maja, 28 maja, 11 
czerwca, 25 czerwca
Bożanów, Wierzbna: 3 kwietnia, 17 kwietnia, 1 
maja, 15 maja, 29 maja, 12 czerwca, 26 czerwca
Przyłęgów, Mikoszowa, Tarnawa, Imbramowi-
ce: 10 kwietnia, 24 kwietnia, 8 maja, 22 maja, 
12 czerwca, 26 czerwca
Pożarzysko, Siedlimowice, Gołaszyce: 4 kwiet-
nia, 18 kwietnia, 2 maja, 16 maja, 30 maja, 13 
czerwca, 27 czerwca
Buków: 11 kwietnia, 25 kwietnia, 9 maja, 23 
maja, 13 czerwca, 27 czerwca
Marcinowiczki, Pyszczyn, Zastruże, Kruków, 
Mielęcin: 12 kwietnia, 26 kwietnia, 10 maja, 
24 maja, 14 czerwca, 28 czerwca

Żarów:
Ulica: Słowiańska, Wyspiańskiego, Mickie-
wicza 3 punkty, TOM, Armii Krajowej 1-32, 
Armii Krajowej 25-60, Dworcowa, Szkolna, 
Sikorskiego, Cembrowskiego, Kręta, Ryba-

cka, Polna, Dębowa, Jarzębinowa, Lipowa, 
Kwiatowa, Kasztanowa, Brzozowa, Jaworo-
wa, Akacjowa, Klonowa: 
2 kwietnia, 15 kwietnia, 29 kwietnia, 13 ma-
ja, 27 maja, 10 czerwca, 24 czerwca
Ulica: Mickiewicza, Krasińskiego, Koper-
nika, Słowackiego, Puszkina, Pl. Wolności, 
Hutnicza, Piastowska, Krzywoustego 1-3, Ar-
mii Krajowej 59-63, Armii Krajowej 65-80:
2 kwietnia, 16 kwietnia, 30 kwietnia, 14 ma-
ja, 28 maja, 11 czerwca, 25 czerwca
Ulica: Ogrodowa, Cicha, Zamkowa, Sporto-
wa, Jesienna, Wiosenna, Słoneczna, Pogodna, 
Wierzbowa, Jodłowa:
10 kwietnia, 24 kwietnia, 8 maja, 22 maja, 
12 czerwca, 26 czerwca
Ulica: Wiejska, 1-go Maja, Górnicza, Woj-
ska Polskiego, Piastowska, Księżnej Jadwigi 
Śląskiej, Henryka Pobożnego, Osiedle-Spół-
dzielnia
12 kwietnia, 26 kwietnia, 10 maja, 24 maja, 
7 czerwca, 21 czerwca

Agnieszka Gryc 

Kwota ta w całości zosta-
nie przeznaczona na realiza-
cję jednej z najważniejszych 
inwestycji w gminie Żarów 
„Budowy sieci wodociągo-
wej z przyłączami w Boża-
nowie i sieci kanalizacyjnej 
z przyłączami w Bożanowie 
i Wierzbnej z przesyłem do 
Żarowa”. Obecnie poręcze-
nie gminy Żarów z tego ty-
tułu wynosiło 5 850 375,00 
złotych, decyzją Narodowego 
Funduszu zostanie zmniej-
szone o kwotę 1,5 milio-
na złotych i wyniesie teraz 
4 350 375,00 złotych, a spła-
ta zadłużenia w kolejnych 
trzech latach zostanie zmniej-
szona o tą kwotę.

Próbę zmiany spłaty dłu-
gu podjęła jeszcze poprzed-
nia burmistrz Żarowa Lilla 
Gruntkowska. Wówczas po-
jawiły się pierwsze obietnice 
ze strony funduszu. – Sta-
nowisko burmistrza Żarowa 
objęłam w bardzo krytycz-
nym momencie. Kiedy nowo 
wybudowana oczyszczalnia 
nie była w  stanie  spłacać 
pożyczki  udzielonej  przez 
Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. W związku z tym 
jej spłata spadła na gminę, 

Zamiast długu kanalizacja 
O 1,5 miliona złotych zmniejszy się zadłużenie gminy  Żarów w Narodowym Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po wielu latach negocjacji fundusz wy-
raził zgodę na zmianę spłaty zadłużenia, zaciągniętego w latach 90. na budowę oczysz-
czalni ścieków. 

jako poręczyciela. Wspólnie 
z ówczesną burmistrz Jawo-
rzyny Śląskiej przystąpiłyśmy 
do negocjacji z narodowym 
funduszem. Udało nam się 
wówczas rozłożyć spłatę te-
go poręczenia na raty, przy 
jednoczesnym  zapisie,  że 
podjęcie w przyszłości  in-
westycji proekologicznych 
przez gminę, będzie wstę-
pem do dalszych  rozmów. 
I takie rozmowy właśnie się 
odbyły  – wspomina Lilla 
Gruntkowska. Realne moż-
liwości pojawiły się w tym 
roku, kiedy gmina rozpo-
częła budowę pierwszych 
kolektorów pod kanaliza-
cję. W styczniu burmistrz 
Żarowa Leszek Michalak 
spotkał się w Ministerstwie 
Ochrony Środowiska z za-
stępcą prezesa Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
Krystianem Szczepańskim, 
zastępcą prezesa zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wroc-
ławiu Jerzym Ignaszakiem 
oraz wiceminister Środowi-
ska Beatą Jaczewską. Dzia-
łania burmistrza wspierała 
posłanka Katarzyna Iza-

bela Mrzygłocka oraz se-
nator Wiesław Kilian. Pod 
uwagę brano kilka różnych 
wariantów, m.in. rozłożenie 
spłaty na raty, przesunięcia 
w kredycie. W ostateczno-
ści przy znacznym udziale 
posłanki Katarzyny Izabeli 
Mrzygłockiej oraz senato-
ra Wiesława Kiliana Naro-
dowy Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przychylił się do 
wniosku burmistrza Lesz-
ka Michalaka i wydał zgo-
dę na częściowe umorzenie 
spłaty zadłużenia, z przezna-
czeniem tej kwoty na budo-
wę kanalizacji. – To dla nas 
bardzo dobra wiadomość. 
Po wielu latach zabiegania 
i starań, udało nam się re-
alnie zmniejszyć zadłużenie, 
mocno obciążające budżet 
naszej gminy. Dzięki tej de-
cyzji, pieniądze które musie-
libyśmy zwrócić funduszowi, 
zainwestujemy w poprawę 
jakości życia naszych miesz-
kańców, a więc w budowę 
sieci kanalizacyjnej – cieszy 
się burmistrz Leszek Micha-
lak. I zapowiada, że to nie 
koniec jego walki z zadłu-
żeniem gminy. – To dopie-
ro początek. Ta decyzja to 

otwarcie dla gminy ścieżki, 
o której w obietnicach po-
selskich mówiło się od lat 
– dodaje burmistrz. 

Budowę żarowskie j 
oczyszczalni ścieków przy 
ulicy Przemysłowej 5, roz-
poczęto w 1993 roku. In-
westorem była wówczas 
Spółka Wodno-Ściekowa 
„Strzegomka”. Całkowita 
wartość inwestycji wynio-
sła 24 885 696,80 złotych, 
z czego 9 900 000,00 złotych 
to kwota pożyczki z Naro-

dowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, 2 555 000,00 zło-
tych natomiast z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu. 
Gmina Żarów była jedynie 
poręczycielem pożyczki. Sy-
tuacja jednak uległa zmianie 
w momencie, gdy żarowskie 
zakłady uczestniczące w in-
westycji, zaczęły podupa-
dać, a w efekcie przestały 
istnieć. Żarów, podobnie, jak 

Jaworzyna Śląska, musiał 
wówczas przejąć, jako po-
ręczyciel, spłatę zadłużenia. 
– Chylę czoła. To ogromny 
sukces władz gminy. Dzię-
ki ich staraniom gmina nie 
będzie musiała spłacać za-
dłużenia, a środki będzie mo-
gła przeznaczyć na istotny 
dla  swoich  mieszkańców 
cel, rozbudowę sieci kana-
lizacyjnej – dodaje Andrzej 
Kiszecki, prezes żarowskiej 
oczyszczalni ścieków. 

Agnieszka Gryc

Kiedy wywiozą śmieci?
W związku ze zmianą harmonogramu wywozu nieczystości stałych z prywatnych nie-

ruchomości na terenie miasta i gminy Żarów z dwóch razy w miesiącu na co 14 dni, 
poniżej prezentujemy daty odbioru śmieci w poszczególnych miejscowościach. 

Ponad sto dziewięćdziesiąt 
dzieci zostało przyjętych 

do żarowskiego Bajkowego 
Przedszkola. Na maluchy, od 
nowego roku szkolnego cze-
kać będzie wysoko wykwalifi-
kowana kadra pedagogiczna, 
rodzinna i serdeczna atmosfera 
oraz atrakcyjne zajęcia.

- Na posiedzeniu  komisji 
rekrutacyjnej, w czwartek 18 

kwietnia  do  naszej  placów-
ki w Żarowie przyjęliśmy sto 
dziewięćdziesiąt sześć dzieci. 
Przyjęte zostały przede wszyst-
kim dzieci pięcioletnie, przed-
szkolaki, które już uczęszczały 
do naszej placówki, dzieci sa-
motnych matek oraz rodziców 
pracujących - wyjaśnia dyrektor 
przedszkola w Żarowie Elżbieta 
Wierzyk. Żarowskie przedszko-

le przyjmuje dzieci od dwuna-
stego miesiąca życia do pięciu 
lat. Od wielu już lat zapewnia 
wykwalifikowaną kadrę na-
uczycielską i troskliwą opiekę 
wszystkich pracowników. - Do 
Bajkowego Przedszkola dołączy 
czterdziestu trzylatków, sześć-
dziesięciu sześciu czterolatków 
i czterdziestu pięciu pięciolatków. 

Magdalena Pawlik

Gminne Zrzeszenie Ludo-
wych Zespołów Sporto-

wych zostało rozwiązane. 
Od kwietnia Ludowe Zespo-
ły Sportowe same decydu-
ją na co wydadzą pieniądze 
z dotacji gminnych. 

Decyzja o rozwiązaniu 
Gminnego Zrzeszenia Ludo-
wych Zespołów Sportowych 
zapadła na zebraniu członków 
w piątek, 4 kwietnia. Instytucja 
powstała w 2004 roku i zrze-

Maluchy przyjęte do przedszkola

Kluby decydują za siebie
szała kluby sportowe działające 
w strukturach ludowych zespo-
łów sportowych. Jej głównym 
celem było ich reprezentowa-
nie m.in. przy pozyskiwaniu 
środków finansowych. – My-
ślę, że ta decyzja pociągnie za 
sobą jedynie pozytywne skutki. 
Kluby usamodzielniły się, dzię-
ki czemu mają szansę wypłynąć 
na szerokie wody i podobnie, 
jak wiele organizacji pozarzą-
dowych, współpracować z gmi-
ną,  jednocześnie decydując 

samodzielnie o przeznaczeniu 
dotacji gminnej, bez żadnych 
wewnętrznych sporów – wyjaś-
nia burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak. Każdy z Ludowych 
Zespołów Sportowych otrzy-
mał już transzę dotacji z budże-
tu gminy. – Plusem tej sytuacji 
na pewno jest to, że możemy 
sami decydować o tym, na co 
i ile środków wydamy. A czy to 
była słuszna decyzja, dowie-
my się po zakończeniu sezonu 
– dodaje prezes LZS Łażany 
Stanisław Tomiczek.

Ag
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Prawdopodobnie jeszcze 
w tym roku z nowej linii pro-
dukcyjnej żarowskiej fabryki 
Daicel będą zjeżdżały nowe 
produkty. - Nasz nowy produkt 
to inflator o bardzo zaawanso-
wanej technologii, jest dużo lżej-
szy, dużo lepiej działa i jest też 
konkurencyjny cenowo, dzięki 
temu będziemy mogli rozszerzyć 
naszą działalność w Europie – 
wyjaśnia Chihiro Aoki, prezes 
żarowskiej fabryki Daicel Safe-
ty Systems Europe. Choć firma 
nie planuje w związku z tym za-
trudnić większej ilości pracow-
ników, to już dziś zapowiada, 
że plany w stosunku do żarow-
skiej fabryki są dalekosiężne. 
– Ze względu na zaawansowa-
nie technologiczne nowej linii 
produkcyjnej chcemy zatrudnić 
na razie 6 osób. Planujemy jed-
nak w przyszłości wprowadzić 
następne inflatory, które będą 
służyły do ochrony bocznej pa-
sażera. Mimo trudnej sytuacji fi-
nansowej, jesteśmy przekonani, 
że możemy przetrwać, a w przy-
szłości mamy nadzieję na dalszy 
rozwój – dodaje prezes. W środę, 
17 kwietnia prezes żarowskiego 
Daicela, podczas uroczystego 
spotkania w wałbrzyskim Za-
mku Książ, wspólnie z sześcio-
ma innymi inwestorami, odebrał 
oficjalne zezwolenie na rozbu-
dowę zakładu. – Kolejna firma 
w żarowskiej podstrefie ekono-
micznej otrzymała właśnie ze-

zwolenie na rozbudowę zakładu, 
co pokazuje, że kondycja żarow-
skiej  podstrefy jest bardzo do-
bra. Cieszę się,  bo to kolejna 
inwestycja rozwojowa w naszej 
gminie – mówi burmistrz Żaro-
wa Leszek Michalak. Pod ko-
niec roku żarowska podstrefa, 
decyzją Rządu RP została po-
szerzona o kolejne prawie 31 
ha. Obecnie powierzchnia ża-
rowskiej podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
wynosi121.4711 ha, nie słabnie 
też zainteresowanie inwestorów 
tym terenem.  – Ciągle mamy 
do zaoferowania prawie 31 ha 
gruntów w żarowskiej podstre-
fie. Tego rozszerzenia nie byłoby, 
gdyby nie było zainteresowania 
inwestorów. Rozmowy są prowa-
dzone, a o szczegółach myślę, 
że będziemy mogli mówić nie-
bawem – zdradza nowa prezes 
Wałbrzyskiej Specjalne Strefy 
Ekonomicznej „Invest Park” 
Barbara Kaśnikowska.

Daicel Safety Systems Europe 
produkuje małe, lekkie, ekono-
miczne napełniacze do poduszek 
powietrznych do samochodów. 
Na terenie żarowskiej podstre-
fy ekonomicznej ulokowanych 
jest dziewięć zakładów. W po-
przednich latach na rozbudowę 
zdecydowały się m.in. Bridge-
stone Diversified Products Po-
land, Electrolux Poland, Steel.s 
Poland i T&P Poland. 

Agnieszka Gryc

Daicel się rozbudowuje
Japońska fabryka Daicel Safety Systems Europe, działająca w żarowskiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Invest Park” od 2005 roku, uruchomi nową linię produkcyjną. 

Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem w drugim 
kwartale roku ruszy remont 
jednego z odcinków głów-
nej ulicy w mieście. Póki co, 
środków wystarczy na po-
łożenie nowego asfaltu na 
odcinku drogi, od budynku 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej do sali widowiskowej 
przy Szkole Podstawowej 
w Żarowie. – W  najbliż-
szych tygodniach wykonany 
zostanie remont ulicy Armii 
Krajowej w Żarowie. Obej-
mie on całkowitą wymianę 
nawierzchni przedmiotowej 
drogi – wyjaśnia Wojciech 
Lesiak z Referatu Inwesty-
cji i Dróg Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. Ponadto rusza-
ją także pierwsze prace przy 
pozimowym łataniu dziur, 
przede wszystkim w centrum 
miasta. – Poza tymi praca-
mi, w tym roku planujemy 
także wykonanie nowej na-
wierzchni z asfaltobetonu na 

Ruszają pozimowe remonty dróg
Wiosna to czas wzmożonej pracy drogowców oraz służb utrzymujących porządek. Sro-

ga zima sprawiła, że na jezdniach pojawiły się w tym roku liczne ubytki. Zarówno 
miasto, jak i powiat dokonały już pozimowego przeglądu dróg. Sukcesywnie rozpoczy-
nają się wiosenne porządki na drogach i pierwsze drogowe inwestycje.

ulicy Jarzębinowej, Dębo-
wej i Akacjowej w Żarowie 
– dodaje Wojciech Lesiak. 
Ale to nie koniec drogo-
wych remontów w gminie. 
Żarów sukcesywnie pozy-
skuje środki zewnętrzne na 
poprawę infrastruktury dro-
gowej. Kolejnych siedem 
dróg  doczeka się remontu 
jeszcze w tym roku. Tym 
razem, remontowane będą 
drogi dojazdowe do gruntów 
rolnych w Łażanach, Poża-
rzysku, Mrowinach, Kalnie 
i Wierzbnej. Remont dróg 
gminnych, na które gmina 
Żarów otrzymała dofinan-
sowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego rozpocznie 
się w okresie jesiennym. - 
To już kolejne drogi, na re-
mont których nasza gmina 
pozyskała środki z budżetu 
Urzędu Marszałkowskiego. 
W minionym roku wykona-
no remont dróg w Krukowie, 

Pyszczynie, Gołaszycach, Mi-
koszowej i Marcinowiczkach. 
Wzorem ubiegłego roku, re-
montu dróg doczekają się ko-
lejne miejscowości. Sądzę, że 
ten dodatkowy zastrzyk finan-
sowy przełoży się na wymier-
ny efekt. Kolejne kilometry 
odnowionych dróg na wsi, 
z których korzystają miesz-
kańcy i rolnicy - tłumaczy 
burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak. Inwestycja po-
chłonie ponad sześćset tysię-
cy złotych, z czego połowę 
pokryje dofinansowanie środ-
ków zewnętrznych. 

Do pozimowych porząd-
ków na drogach powiato-
wych, znajdujących się na 
terenie gminy Żarów, przy-
gotowuje się także Służba 
Drogowa Powiatu Świdni-
ckiego. – Pozimowy stan na 
kilkunastu drogach wygląda 
nie najlepiej. Trzeba tam bę-
dzie przeprowadzić remon-
ty. Pracy jest sporo. Prace 

Służby Drogowej rozpoczęły 
się zaraz po świętach wiel-
kanocnych. W chwili obec-
nej  pracujemy  na  terenie 
gminy Świdnica, zakończy-
liśmy prace w gminie Do-
bromierz i mam nadzieję, że 
niedługim czasie rozpocznie-
my prace na terenie gminy 
Żarów – wyjaśnia Marek 
Olesiński, dyrektor Służby 
Drogowej Powiatu Świdni-

ckiego. I zapowiada. – Jed-
ną z najgorszych dróg, która 
wymaga pilnej naprawy to 
droga z Żarowa w kierun-
ku na Mrowiny. Mamy ją na 
uwadze i będziemy chcieli, 
żeby służby drogowe w mia-
rę możliwości pojawiły się 
tam, jak najszybciej. Niestety 
na prace inwestycyjnie bę-
dziemy jeszcze musieli po-
czekać – dodaje dyrektor. Do 

końca kwietnia Służba Dro-
gowa Powiatu Świdnickie-
go dokona bilansu środków, 
jakie pochłonęło tegoroczne 
zimowe utrzymanie dróg. 
Dopiero wówczas dyrektor 
planuje spotkać się z wła-
dzami poszczególnych gmin, 
by omówić potrzeby i ewen-
tualne wspólne inwestycje 
drogowe. 

Agnieszka Gryc
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„Majteczki w kropeczki”, 
„Blondyneczka”, „Bo wszy-
scy Polacy to jedna rodzi-
na” to tylko nieliczne z hitów 
tego discopolowego zespo-
łu, przy których żarowianie 
będą mieli okazję pobawić 
się już podczas tegoroczne-
go święta miasta. Być może 
zespół zaskoczy mieszkań-
ców i zagra kilka utworów 
w języku chińskim. W sobo-
tę, 1 czerwca i niedzielę, 2 
czerwca w Parku Miejskim 
na żarowian czeka moc atrak-
cji. – Tegoroczną gwiazdą 
Dni Żarowa będzie zespół 
Bayer Full, ale na tym nie ko-
niec atrakcji przygotowanych 
dla naszych mieszkańców – 
zdradza dyrektor Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie, Artur Adamek. 
– Dwudniowe święto miasta 
rozpocznie blok dla najmłod-
szych mieszkańców, z oka-
zji Dnia Dziecka. Dla tych 
starszych przygotowaliśmy 
wieczorne atrakcje. Najpraw-
dopodobniej na scenie zagra-

Bayer Full dla Żarowa
Specjalnie dla mieszkań-

ców Żarowa w tym roku 
zagra Bayer Full. Dwudnio-
we świętowanie rozpocznie 
się w sobotę, 1 czerwca. 

Chociaż, jak sam zapew-
nia, żeby zrobić dobre ujęcie 
fotograficzne  nie wystar-
czy mieć tylko dobry aparat. 
- To prawdziwa sztuka. Po 
trosze potrzebny jest talent, 
a po trosze doświadczenie. 
Jestem samoukiem i tak na-
prawdę sam wszystkiego się 
nauczyłem – zapewnia zna-

ją zespoły rockowe z naszych 
miast partnerskich, gwiaz-
da muzyki hip hop AbradAb, 
czyli współzałożyciel legen-
darnego zespołu Kaliber 44, 
a sobotni wieczór zakończy 
tradycyjnie już dyskoteka na 
świeżym powietrzu. Niedzie-
la natomiast zaplanowana 
jest w konwencji rodzinnej. 
Zaczynamy V Przeglądem 
Pieśni Ludowej  i Biesiad-
nej, następnie wystąpi kilka 
zespołów grających muzykę 
taneczną a na koniec tego-

roczna gwiazda Dni Żarowa 
zespół Bayer Full – dodaje 
dyrektor. - Oprócz koncer-
tów, na naszej scenie, jak co 
roku, zaprezentują się nasi 
mieszkańcy, czyli przedszko-
la, szkoły, zespoły działające 
przy GSKiS.  Ponadto  za-
planowano także mnóstwo 
konkursów i zabaw. W tym 
okresie odbędzie się  także 
kilka dużych  imprez  spor-
towych. 

Tradycyjnie już Dni Ża-
rowa rozpocznie uroczysta 

sesja Rady Miejskiej w Żaro-
wie, w piątek, 31 maja. Pod-
czas posiedzenia wręczone 
zostaną odznaczenia „Zło-
tego Dębu”, najwyższego 
odznaczenia w gminie, przy-
znawanego zasłużonym dla 
gminy mieszkańcom, Mło-
dzieżowa Rada Miejska na-
tomiast przyzna tegoroczne 
„Maciusie”. 

Szczegóły już wkrótce 
w Gazecie Żarowskiej oraz 
na www.um.zarow.pl

Agnieszka Gryc

Ludzie z pasją: Marek Wąsowski
Żarów zawsze będzie mnie fascynował

Najpierw była praca w szkolnym kółku fotograficznym. 
Później przyszedł czas na kursy i wreszcie samodziel-

ną pracę w tym zawodzie. 

ny żarowski fotograf Marek 
Wąsowski. Ale dzięki takiej 
praktyce, dziś potrafi profe-
sjonalnie fotografować. 

Nie tylko jednak fotogra-
fia znajduje się w kręgu je-
go zainteresowań. Od wielu 
już lat kolekcjonuje również 
pamiątki z Żarowa. Imponu-

jąca jest także jego kolekcja 
pocztówek  - Często wyjeż-
dżam na giełdy staroci i to 
głównie tam znajduję stare 
widokówki o Żarowie. Tak 
też zaczęła się moja przy-
goda ze zbieraniem mate-
riałów. Kiedy zobaczyłem te 
historyczne kartki, nie mo-
głem  oprzeć  się  pokusie, 
żeby znalazły się wśród in-
nych moich pamiątek. Dziś 
moja kolekcja takich wido-
kówek jest naprawdę boga-
ta. W swoim zbiorze mam 
ponad trzysta kartek o na-
szym mieście. Niektóre z nich 
przywiozłem z Czech, Berli-
na, a jeszcze inne z Kłodz-
ka i  innych polskich miast 
– wspomina. 

Kocha miasto, w którym 
urodził się i wychowywał. 
- Od trzydziestu sześciu już 
lat  mieszkam  w  Żarowie 
i nigdy nie ciągnęło mnie 
w inne miejsce – zaznacza. 
Wielkim sukcesem była je-

go publikacja, którą wydał 
wspólnie ze Zbigniewem 
Malickim. Przez rok sprze-
dano ponad tysiąc egzempla-
rzy książki „Wspomnienia 
o naszym Żarowie”. - Po-
cztówki,  które  opubliko-
wane zostały w tej książce 
pochodziły  z  moich  pry-
watnych zbiorów. Podobne 
prace ukazywały się jeszcze 
potem w różnych książkach 
i gazetach. „Wielcy twórcy 
Gór Sowich”, „Panorama 
Dolnośląska” i „Monogra-
fia Gminy Żarów” to właśnie 
tam zachowały się  publika-
cje moich widokówek.

Za całokształt swojej ar-
tystycznej pracy został uho-
norowany statuetką Złotego 
Dębu. - W 2006 roku z rąk 
byłej burmistrz Żarowa Li-
lii Gruntkowskiej odbiera-
łem statuetkę Złotego Dębu. 
Nagroda ta do dziś stoi na 
półce w moim domu.

Magdalena Pawlik 

Dziś moja kolekcja ta-
kich widokówek jest 
naprawdę bogata. 

W swoim zbiorze mam 
ponad trzysta kartek 

o naszym mieście. Nie-
które z nich przywio-
złem z Czech, Berlina, 

a jeszcze inne z Kłodzka 
i innych polskich miast 

– wspomina. 

Zdaniem mieszkańców

Corocznie, święto miasta przyciąga do Żarowa tłumy 
przyjezdnych mieszkańców. W tym roku Żarowia-

nie świętować będą w pierwszy weekend czerwca. Czy 
jednak chętnie uczestniczą w przygotowanych uroczy-
stościach i festynach? Jakie atrakcje jeszcze bardziej 
przyciągnęłyby ich uwagę? I czy to w ogóle jest po-
trzebna impreza? Mieszkańcy gminy Żarów opowiada-
ją, co sądzą na temat Dni Żarowa.

Karina Machula
Przeważnie nie biorę udziału 
w Dniach Żarowa. Majowe i czerw-
cowe weekendy to taki czas, kie-
dy wspólnie z rodziną wyjeżdżamy 
i spędzamy czas na świeżym powie-
trzu. Czasami zdarza się również, 
że akurat w weekendy pracuję i nie 

mam wtedy czasu, aby świętować. Ale uważam, że Dni 
Żarowa to impreza jak najbardziej potrzebna. Żarowia-
nie lubią się bawić, a gdyby jeszcze zaproszono do na-
szego miasta jakiś popularny zespół, myślę, że chętniej 
uczestniczyłabym w takich uroczystościach. Bardzo mile 
wspominam Dni Żarowa, podczas których występowała 
Ingrid. Do naszego miasta zjechały tłumy, żeby usłyszeć 
tę wokalistkę. Dobrze jednak, że co roku mieszkańcy mo-
gą się bawić w żarowskim parku. To odpowiednie miej-
sce do tego typu imprez.

Wiesław Szymkowiak
Jeśli tylko nie jestem w pracy, bar-
dzo chętnie, co roku uczestniczę 
w Dniach Żarowa. Sądzę jednak, że 
za mało jest atrakcji, które zapewne 
podniosłyby frekwencję. Mam tu na 
myśli kultowe i popularne zespoły. 
Organizatorzy mogliby zaprosić do 

naszego miasta Rudi Szuberta czy chociażby zespół Go-
lec Orkiestra. Koncerty w ich wykonaniu to mieszanka 
dobrej muzyki dla każdego, tego młodszego i starszego. 
Park miejski, w którym corocznie bawią się Żarowianie 
to dobre, plenerowe miejsce na takie świętowanie. Tam 
nikt nikomu nie przeszkadza. Dobrze czasami pobawić 
się w gronie znajomych i przyjaciół. 

Barbara Zaleska
Dobrze, że takie imprezy odbywają 
się w naszym mieście. To nie tylko 
promocja naszej gminy, ale przede 
wszystkim trzy dni pełne dobrej za-
bawy. Atrakcje, które mieszkańcom 
zapewniają  organizatorzy sprawia-
ją wiele radości nie tylko najmłod-

szym, ale również dorosłym. Także lokalizacja imprezy 
jest bardzo dobra. Sądzę, że park to dobre miejsce na 
takie imprezy. Można bawić się do białego rana i zapew-
ne nikomu nie będzie to przeszkadzało. Mam nadzieję, 
że tegoroczne święto Żarowa dostarczy nam mieszkań-
com dużo dobrej rozrywki.

Aleksandra Dydyńska
Zazwyczaj uczestniczę, co roku 
w dniach Żarowa. Uważam, że jest 
to dobra okazja, aby wspólnie ze 
znajomymi spędzić czas na świe-
żym powietrzu. Trochę brakuje jed-
nak dobrych zespołów, przy których 
zawsze dobra zabawa jest gwaran-

towana. Myślę, że jak zagrałaby w Żarowie Maryla Ro-
dowicz, emocje byłyby naprawdę ogromne. Dni Żarowa 
to świetna impreza, choć organizatorzy mogliby pomy-
śleć o zmianie jej formuły. Sama nie wiem, jak powin-
ny one wyglądać. Cieszę się również, że co roku na Dni 
Żarowa możemy przychodzić do parku. To bardzo dobra 
lokalizacja.

Magdalena Pawlik/Agnieszka Gryc
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Taki nacisk na wychowa-
nie młodych ludzi kładzie 
Szkoła Podstawowa im. 
Anny Jenke w Mrowinach. 
W piątek, 19 kwietnia mro-
wińska placówka obchodziła 
jubileusz pięciolecia nadania 
szkole imienia. Wśród wielu 
życzeń i gratulacji, nie bra-
kowało również takich, które 
odwoływały się do postawy 

Są promotorami 
najważniejszych wartości

Za takie zasługi odzna-
czano nauczycieli Złotym 
Krzyżem Zasługi. Z gminy 
Żarów taką nagrodą uhono-
rowana została Krystyna 
Wardach, dyrektor Szkoły 
Podstawowej imienia Astrid 
Lindgren w Zastrużu. Uro-
czystość wręczenia odzna-
czeń odbyła się 11 kwietnia 
w Sejmie podczas konferen-
cji będącej częścią obchodów 
dwudziestolecia Krajowego 
Forum Oświaty Niepublicz-
nej. – Cieszę się tym odzna-
czeniem i serdecznie dziękuję 
w imieniu całej szkolnej spo-
łeczności w Zastrużu. Zawsze 
będę  powtarzać,  że  efek-
ty pracy są widoczne tylko 
dzięki dobremu zespołowi. 
A ja taki posiadam i wierzę, 

Odznaczona 
dla rozwoju oświaty
Za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświa-

ty, wieloletnią pracę edukacyjną i aktywizację środo-
wiska lokalnego. 

że wspólnie jeszcze wiele mo-
żemy osiągnąć. Z wnioskiem 
o odznaczenie wystąpiła Fe-
deracja Inicjatyw Oświato-
wych, która diagnozowała 
naszą placówkę  i  projekt, 
w którym bierzemy udział 
„Z małej  szkoły w Wielki 
Świat”. W całej Polsce ta-
kiej diagnozie zostało pod-
danych sto dziewiętnaście 
szkół, w tym oczywiście na-
sza w Zastrużu – wyjaśnia 
Krystyna Wardach, dyrek-
tor placówki w Zastrużu.

W imieniu prezydenta RP 
Bronisława Komorowskie-
go odznaczenia dla rozwo-
ju oświaty wręczała minister 
Irena Wóycicka, Podsekre-
tarz Stanu w Kancelarii pre-
zydenta RP. 

Magdalena Pawlik 

Wraz z nowymi kierun-
kami kształcenia uczniowie 
i dorośli będą mogli również 
uczestniczyć w kursach kwa-
lifikacyjnych, które gwaran-
tują zdobycie dodatkowych 
umiejętności. - Od września 
młodzież będzie mogła zdoby-
wać wiedzę na nowym kierun-
ku. Proponujemy im otwarcie 
Technikum Transportu Kole-
jowego, który zapewni solid-
ne przygotowanie do zawodu 
– mówi dyrektor żarowskiej 
szkoły Dorota Jasztal. Nowy 
kierunek kształcenia w Zespo-
le Szkół to nie tylko gwarancja 
dobrego startu na studia wyż-
sze. - Najlepsi uczniowie będą 
mieli zapewnione stypendia już 
po pierwszym semestrze klasy 
pierwszej, w kwocie od 300 do 
500 złotych. Drugą korzyścią 
jest zapewnienie zatrudnienia 
po ukończeniu szkoły. Serdecz-
nie zapraszam i zachęcam mło-
dych ludzi do kształcenia się 
w naszej szkole. To szansa dla 

młodzieży, którzy mają trudną 
sytuację materialną. Chcą się 
uczyć, a potem pracować – do-
daje dyrektor Dorota Jasztal.

Żarowska uczelnia rozpo-
częła także współpracę z Pol-
ską Ceramiką Ogniotrwałą 
„Żarów” S.A. i Akademią 
Górniczo-Hutniczą w Krako-
wie. Współpraca ta ma zaowo-
cować stworzeniem nowego 
kierunku w kolejnym roku 
szkolnym. - Planujemy re-
aktywowanie klasy o profilu 
technika technologii ceramicz-
nej. W ramach tej klasy mamy 
zamiar wspólnie z pracowni-
kami naukowymi opracować 
innowację pedagogiczną, która 
pozwoli na lepsze przygotowa-
nie uczniów do studiowania na 
wydziale Inżynierii Materia-
łowej i Ceramiki w Akademii 
Górniczo-Hutniczej bądź pod-
jęcia pracy w firmie ceramicz-
nej – zaznacza dyrektor szkoły 
w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Ucz się w  Żarowie
Liceum Ogólnokształcące, Technikum Logistyczne, In-

formatyczne i Transportu Kolejowego oraz Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa. Takie kierunki kształcenia na nowy 
rok szkolny dla młodzieży oferuje żarowski Zespół Szkół. 

Promują wartości moralne, religijne i patriotyczne. Wy-
chowują dzieci w duchu najważniejszych wartości chrześ-

cijańskich. Przypominają o odpowiedzialności za drugiego 
człowieka. I wreszcie wzorują się na patronce swojej szkoły. 

patronki tej szkoły. - „Dzieci 
– oto pierwsza i najważniej-
sza troska naszych czasów”. 
Tak mawiała ta, która pobu-
dzała społeczeństwo do ak-
tywności i przypominała, jak 
ważne jest wychowanie dzie-
ci w duchu prawdy, dobra 
i piękna. Była wzorem pe-
dagoga i wychowawcy, po-
rywała swoją delikatnością 

i zawsze rozumiała proble-
my najmłodszych. Cieszę się, 
że szkoła w Mrowinach jest 
promotorem takich warto-
ści i wierzę, że dzięki takim 
postawom nasz świat będzie 
lepszy – mówił podczas uro-
czystości w Mrowinach bi-
skup diecezji świdnickiej 
ksiądz Ignacy Dec.

O tym, że patronka pla-
cówki w Mrowinach była 
powierniczką dziecięcych 
marzeń i oddanym pedago-
giem przekonywali także za-
proszeni goście. Wśród nich: 

burmistrz Leszek Michalak, 
sekretarz gminy Sylwia Paw-
lik, przedstawiciele żarow-
skiego Urzędu Miejskiego, 
księża, proboszcz mrowiń-
skiej parafii Paweł Szajner 
na czele z biskupem die-
cezji świdnickiej księdzem 
Ignacym Decem, dyrekto-
rzy placówek oświatowych 
i jednostek funkcjonujących 
na terenie gminy Żarów, pe-
dagodzy, wychowawcy i ro-
dzice dzieci uczęszczających 
do placówki w Mrowinach. 

Dobrą wiadomość dla 
najmłodszych mieszkań-
ców Mrowin przekazał bur-
mistrz Żarowa. - Niezmiernie 
szybko minęło pięć lat wspa-
niałej pracy pedagogicznej 
w Mrowinach. I dobrze, że 
dziś młodzi ludzie pokazują 
nam, jak żyć według najważ-
niejszych wartości, którym 
hołdowała w swoim życiu An-
na Jenke. Z radością chcę 
przekazać również informa-
cję o środkach unijnych, któ-
re zostaną przeznaczone na 
budowę nowego placu zabaw 
w Mrowinach. Cieszę się tą 
wiadomością z całą szkol-
ną  społecznością – gratu-
lował dyrektorowi szkoły 
w Mrowinach Romanowi 
Koniecznemu burmistrz Le-
szek Michalak.

Magdalenę Pawlik

Po spotkaniu z przedsta-
wicielami Urzędu Miej-
skiego oraz żarowskimi 
radnymi we wtorek, 16 
kwietnia, chcą intensyw-
nie uczestniczyć w życiu 
swojej małej ojczyzny. – 
„Z Małej Szkoły w Wielki 
Świat”  to kolejny projekt, 
który realizuje nasza szkoła. 
W jego ramach, najmłodsi 
spotkali się z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie oraz radnymi. Cie-
szę się, że uczniowie mieli 
możliwość zadawania py-
tań. Myślę, że w ten sposób 
nie tylko wzbogacili swoją 
wiedzę na temat naszej gmi-
ny, ale również zapoznali 
się ze specyfiką pracy pra-

Jak pracuje się w samorządzie?
Jakie kompetencje mają radni Żarowa? W jaki sposób burmistrz podejmuje właściwe de-

cyzje? I jak to jest być sekretarzem gminy? Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu wiedzą już, na czym polega praca w żarowskim samorządzie. 

cownika samorządowego – 
cieszy się dyrektor szkoły 
w Zastrużu Krystyna War-
dach.

Wychowankowie szkoły 
w Zastrużu wiedzą już, jak 
wielką odpowiedzialność 
niesie za sobą praca w sa-
morządzie. 

Wiedzą również, że jej 
główną misją jest dobro ca-
łej gminy. – Składam serdecz-
ne podziękowania wszystkim 
przybyłym gościom za otwar-
tość oraz chęć dzielenia się 
własnym  doświadczeniem 
i wiedzą. Cieszę  się  rów-
nież, że swoimi praktykami 
z uczniami naszej szkoły po-
dzielili się burmistrz Leszek 
Michalak oraz sekretarz gmi-
ny Sylwia Pawlik i żarowscy 
radni – dopowiada Krysty-
na Wardach. 

Magdalena Pawlik
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Więcej informacji 
i zdjęć z gminy Żarów: www. um.zarow.pl

Śladami historii

Dokument z zamurowanej 
butelki w Pyszczynie

Dokument spisano na  pa-
pierze „fi rmowym”. Zawarto 
w nim informacje: Nr telefonu 
32 z centralą w Imbramowicach; 
Poczta – Imbramowice; Pobli-
ska stacja kolejowa w Imbra-
mowicach na linii Wrocław 
Świebodzki - Jelenia Góra; 
Konta bankowe: Bank Erne-
sta Heimanna we Wrocławiu, 
Bank Powiatowy nr 86 w Strze-
gomiu, Filia Banku Rolniczego 
nr 320 w Strzegomiu; Poczto-

we konto czekowe nr 71814 we 
Wrocławiu. Wspomniano także 
o hodowli mlecznej i zarodo-
wej bydła ras szlachetnych, ho-
dowli trzody chlewnej oraz koni 
belgijskich, uprawy różnych 
odmian pszenicy, jęczmienia 
i żyta. W cegielni należącej do 
majątku pyszczyńskiego produ-
kowano cegły, dachówki, gąsio-
ry narożniki i płyty cementowe.

Bogdan Mucha
GCKiS Żarów

W 1987 roku podczas prac związanych z na-
prawą muru okalającego dawną posiadłość 

rodziny von Matuschka w Pyszczynie, odnalezio-
no zamurowaną butelkę, w której znajdował się 
dokument spisany 2 października 1923 r. przez Ju-
liusa Kinkkopfa, asystenta gospodarczego w tam-
tejszym majątku. Treść odnalezionego dokumentu 
brzmi następująco:

Dokument
W dniu 2 października 1923 roku administracja majątku zdecydowała się na ogrodzenie masywnym 
murem na lewo i prawo od bramy wejściowej, które dotychczas było wykonane płotem sztachetowym. 
Administracja była zmuszona do tego ze względu na panujące niepokoje i częste włamania, przygotowy-
wane i wykonywane komunistyczną ręką. Owe w większości elementy obce, starające się, być użyteczne 
narodowi przez urzeczywistnienie swoich fantastycznych planów. Ale w ich szeregach znajdowały się ele-
menty które wkraczały na nieuczciwą drogę szybkiego wzbogacania się bez uczciwej pracy. Dla upamięt-
nienia owych strasznych czasów, kiedy to naród niemiecki został zniewolony, zdeptany i wykorzystywany 
przez żydowski kapitał, administracja postanawia dokument ten włożyć do butelki i wmurować w nowym 
murze. Przyszłym pokoleniom dla przypomnienia i ostrzeżenia, jak naród przez samounicestwienie i roz-
kład wewnętrzny ginie i wpada w przepaść. Tylko taki naród może istnieć, który nie pozwoli sobie ukraść 
godności narodowej i nie podąża za domenowym śpiewem międzynarodówki.
Nazwiska ówczesnego pana majątku i jego urzędników.
Heinrich Gottfried Hrabia von Matuschka właściciel majątku
Julius Kinkkopf – I asystent
Ernst Weiser – II asystent
Hans Köhler – Leśniczy
Iue Kolka – Mistrz
Mur został postawiony przez majątkowego murarza mistrza, pana Selle. Materiał na budowę został 
pobrany z tutejszej cegielni.
Z polecenia administracji
Julius Kinkkopf
asystent gospodarczy

Żarowianie po raz pierw-
szy mogli podziwiać 

pokonkursową wystawę Fe-
stiwalu Origami „Czar po-
składanych kartek”. 

Na konkurs, którego or-
ganizatorem było Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
nadesłanych zostało ponad 
dwieście prac z dwudziestu 
pięciu miejscowości: Kali-
sza, Jaworzyny Śląskiej, 

Karczmiska, Krakowa, Ka-
towic, Jeleniej Góry, Boga-
tynii, Polkowic, Świdnicy, 
Zastruża, Mrowin, Trzyd-
nika, Gliwic, Kłaja, Cheł-
mka, Świebodzic, Łosiówa, 
Krasne, Sułowa, Bielsko-
-Białej, Poniatowa, Wrocła-
wia i Sosnowca. Żarowski 
konkurs odbył się pod Hono-
rowym Patronatem Polskie-
go Towarzystwa Origami. 
Jego sponsorem było fi rma 

z żarowskiej podstrefy Da-
icel Safety Systems Europe 
oraz Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu. 

Szczegółowa lista nagro-
dzonych laureatów oraz ga-
leria zdjęć znajdują się na 
stronie internetowej www.
centrum.zarow.pl Wystawę 
będzie można podziwiać do 
10 maja w Żarowskiej Izbie 
Historycznej.

Czar poskładanych kartekCo? Gdzie? Kiedy? 
ŚWIDNICA
26 kwietnia

Świdnickie Noce Jazzowe: Urszula Dudziak 
i Super Band (Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 
11, godz. 20.20, bilety 30 zł. i 40 zł. do na-
bycia w Informacji Turystycznej i Kulturalnej)

27-28 kwietnia
Alchemia Teatralna: warsztaty dramatopi-
sarskie „Ośmielanie wyobraźni” (Klub Bol-
ko, pl. Grunwaldzki 11, godz. 11.00-14.00, 
16.00-19.00)

28 kwietnia
Przez śmiech do lepszego małżeństwa: Mark 
Gungor (Teatr Miejski w Świdnicy, godz. 16.00, 
bilety 15 – 25 zł. do nabycia w Informacji Tu-
rystycznej i Kulturalnej)

ŚWIEBODZICE

5 maja
Muzyka w sercu miasta Fenomen Trio (Park 
miejski, godz. 15.00)

10 maja
Wernisaż Sekcji Fotografi cznej Miejskiego 
Domu Kultury (Miejski Dom Kultury, ul. Wol-
ności 13, godz. 18.00)

17 maja
VI Miejski Festiwal Teatru Profi laktycznego 
(Miejski Dom Kultury ul. Wolności 13, godz. 
16.30)

STRZEGOM
     

25 maja
Teatr Broadway Czar Musicalu (Strzegomskie 
Centrum Kultury, ul. Paderewskiego 36, godz. 
17.00, bilety 55 zł.)

ŻARÓW
     

25 kwietnia
Spotkanie z Bohumilem Hrabalem (Teatr Bez-
domny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00)

4 maja
Turniej szachowy z okazji rocznicy Konstytucji 
3 maja (kawiarnia Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu, ul. Piastowska 10, godz. 10.00)

  8 maja 
I Otwarte Mistrzostwa Gminy Żarów w Teni-
sie Stołowym (sala widowiskowo-sportowa, 
ul. A. Krajowej 60 A, godz. 10.00)

10 maja
XV Turniej Małego Aktora „Niezapominajka” 
(kawiarnia Gminnego Centrum Kultury i Spor-
tu, ul. Piastowska 10, godz. 10.00).  
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• Grała B-klasa
Piłkarze z Wierzbnej jako je-
dyny zespół z gminy Żarów 
odnieśli dwa zwycięstwa 
w pierwszych spotkaniach 
rundy rewanżowej kl. B. 
Wierzbianka zajmuje drugie 
miejsce w tabeli tracąc do 
prowadzącej Tęczy Bolesła-
wice zaledwie 5 punktów.

Wyniki:
19 kolejka, 14.04
LKS Marcinowice – Wierz-
bianka Wierzbna 0:1
Zryw Łażany 
– Błękitni Słotwina 1:1 
Błyskawica Kalno 
– Unia Jaroszów 0:1
Wodospad Zastruże 
– Płomień Dobromierz 1:5

20 kolejka, 21.04
Wodospad Zastruże – LKS 
Marcinowice 2:3
Tęcza Bolesławice – Błyska-
wica Kalno 5:1
PUO Wiśniowa – Wierzbian-
ka Wierzbna 0:2
Unia Jaroszów – Zryw Ła-
żany 2:0

• Punkt Zielonych
W pierwszym meczu inau-
gurującym rundę wiosenną 
beniaminek wałbrzyskiej 
klasy A Zieloni Mrowi-
ny uległ niżej notowanym 
piłkarzom Zagłębia Wał-
brzych (1:2). Remis 1:1 padł 
w Boguszowie-Gorce, gdzie 
podopieczni Adama Wróbla 
grali z miejscowym Górni-
kiem.

• Gimnazjalistki na medal
Uczennice żarowskiego gim-
nazjum zajęły drugie miej-
sce podczas X Gimnazjady 
w Aerobiku Rekreacyjnym. 
Ocenie podlegała dokład-
ność wykonywanych ćwi-
czeń, jak również wrażenie 
artystyczne. Pierwszy start 
w tego typu zawodach dał 
awans do finału dolnoślą-
skiego!
Aerobic Girls: K. Grabow-
ska, M. Hadam, A. Myśliń-
ska, N. Paszkiewicz, M. 
Surzyn, N. Surzyn.

• Szachy szkolne
Ze zmiennym szczęściem 
zakończył się start repre-
zentantów szkół w Finale 
Dolnośląskim Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w Szachach. 
SP Żarów oraz Gimnazjum 
ukończyły rywalizację na 8. 
miejscu. Reprezentacja II 
LO w Świdnicy, w skład któ-
rej weszli dwaj reprezen-
tanci Gońca Żarów zajęła 
wysokie 4. miejsce, uzysku-
jąc tym samym awans do 
Mistrzostw Polski. Wszyst-
kie swoje pojedynki wygrał 
Daniel Damian. Finał roze-
grany został 9.04 w Brzegu 
Dolnym.
SP Żarów: N. Dominik, W. 
Zaremba, J. Dołharz, H Za-
remba.
Gimnazjum: M. Dołharz, M. 
Kurczewski, P. Piórek, A. 
Gracjasz
II LO Świdnica: D. Damian, 
P. Borowski (obaj z Goń-
ca Żarów), N. Mielnik, 
B.Stelmasik.

Sportowy flesz • Derby dla TKKF
W siatkarskich derbach TKKF 
Chemik Żarów pewnie poko-
nał Volley Żarów 3:0. Prze-
łożone zostało spotkanie 
pomiędzy MKS Jaworzyną 
Śląską a LKS Chemik Żarów. 
Zarówno TKKF oraz LKS mają 
szansę na zajęcie miejsca na 
podium w końcowej klasyfi-
kacji 44. edycji Powiatowej 
Ligi TKKF. Do końca rozgry-
wek pozostały 3. kolejki.

• Świdnicka wieża dla Goń-
ca Żarów
Szachiści Gońca Żarów wzię-
li udział w inauguracyjnym 
turnieju pod świdnicką wie-
żą. Jakub Dołharz zwyciężył 
w kategorii junior młodszy. 
Najlepszym zawodnikiem 
wśród juniorów starszych 
został Damian Daniel, któ-
ry wyprzedził klubowego 
kolegę Dawida Mozola. Do-
datkowo Daniel triumfował 
w kategorii Open! Pozostałe 
lokaty zawodników Gońca 
Żarów (kat. Open): 3. Zbi-
gniew Zieliński, 7. Mirosław 
Cygan, 9. Krzysztof Serwin, 
11. Michał Bieszczad.  

• Współzawodnictwo szkol-
ne
Piłkarze nożni żarowskie-
go gimnazjum wystartowali 
w dwóch turniejach. Zwycię-
stwo w pierwszym etapie 15. 
edycji rozgrywek Coca Cola 
Cup dało uczniom awans do 
kolejnego szczebla najstar-
szej imprezy sportowej dla 
młodzieży szkolnej w na-
szym kraju. Na finale powia-
tu świdnickiego zakończył 
się udział uczniów w roz-
grywkach mini piłki nożnej. 
Obydwa turnieje odbyły się 
na żarowskim boisku Orlik. 
Skład: M. Andrzejewski, D. 
Duda, P. Gaładyk, P. Hry-
ciuk, A. Valverde, R. Myrta, 
S. Zyl, A. Kopacz, J. Skorek, 
B.Bobrecki, W. Galicki, B. 
Moczadło.

• Zwycięstwo w przełajach
Gimnazjum w Żarowie zwy-
ciężyło w klasyfikacji ge-
neralnej podczas IV Biegu 
Przełajowego nad Zalewem 
Mietkowskim. Na trasach 
w okolicach Ośrodka Spor-
tów Wodnych w Borzygnie-
wie zobaczyliśmy ponad 
400 biegaczy. Najlepszy in-
dywidualny rezultat osiągnął 
Sylwester Zyl, który zwycię-
żył na dystansie 2 kilome-
trów.

• Przygotowania Bielawy 
w Żarowie
W ramach programu szkole-
nia sportowego uczniowie 
SP nr 10 z Oddziałami Spor-
towymi z Bielawy uczestni-
czyli w obozie szkoleniowym 
w naszym mieście. Podczas 
tygodniowego zgrupowania 
80 zawodników i zawod-
niczek doskonaliło swoje 
umiejętności podczas tre-
ningów w hali sportowej 
żarowskiego GCKiS, boisku 
Orlik oraz Stadionu Miejskie-
go. W obozie wzięły udział 
dziewczęta z sekcji koszy-
kówki oraz chłopcy trenują-
cy piłkę nożną. 

Krzysztof Dutkiewicz

Gole dla Stali padły po sta-
łych fragmentach gry. Dwa 
pierwsze, to efekt świetnie 
wykonanych kornerów. Trze-
cia i czwarta bramka zdobyta 
została po rzutach wolnych.

Zjednoczeni kończyli mecz 
w dziewięciu zawodników. 
Do przerwy za drugą żółtą 
kartkę wyrzucony z boiska 
został młodzieżowiec Da-
mian Uszczyk. W 79 mi-
nucie podobny los spotkał 
bramkarza Marcina Hru-
szowca.

Zdając sobie sprawę z ran-
gi tego meczu Zjednoczeni 
nie podjęli walki. Pełne zaan-
gażowanie Radosława Woj-
nowskiego, to za mało, by 
osiągnąć korzystny wynik. 
Porażka 4:0 może okazać się 
bardzo kosztowna w kontek-
ście awansu do IV Ligi.

W sobotnich spotkaniach 
20. kolejki punkty pogubiła 
czołówka. Sprawcami niespo-
dzianek były ekipy walczące 
o utrzymanie. Pogoń Pieszyce 
pokonała Stal Świdnica 3:2, a 
Zjednoczeni Ścinawka Śred-
nia zremisowali 1:1 z KS Pi-
ławianka Piławą Górną.

Takie rezultaty pozwala-
ły Zjednoczonym przesunąć 

Mateusz Darowski w powietrznej walce z piłkarzami Unii Złoty Stok

Okręgówka rozpoczęła rundę wiosenną 
W hicie 19. kolejki klasy okręgowej Zjednoczeni Żarów byli jedynie tłem dla Stali Świdnica. Gospodarze bezlitoś-

nie obnażyli wszystkie mankamenty Zjednoczonych, ograniczając do absolutnego minimum działania ofensywne 
podopiecznych Artura Sary.

się na pozycję wicelidera. Do 
zrealizowania tego założenia 
potrzebne było zwycięstwo w 
niedzielnym spotkaniu z Unią 
Złoty Stok.

W pierwszej połowie goście 
czterokrotnie z odległości 20 
metrów próbowali zaskoczyć 
broniącego między słupka-
mi Jacka Suskiego. Dobrze 
ustawiony bramkarz Zjedno-
czonych pewnie interwenio-
wał. Jedyną szansę do objęcia 
prowadzenia miał Paweł Zyl. 
Strzał pomocnika okazał się 
minimalnie niecelny

Drugą połowę Zjednocze-
ni rozpoczęli z dużym ani-
muszem. W ciągu kwadransu 
żarowianie wypracowali kilka 
sytuacji na zdobycie bramki. 
Najkorzystniejszej nie wyko-
rzystał Tomasz Rudnik, któ-
ry trzykrotnie w jednej akcji 
mógł pokonać bramkarza 
Unii. Cofnięci na własną po-
łowę piłkarze gości szukali 
swoich szans w kontratakach. 
Po jednym z nich napastnik 
przyjezdnych wypracował 
kilku metrową przewagę nad 
spóźnionym Adamem Ciu-
pińskim. Mając przed sobą 
tylko bramkarza biało-niebie-
skich uderzył obok bramki. 

Każdy zespół grał 6 gier 
2 x 20 minut. Rywalami 
„GP” były: UKS „Vambre-
sia”, MKS „Varsovia”, UKS 
„Drwęca”, MKS „Truso” El-
bląg (IV m.), CHKS „Łódź” 
i MKS „Radzymin”. Mimo 
ambitnej postawy i walki do 
końca nasze dziewczęta nie 
odniosły sukcesów. Przeciw-
niczki to w większości krajo-
wa czołówka, średnio o dwa 
lata starsze i ćwiczące 6 – 10 
godz. tygodniowo (my 3 h). 
Mimo tego pokazaliśmy spo-
ro ciekawych i skutecznych 
akcji, a gol Jagody Dydyń-
skiego: rzut wolny z „9 m” 
w tzw. „doliczonym czasie 
gry” (idealne „okienko”) 
w meczu z MKS „Truso” 
uznano za Bramkę Turnieju. 
Przy pozytywnej ocenie gry 
zawodniczek „GP” na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje 
bramkarka Natalia Sawicka, 

Zjednoczeni raz po raz pró-
bowali wyjść na prowadzenie, 
ale brakowało im dokładności 
w wykończeniu akcji. Dobrze 
tego dnia w bramce Zjedno-
czonych spisywał się Suski. 
To dzięki jego interwencji w 
sytuacji sam na sam gospo-
darze zachowali czyste konto. 
Chwilę później zgromadzo-
nych kibiców na Stadionie 
Miejskim w Żarowie urado-
wał wprowadzony Grzegorz 
Chłopek. Strzał obrońcy z 
25 metrów znalazł światło w 
bramce. Wynik do końca spot-
kania nie uległ zmianie. Do-
datkowo w doliczonym czasie 

gry czerwoną kartką za ude-
rzenie w twarz Mariusza Ba-
ziaka ukarany został jeden 
z piłkarzy Unii Złoty Stok.

Lider ze Szczawna rozbił 
Grom Witków 3:0 oraz poko-
nał 3:2 Iskrę Jaszkową Dol-
ną. Przewaga nad drugimi w 
tabeli Zjednoczonymi Żarów 
wzrosła do czterech punktów.

W najbliższą niedzielę 28 
kwietnia żarowianie podej-
mą w meczu wyjazdowym 
MKS Szczawno-Zdrój. Dla 
obu ekip to kluczowe spot-
kanie w walce o IV Ligę. Po-
czątek meczu o godz. 16:00.

Krzysztof Dutkiewicz 

Piłkarki ręczne w Lubiczu

W dniach 5 – 7 IV UKS „Głęboka Purpura” zagrała 
w III Ogólnopolskim Wiosennym Turnieju Piłki Ręcz-

nej Juniorek Młodszych w Lubiczu k. Torunia. Zwyciężył 
UKS „Vambresia” Wąbrzeźno (Mistrz Polski w kat. dziew-
czynek z 2010 r.) przed MKS „Varsovia” Warszawa i UKS 
„Drwęca” Lubicz. 

Wśród nich przeważa-
ły karpie, płocie i leszcze. 
- Zawodnicy podzieleni zo-
stali na kadetów, juniorów 
i  seniorów. We wszystkich 
kategoriach wiekowych wy-
łoniliśmy po trzech zwycięz-
ców. Wszyscy uhonorowani 
zostali dyplomami oraz na-
grodami rzeczowymi – mówi 
Marcin Łuczak z Polskie-
go Związku Wędkarskiego 
w Żarowie. I dodaje – Zdo-
bywcą pierwszego miejsca 
w kategorii kadetów był Ar-
kadiusz Mróz, który wywal-
czył 620 punktów. 
W kategorii juniorów przo-

dował Bartosz Frydlewicz, 
zdobywca  1600  punktów. 

która mimo przewagi rywalek 
popisała się wieloma dosko-
nałymi interwencjami. Bram-
ki dla „GP” zdobyły: Jagoda 
Dydyńska, Daria Gołąb, Ewa 
Hołota (najwięcej–14), Lidia 
Kalandyk i Klara Skrzypek. 
Dla obecnego „pokolenia” 
„GP” był to debiut w tak po-
ważnych zawodach.

W występie przeciw MKS 
„Radzymin”, 7 kwietnia 2013 
r., „Głęboka Purpura” zagra-
ła swój mecz nr 500. Jego 
uczestnicy otrzymali po pa-
miątkowym medalu. 

W wyjeździe do Lubicza 
uczestniczyły: Jagoda Dydyń-
ska, Daria Gołąb, Ewa Hoło-
ta - kapitan), Lidia Kalandyk, 
Oliwia Kaźmierczak, Jagoda 
Młyńczyk, Natalia Sawicka, 
Klara Skrzypek oraz Marian 
Podolak i Piotr Jaskólski.

Piotr Jaskólski

Udany połów 
w Imbramowicach

Ponad dwudziestu zawodników wystartowało w spławi-
kowych zawodach wędkarskich, organizowanych przez 

żarowskie koło wędkarskie. W niedzielę, 21 kwietnia pod-
czas czterogodzinnej tury udało się im złowić dwadzieścia 
pięć kilogramów ryb. 

A pierwsze miejsce w kate-
gorii seniorów zajął Jacek 
Czermański, któremu uda-
ło się zdobyć 4660 punktów.

Laureaci zawodów węd-
karskich będą reprezentować 
żarowski Związek Wędkarski 
w okręgowych eliminacjach 
do mistrzostw Polski. Ko-
lejna rywalizacja czekać bę-
dzie na wędkarzy już 5 maja 
w Imbramowicach, podczas 
zawodów spiningowych. 

Szczegółowe informacje 
w temacie zawodów wędkar-
skich znajdują się na stronie 
żarowskiego klubu oraz stro-
nie profilowej na facebooku.

Magdalena Pawlik 

Więcej sportu? www. um.zarow.pl


