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Drogi 
w remoncie 
Tradycyjnie w okresie wiosennym, gdy pogoda się 
stabilizuje, akcje pozimowego oczyszczania ulic,  
nabierają większego tempa

Gmina

4

W najważniejszej 
roli życia
Są czujne, czułe, 
wrażliwe i mądre. 
Znają najnowsze trendy.

Aktualności

6

Paweł Fajdek w 
Mistrzostwach Świata! 
Od silnego uderzenia sezon rozpoczął 
wychowanek klubu ULKS Zielony Dąb 
Paweł Fajdek. 8

Sport

50 lat minęło...

Wspólnie organizują imprezy na terenie wsi, gminy, powiatu a nawet województwa, wiją piękne 
wielkanocne palmy, haftują i pieką pyszne ciasta. Ale co najważniejsze łączy ich niezwykła więź 

i przyjaźń. Koło Gospodyń Wiejskich w Imbramowicach kończy 50 lat.  
Więcej na stronie 5.
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Specjalnie dla mieszkań-
ców Żarowa w tym ro-

ku zagra Bayer Full. Święto 
miasta rozpocznie się już 
w piątek, 31 maja. Na ża-
rowian czekają dwa dni peł-
ne atrakcji. 

Uroczysta sesja Rady 
Miejskiej, wręczenie statu-
etek „Złotych Dębów” oraz 
„Maciusiów”, dyplomy dla 
strażaków oraz przekazanie 
samochodu dla OSP Kalno, 
występy artystyczne, wspól-
na zabawa i występ gwiazd. 
Moc atrakcji czeka na żaro-

 Odliczanie czas zacząć...
wian podczas tegorocznych 
Dni Żarowa. Tradycyjnie już 
Dni Żarowa zainauguruje 
sesja Rady Miejskiej wraz 
z uroczystym wręczeniem 
odznaczeń „Złoty Dąb”. Ca-
łość uroczystości rozpocznie 
się w piątek 31 maja o godzi-
nie 14.30 w auli żarowskiego 
Gimnazjum im. Jana Pawła 
II. A już w sobotę, 1 czerw-
ca wszystkich mieszkańców 
zapraszamy do Parku Miej-
skiego, gdzie do niedzieli 2 
czerwca odbywać się będą 
koncerty, konkursy i występy 

grup artystycznych.  – Dwu-
dniowe święto miasta rozpo-
cznie blok dla najmłodszych 
mieszkańców, z okazji Dnia 
Dziecka. Dla tych starszych 
przygotowaliśmy wieczorne 
atrakcje. Na scenie zagrają 
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. 

Więcej na stronie 7. 
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- Zawody wędkarskie roz-
poczną się w sobotni pora-
nek, 1 czerwca o godz. 8.00. 
Zagrają kadeci, juniorzy 
i seniorzy. Jednocześnie 
16 czerwca zapraszamy do 
uczestnictwa w spiningowych 

zawodach wędkarskich se-
niorów nad Odrą, niedaleko 
miejscowości Zakrzów. Zgło-
szenia przyjmować będzie-
my drogą elektroniczną na 
adres mailowy: pzwkolo-
zarow@gmail.com bądź 

telefonicznie pod nr tel. 609 
120 495 u prezesa żarowskie-
go koła Jarosława Wacho-
wiaka – informuje Marcin 
Łuczak, z Koła Wędkarskie-
go w Żarowie

Magdalena Pawlik 
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Szkolenia zawodowe na 
pracownika gospodarczego 
oraz opiekuna osoby star-
szej, analiza predyspozycji 
zawodowych, poradnictwo 
psychospołeczne i psycho-
logiczne oraz organizacja 
staży to główne założenia 
nowatorskiego projektu, 
który właśnie rusza w Ża-
rowie. Wszystkie szkolenia 
poparte będą certyfikatem, 
a udział w nich jest zupełnie 
bezpłatny.  Projekt,  na który 
żarowskie Stowarzyszenie 
„Edukacja” przy wsparciu 
firmy Mediator Group S.A., 
pozyskała 230 tysięcy zło-
tych ze środków unijnych 
skierowany jest do osób 

trwale bezrobotnych z tere-
nu gminy Żarów w wieku 
od 15 do 64 roku życia. – 
Bardzo się cieszę, że udało 
nam się pozyskać środki unij-
ne na realizację tego projek-
tu. Dzięki temu projektowi 
będziemy mogli wspomóc 
naszych mieszkańców. Za-
praszam wszystkich chętnych, 
którzy chcą podnieść swoje 
kwalifikacje zawodowe do 
udziału w nim – mówi Helena 
Słowik, prezes stowarzysze-
nia „Edukacja”. Rekrutacja 
do udziału w bezpłatnych 
szkoleniach, przygotowują-
cych do pracy, jako opiekun 
osoby starszej lub pracownik 
gospodarczy ruszyła 1 maja 

i potrwa do 15 lipca. – Szko-
lenia przewidziano w termi-
nie od sierpnia do listopada 
2013 roku - dodaje Marcin 
Pietrzyk z Mediator Group 
S.A. Wszystkich chętnych 
prosimy o zgłaszanie się do 
biura projektu, Żarowskiego 
Stowarzyszenia „Edukacja” 
przy ulicy Piastowskiej 10  
lub pod numerem telefonu 
74/857 05 93. 

Łączna wartość projektu to 
kwota 261 tysięcy złotych. 
W kosztach projektu party-
cypować będzie, w postaci 
niepieniężnej, także gmina 
Żarów. 

Agnieszka Gryc

Rusza rekrutacja 
dla bezrobotnych

Blisko dwudziestu trwale bezrobotnych mieszkańców gminy Żarów będzie miało szan-
sę zmienić swoje życie. Stowarzyszenie „Edukacja” z Żarowa przy wsparciu firmy 

Mediator Group S.A. pozyskało 230 tysięcy złotych na aktywizację tych osób. Właśnie 
ruszyła rekrutacja dla osób bezrobotnych.

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

• Sprzedam mieszkanie własnościowe w Żarowie przy ulicy Łokietka o pow. 54 m2, trzecie piętro (3 pokoje+ kuchnia 
+ łazienka). Tel. 723 973 651

Zagrają o puchar burmistrza
Zawodnicy żarowskiego koła wędkarskiego będą mieli okazję powalczyć o puchar bur-

mistrza Żarowa. Podczas tegorocznego święta miasta rozegrane zostaną sportowe za-
wody, w których o miejsca na podium zagrają nie tylko wędkarze, ale również siatkarze, 
piłkarze oraz zawodnicy koszykówki i tenisa ziemnego. 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003r. o  planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późniejszymi zmianami) za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwał:

NR XXXIII/270/2013 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie wsi Wierzbna,

NR XXXIII/271/2013 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w obrębie miasta Żarowa, przy ul. Sportowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-
130 Żarów, w terminie do dnia 28 czerwca 2013r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy. 

OBWIESZCZENIE  
Burmistrza Miasta Żarów

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego.

Spalili altankę
Jeszcze rano sadzili no-

we drzewka i cieszyli się 
z pięknej altanki, po połu-
dniu ogień strawił ją całą. 
W środę, 22 maja około 
godziny 12.30 funkcjo-
nariusze żarowskiej Poli-
cji otrzymali zgłoszenie 
o płonącej altance na tere-
nie żarowskich ogródków 
działkowych. Na miejsce 
oprócz Policji udała się 
Straż Pożarna. - Przyczyną 
pożaru było prawdopodob-
nie podpalenie – wyjaśnia 
komendant żarowskiego 
Komisariatu Policji Iza-
bela Basztura. W chwili 
obecnej trwa szacowanie 
strat, policja natomiast szu-
ka sprawcy zdarzenia. Za 
podpalenia grozi nawet do 
10 lat pozbawienia wol-
ności. Żarowska policja 
uczula także działkowców. 
– Należy uczulać sąsia-
dów, aby zwracali uwagę 
na wszystkie obce oso-
by kręcące się po ogród-
ku i informowali o fakcie 
Policję. Wówczas istnie-
je możliwość interwencji, 
chociażby wylegitymowa-
nia tych osób – dodaje Iza-
bela Basztura. 

Podrobił wpis 
w dzienniku

Na nietypowy sposób 
zatuszowania sobie nie-

obecności w szkole, wpadł 
jeden z żarowskich gim-
nazjalistów. Na jego nie-
szczęście sprawa wyszła 
na jaw. Teraz młodzieniec 
odpowie za fałszowanie 
dokumentów przed Sądem 
Rodzinnym. Do zdarzenia 
doszło 17 kwietnia w ża-
rowskich Gimnazjum. – 
Otrzymaliśmy zgłoszenie 
od dyrektora Gimnazjum 
w Żarowie o tym, że jeden 
z uczniów dopisał sobie 
do dziennika oceny pozy-
tywne oraz przerobił nie-
obecności na spóźnienia. 
Wobec tego, że dziennik 
jest dokumentem, nastola-
tek odpowie przed Sądem 
Rodzinnym – wyjaśnia Iza-
bela Basztura. 

Napadli i pobili
Najpierw zepchnęli go 

z roweru, potem pobili 
i okradli. W czwartek, 9 
maja mieszkaniec Mrowin 
powiadomił Policję o tym, 
że na drodze Żarów-Mro-
winy został napadnięty 
przez dwóch nieznanych 
sprawców. Mężczyźni ze-
pchnęli go z roweru, pobi-
li a następnie ukradli mu 
480 złotych o  raz kartę do 
bankomatu. Policja szuka 
sprawców zdarzenia. Za 
rozbój grozi im od 2 do 12 
lat pozbawienia wolności. 

Plaga kradzieży
Tylko w ostatnim czasie 

na terenie gminy Żarów 
doszło do kilku włamań do 
mieszkań i domków jedno-
rodzinnych. W piątek, 10 
maja, podczas nieobecno-
ści mieszkańców, włamano 
się do domku jednorodzin-
nego w Łażanach. Zginęła 
biżuteria, zegarki, monety 
okolicznościowe oraz pie-
niądze w gotówce. Łączna 
wartość strat to 5 tysię-
cy złotych. Policja szu-
ka sprawców zdarzenia. 
Grozi im do 10 lat pozba-
wienia wolności. Policja 
prosi także o zachowanie 
ostrożności oraz w przy-
padku dłuższej nieobecno-
ści w domu lub mieszkaniu 
zwrócenie się do sąsiadów 
z prośbą o czujność. 

Szklarnia na złom?
Metalowe elementy 

szklarni padłyby łupem 
kradzieży, gdyby nie inter-
wencja żarowskiej Policji. 
W poniedziałek, 20 maja 
policjanci podczas patro-
lu zatrzymali 45-letniego 
mężczyznę, bez stałego 
miejsca zameldowania, 
który usiłował zdemon-
tować metalowe elemen-
ty szklarni. Mężczyźnie 
grozi do 4 lat pozbawienia 
wolności.

Ag

Kolejny etap prac remonto-
wych zostanie w tym roku 

wykonany w kościele pw. Św. 
Józefa w Pożarzysku. Dzięki po-
zyskanej dotacji z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego w wysokości 
ponad trzydziestu tysięcy zło-
tych, zostanie wykonany drugi 
etap remontu dachu. 

Środki finansowe na ten 
cel udało się również uzbie-
rać z datków parafian, którzy 
wspomagali tę inwestycję. 
– Pieniądze, które udało się 
zdobyć dzięki wsparciu i za-
angażowaniu burmistrza Żaro-
wa oraz pracowników Urzędu 
Miejskiego, z pewnością po-
zwolą na remont części da-

chu na kościele w Pożarzysku. 
W takim procencie jednak nie 
wystarczą na zrealizowanie tej 
inwestycji do końca. Mam jed-
nak nadzieję, że w przyszłym 
roku ponownie będziemy mogli 
ubiegać się o przyznanie dota-
cji. Prace najprawdopodobniej 
ruszą w czerwcu, tuż po podpi-
saniu umowy o otrzymaniu do-
finansowania – wyjaśnia ksiądz 
proboszcz Mariusz Walas. 

Wartość całego projektu to 
kwota ponad czterdziestu ty-
sięcy złotych. Jednak dzięki 
ofiarności parafian, udało się 
uzbierać brakujące dziesięć 
tysięcy złotych.  – Świątynia 
w Pożarzysku to zdecydowanie 
jeden z najcenniejszych zabyt-

ków tej miejscowości, który za 
wszelką cenę trzeba pielęgno-
wać. Cieszę się, że pozyskane 
pieniądze pomogą w remoncie 
dachu i mam nadzieję, że przy-
szły rok pozwoli znów ubiegać 
się o dotacje na takie potrzeb-
ne cele – zapowiada burmistrz 
Leszek Michalak. 

Remont na dobre ruszy w se-
zonie wakacyjnym. – Już dziś 
składam serdeczne podzięko-
wania burmistrzowi Żarowa, 
radnej Rady Miejskiej z Bu-
kowa Urszuli Ganczarek 
i Przemysławowi Sikora za 
merytoryczne wsparcie na-
szego projektu – dopowiada 
ksiądz Mariusz Walas.

Magdalena Pawlik 

Są pieniądze na remont dachu
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- Oczywiście, że podjęta 
10 lat temu decyzja o ulo-
kowaniu zakładu w żarow-
skiej podstrefie była dobrą 
decyzją – podkreśla prezes 
żarowskiej fabryki AKS 
Precision Ball Polska Kat-
suya Arai. I dodaje. – Ale 
do tego momentu nie udało 
by nam się dojść bez pomo-
cy lokalnej. Jeszcze dziesięć 
lat temu nie było tutaj drogi, 
a AKS był pierwszym zakła-
dem. Dziś cała infrastruktu-
ra jest rozwinięta, a dookoła 
prężnie działa kilka fabryk. 
W piątek, 17 maja w sie-
dzibie żarowskiej fabryki 
AKS Precision Ball Polska 
świętowano dziesięciolecie 

To już 10 lat w Żarowie
Japońska fabryka AKS Precision Ball Polska, produkująca kulki do łożysk, to pierwsza 

firma, która ulokowała swoją siedzibę w żarowskiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. W tym roku mija dziesięć lat jej działalności w Żarowie. 

istnienia zakładu. Wśród za-
proszonych nie zabrakło go-
ści z Japonii, przedstawicieli 
Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „In-
vest Park” oraz władz gminy 
Żarów. – To była pierwsza 
firma, która zainwestowa-
ła w żarowskiej podstre-
fie. Oczywiście rozmowy, 
przygotowania gruntów, 
odwiedziny, wizytowa-
nie przez ambasadę Japo-
nii itp. to wszystko trwało 
około dwóch lat wstecz. 
I o tym także warto pamię-
tać – wspomina burmistrz 
Żarowa Leszek Micha-
lak. I podkreśla rolę, jaką 
japońska fabryka odegra-

ła w tworzeniu żarowskiej 
podstrefy. – Zakład na-
tychmiast stał się elemen-
tem promocyjnym naszej 
gminy. Żeby zachęcić ko-
lejnych inwestorów, zawsze 
łatwiej jest jeżeli ma się już 
tego pierwszego inwestora, 
który podczas rozmów indy-
widualnych z nowym inwe-
storem powie, tak tu warto 
inwestować, jesteśmy o tym 
przekonani. I taką rolę przez 
kolejne lata AKS spełniał. 

Żarowska fabryka AKS 
od początku swojego istnie-
nia prężnia włącza się także 
w życie lokalnej społeczno-
ści, obejmując patronaty nad 
akcjami społecznymi, wspo-

magając akcje charytatywne 
oraz lokalne instytucje, klu-
by i stowarzyszenia. 

Żarowska fabryka AKS 

Precison Ball Polska zaj-
muje się produkcją kulek 
do łożysk, zaopatrując w nie 
producentów łożysk w całej 

Europie. Obecnie zatrudnia 
165 osób z terenu gminy Ża-
rów i okolic. 

Agnieszka Gryc

- Zrobiliśmy już wszyst-
ko, co w naszej mocy. Ko-
lejne rozmowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, nie 
przyniosły skutku. Konkurs 
dodatkowy został ogłoszo-
ny, ale nie na gminę Żarów, 
a na powiat świdnicki. Po raz 
kolejny kontrakt otrzymała 
więc inna poradnia - wyjaś-
nia kierownik NZOZ „Me-
dicus” w Żarowie Violetta 
Kołodziejczyk. I dodaje – 
W minionym roku gabinet 
ginekologiczny został cał-
kowicie wyremontowany. 
A wszystko po to, aby dosto-
sować go do wymogów Naro-

Do ginekologa znów za darmo?
Władze gminy Żarów nie przestają walczyć o przywrócenie działalność, jedynej w mie-

ście, Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej „Mediucus”. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zakontraktował żarowskiej poradni. 
Od 1 września poprzedniego roku żarowianki do lekarza-specjalisty muszą więc jeździć 
do Świdnicy. W pomoc o przywrócenie opieki ginekologicznej zaangażowała się także 
posłanka na Sejm RP Katarzyna Izabela Mrzygłocka. 

dowego Funduszu Zdrowia. 
Poradnia Ginekologiczno-
-Położnicza w NZOZ „Me-
dicus” w Żarowie to jedyna 
tego typu poradnia na terenie 
gminy Żarów. Miesięcznie 
przyjmowała około 300 pa-
cjentek, pod opieką położnej 
środowiskowej znajdowało 
się natomiast ponad 5 tysię-
cy mieszkanek gminy Żarów. 
Dlatego władze gminy Żarów 
sprawą zainteresowały po-
słankę RP Katarzynę Izabe-
lę Mrzygłocką. – Uważam, 
że bezpłatną opiekę gineko-
loga powinna mieć każda 
mieszkanka, w każdej gminie. 

Takie usługi powinny się zna-
leźć w koszyku podstawowej 
opieki zdrowotnej. Sprawą 
przywrócenia poradni gine-
kologicznej zainteresowała 
się także Komisja Zdrowia 
i Polityki Społecznej w Sej-
mie R. W powyższej sprawie 
zamierzam również złożyć in-
terpelację poselską i myślę, 
że na efekty będziemy musie-
li poczekać przynajmniej do 
sezonu wakacyjnego - mówi 
Katarzyna Izabela Mrzy-
głocka. 

Agnieszka Gryc

Magdalena Pawlik 

Przetarg, który ma wyło-
nić odbiorcę śmieci został 
ogłoszony 7 maja. Otwarcie 
ofert nastąpi natomiast 17 
czerwca. I po tym terminie 
poznamy ostateczne stawki 
za wywóz śmieci oraz wyko-
nawcę, który będzie odbie-
rał nasze odpady. - Jesteśmy 
pełni nadziei i liczymy na 
znaczną ilość ofert. Już w tej 
chwili daje się wyczuć spo-
re zainteresowanie dużych 
firm wywozowych z terenu 
Wrocławia i okolic, a także 
rejonu jeleniogórskiego. To 
daje większe szanse na wy-
łonienie atrakcyjnego ceno-
wo wykonawcy – wyjaśnia 
Tomasz Kuska, inspektor 
ds. gospodarki komunal-
nej w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie. Nad przygoto-
waniem oferty przetargo-
wej oraz wstępnych stawek 
za wywóz nieczystości sta-
łych czuwała doraźna komi-
sja Rady Miejskiej. - Prace 
komisji trwały od września 
ubiegłego roku. W tym cza-
sie spotkaliśmy się 11 razy, 
aby omówić kwestie zwią-

Ile zapłacimy 
za śmieci?

Po 17 czerwca poznamy firmę, która od 1 lipca będzie odpowiadała za wywóz nieczy-
stości na terenie gminy Żarów. 

zane z wprowadzeniem no-
wej ustawy, która została 
nam narzucona. Komi-
sji udało się wypracować 
m.in. uchwalenie nowego 
regulaminu dotyczącego ut-
rzymania czystości w gmi-
nie Żarów, efektem naszej 
pracy jest także ogłosze-
nie przetargu, którego roz-
strzygnięcie w ostateczności 
doprowadzi do wyłonienia 
firmy, która zgodnie z zało-
żeniami nowej ustawy bę-
dzie odpowiadała za wywóz 
nieczystości z terenu naszej 
gminy oraz konkretnych sta-
wek za ich wywóz – wyjaś-
nia Tadeusz Dalgiewicz, 
przewodniczący komisji. 

Po rozstrzygnięciu prze-
targu mieszkańcy gminy 
Żarów otrzymają pełne in-
formacje dotyczące sposobu 
płacenia, stawek oraz ulotki 
informacyjne mające na celu 
precyzyjne określenie zakre-
su zbiórki selektywnej oraz 
przekazanie podstawowych 
danych charakteryzujących 
nowy system śmieciowy.

Agnieszka Gryc

- Przetarg ogłoszony 7 
maja, otwarcie ofert 17 
czerwca, przetarg na dwa 
lata od 1 lipca 2013 do 30 
czerwca 2015, 
Zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami i uchwałami 
RM będzie obejmował 
nieruchomości zamieszkałe. 
Jedynym kryterium będzie 
cena. 

W najbliższym czasie 
płatnicy z gospodarstw 
jednorodzinnych dostaną 
książeczki opłat, na 
podstawie których będą 
dokonywali płatności od 1 
lipca. 
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Długo wyczekiwany przez 
mieszkańców gminy remont 
głównej ulicy w mieście 
właśnie się zakończył. Przy 
jednoczesnym sfrezowaniu 
istniejącej już warstwy po-
łożony został tu nowy asfalt 
na całej szerokości jezdni. 
Pracownicy Świdnickiego 
Przedsiębiorstwa Budowy 
Dróg i Mostów, którzy wy-
konywali to zadanie usunęli 
także stare krawężniki i mon-
tują nowe. Nowy asfalt zo-
stał położony na odcinku, od 
budynku żarowskiej Ochot-
niczej Straży Pożarnej do sa-
li widowiskowo-sportowej 

Drogi w remoncie
Tradycyjnie w okresie wiosennym, gdy pogoda się stabi-

lizuje, akcje pozimowego oczyszczania ulic, chodników 
i remontów dróg nabierają większego tempa. Komplekso-
we remonty nawierzchni dróg trwają już w najlepsze tak-
że w gminie Żarów. Prace inwestycyjne w tym zakresie 
mają zostać również wykonane na drogach powiatowych.

przy Szkole Podstawowej. 
Wartość inwestycji to ponad 
67 tysięcy złotych. Pozosta-
ły, mniej zniszczony, odcinek 
drogi został załatany. Jedno-
cześnie rozpoczął się pozi-
mowy remont dróg gminnych 
w mieście oraz w poszcze-
gólnych miejscowościach. 
- W połowie maja poprawił 
się również stan nawierzch-
ni drogi przy ulicy Dworco-
wej w Żarowie. Pracownicy 
Świdnickiego Przedsiębior-
stwa Budowy Dróg i Mostów 
załatali ubytki w jezdni po-
wstałe na skutek zniszczeń 
ciężkiego transportu. Po na-

W ostatnich dniach zakończyła się trwająca ponad tydzień całkowita wymiana nawierzchni głównej, Armii Krajowej

szych licznych interwencjach 
prace te zostały wykonane na 
zlecenie służb kolejowych – 
tłumaczy zastępca burmistrza 
Żarowa Grzegorz Osiecki. 
Nowe nawierzchnie z asfal-
tobetonu wykonane zostaną 
również na ulicach Jarzębi-
nowej, Akacjowej i Lipowej 
w Żarowie. Prace przygo-

towawcze na tych drogach 
wciąż trwają i prawdopo-
dobnie zakończą się pod 
koniec czerwca. Równo-
cześnie z układaniem pod-
budowy pod remont tych 
dróg, trwać będzie również 
budowa chodników po jed-
nej stronie ulicy. Prace te 
wykonują pracownicy prac 

społecznie-użytecznych i ro-
bót publicznych. Pierwszy 
etap remontu tych dróg od-
był się w poprzednim roku. 
- Częściowo wykonano już 
także odcinek drogi Kalno-
-Bożanów oraz Wierzbna. 
Do połowy czerwca, na tym 
odcinku, przewidujemy ko-
lejne prace remontowe. In-

Jak zapewnia dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świd-
nickiego, Marek Olesiński, ulica Mickiewicza w Ża-
rowie, która jest drogą powiatową będzie wciąż 
remontowana. W planach powiatu Służby Drogowej są 
również prace remontowe w Mrowinach, przy skrzyżo-
waniu w kierunku Siedlimowic, budowa nowych chod-
ników w Imbramowicach, Pożarzysku i Żarowie. Prace 
przy remoncie dróg powiatowych w gminie Żarów roz-
poczną się w połowie czerwca.

westycja ta pochłonie 45 
tysięcy złotych i polegać bę-
dzie na wycięciu pewnych 
odcinków ubytków asfaltu 
i zalaniu jej nowym asfal-
tem – wyjaśnia Piotr We-
iland, kierownik Referatu 
Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. 

Magdalena Pawlik

O B W I E S Z C Z E N I E 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

  
Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej 
wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczo-
no informacje o przystąpieniu do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, sporządzanych na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:

NR XXXIII/270/2013 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna,

NR XXXIII/271/2013 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miasta Żaro-
wa, przy ul. Sportowej.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące w/w planów miej-
scowych w terminie do dnia 28 czerwca 2013r. na piśmie na adres: Burmistrz Miasta Żarowa, ul. 
Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwa-
gi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Więcej informacji 
i zdjęć z gminy Żarów: www. um.zarow.pl
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Najmłodsza ma 36 lat, naj-
starsza 83 lata, spotykają się 
na kawie, wspólnie pieką, go-
tują, haftują, śpiewają i tań-
czą. W niedzielę, 19 maja 
członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Imbramowicach 
świętowały 50-lecie istnienia. 
Jak zgodnie przyznają, nie 
wyobrażają sobie życia bez 
siebie. – Kiedy miałam 12 lat 
ciocia zaczęła zabierać mnie 
na spotkania i imprezy orga-
nizowane przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich, spodobało mi 
się i tak zostałam do dziś – 
wspomina Paulina Trafas, 
dziś przewodnicząca imbra-
mowickiego koła. I dodaje. 
– Kiedy za długo się nie wi-
dzimy, dzwonię do dziewczyn 
i organizuję spotkania, wtedy 
pytają mnie „po co?”, a ja im 
odpowiadam „bo dawno się 
nie widziałyśmy”. Przez 50 
lat działalności koła wiele się 
w nim zmieniło. – Od tego 
czasu bardzo dużo się zmieni-
ło. Koło się odmłodziło, ma-
my młodą przewodniczącą, 
swoją własną kuchnię, sprzęt 
i całe zaplecze. Same szyjemy 

50 lat minęło…

Wspólnie organizują imprezy na terenie wsi, gminy, powiatu a nawet województwa, wiją piękne wielkanocne pal-
my, haftują i pieką pyszne ciasta. Ale co najważniejsze łączy ich niezwykła więź i przyjaźń. Koło Gospodyń Wiej-

skich w Imbramowicach kończy 50 lat.

Koło Gospodyń 
Wiejskich 
w Imbramowicach 
tworzą:

Franciszka Malinowska
Teresa Adamska 
Barbara Trafas 
Janina Kowalska
Zofia Czado
Paulina Trafas
Irena Markiewicz
Ewa Kot
Rozalia Sawicka
Stanisława Witkowska
Cyryla Walkiewicz
Anna Strzałkowska
Agnieszka Ciastoń
Iwona Trafas
Cecylia Bielecka
Wiesława Wircińska
Genowefa Kwarciak

sobie stroje, współpracuje-
my z różnymi organizacjami 
z terenu wsi i gminy – mówi 
Teresa Adamska, członkini 
koła od samego początku je-
go istnienia. Najstarsze go-
spodynie z rozrzewnieniem 
wspominają także początki 
działalności. – Było nas wów-
czas ponad 30 kobiet, a koło 
założyła moja sąsiadka pani 
Wróbel. Wówczas nie było 
świetlicy wiejskiej, więc spo-
tykałyśmy się w domu, naj-

częściej u przewodniczącej. 
Organizowałyśmy kursy go-
towania, szycia, czy hafto-
wania, a tańca uczyła nas 
Maria Skiślewicz – wspomi-
na Franciszka Malinowska. 
Na kursach gotowania gospo-
dynie z Imbramowic nauczy-
ły się także piec ich słynny 
miodownik, przepis do dziś 
pozostał niezmieniony. Go-
spodynie z Imbramowic wy-
stępowały także w pobliskich 
miejscowościach, zachwyca-

jąc swoim wdziękiem i talen-
tem. – To były piękne czasy. 
Zawsze organizowałyśmy 
imieniny każdej z członkiń, 
jeździłyśmy na dożynki oraz 
różne konkursy. I tak nam 
zostało do dziś – śmieje się 
Barbara Trafas. Obecnie 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Imbramowicach tworzy 
16 pań. W ostatnim czasie 
dołączyły dwie nowe gospo-
dynie. – W tym rok wzięłam 
udział w imprezie organizo-

wanej przez nasz koło z oka-
zji Dnia Kobiet spodobało 
mi się i tak zostałam jego 
członkinią. Bardzo podoba 
mi się to co robimy i pole-
cam wszystkim kobietom, 
które tak, jak ja nie chciały 
dłużej siedzieć w domu – mó-
wi Wiesława Wiercińska, 
nowy „nabytek” imbramo-
wickiego koła. W niedzielę 
19 maja po uroczystej Mszy 
Świętej w kościele w Imbra-
mowicach członkinie koła 

wspólnie z przyjaciółmi, ro-
dzinami, burmistrzem Żaro-
wa Leszkiem Michalakiem, 
jego zastępcą Grzegorzem 
Osieckim oraz zaproszony-
mi gośćmi świętowały swój 
jubileusz.– Do dnia dzisiej-
szego przetrwało niewiele 
tego typu działających or-
ganizacji. Tym większy po-
dziw wzbudza fakt, że przy 
licznych obowiązkach życia 
współczesnego te  Panie znaj-
dują czas na pracę społecz-
ną. Dziękuję im za aktywną 
działalność i wytrwałą pracę 
w kształtowaniu tożsamości 
kulturowej mieszkańców gmi-
ny Żarów – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Agnieszka Gryc

To były piękne 
czasy. Zawsze 

organizowałyśmy 
imieniny każdej 

z członkiń, 
jeździłyśmy na 

dożynki oraz różne 
konkursy. I tak 
nam zostało do 
dziś – śmieje się 
Barbara Trafas.
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Co? Gdzie? Kiedy?

W życiu Dominika mama 
Ewa jest najważniejszą osobą 
na świecie. Miła, wrażliwa, 
pomocna i wyrozumiała. Choć 
czasami bywa też sędzią i ma 
odwagę mówić „nie”. – Bycie 
matką to najtrudniejsza z ży-
ciowych ról. Matka nigdy nie 
może się mylić w zasadniczych 
sprawach. Musi wsłuchiwać 
się w swoją intuicję i potra-
fić odczytywać pewne znaki 
i sygnały. To bardzo trudne 
zadanie, ale nie niemożliwe. 
Dla swoich dzieci staram się 
być nie tylko ich opiekunem, 
ale również powiernikiem ich 
najważniejszych spraw. Wy-
chowuję ich na dobrych lu-
dzi i nierzadko akceptuję ich 
samodzielne decyzje – mówi 
Ewa Korbut, mama Domi-
nika oraz osiemnasto i trzy-
nastolatki. O swoich dzieciach 
mówi, że są błyskotliwe, wy-
jątkowe i sprytne. – Mają du-
żą zdolność empatii, wielkie 
dobre serca i potrafią być 
asertywne. One niejako uczą 
mnie życia na nowo. Pokazu-
ją, co tak naprawdę jest waż-
ne. I zawsze pamiętają o dniu 
26 maja. Są kwiaty, życzenia 
i laurki od najmłodszej pocie-
chy – dopowiada. Jako pracu-
jąca matka potrafi umiejętnie 

W najważniejszej roli życia
Są czujne, czułe, wrażliwe i mądre. Znają najnowsze 

trendy. Mają anielską cierpliwość i zarazem diabelski 
spryt, żelazną konsekwencję i serce pełne macierzyńskiego 
uczucia. Czy takie są współczesne matki? Czy bycie matką 
to najtrudniejsza z życiowych ról? O byciu kobietą i matką 
na co dzień opowiadają mieszkanki gminy Żarów. 

Na zdjęciu mama Ewa i jej syn Dominik Korbut

godzić wychowywanie dzie-
ci z zajęciami zawodowymi. 
Zawsze ma dla nich czas. – 
Wolne chwile lubimy spędzać 
całą rodziną. Zazwyczaj wy-
jeżdżamy na weekendy, do ki-
na i na basen. I cieszę się, że 
wtedy wszyscy możemy być 
razem. Jestem dumna z mo-
jej rodziny – dodaje.

O Dniu Matki pamięta-
ją także Natalia i Domi-
nik. Swojej mamie Magdzie 
składają najserdeczniejsze 
życzenia i wręczają słodkie 
upominki.  – W tym roku, 
święto mamy wypada w nie-
dzielę. A ja wtedy przystępuję 
do pierwszej komunii świętej. 
To podwójny prezent dla mo-
jej mamy – cieszy się Domi-
nik. Ona sama jednak uważa, 
że nie same prezenty są naj-
ważniejsze. Tylko wspólnie 
spędzone chwile z całą rodzi-
ną. – Dla moich dzieci jestem 
matką i ojcem. Ich wychowy-
wanie sprawia mi ogromną 
radość i cieszę się, że mogę 
uczestniczyć w najważniej-
szych momentach ich życia 
– podkreśla Magdalena Bu-
rzyńska. Jako mama dwójki 
dzieci, wolny czas stara się 
rozkładać pomiędzy nimi po 
równo. Jednak od kiedy za-

W objęciach mamy Magdaleny Burzyńskiej Natalia i Dominik

chorowała jej córka, życie nie 
nabierało już takich barw, jak 
poprzednio. – Dziś już mogę 
mówić o tym spokojnie, choć 
Natalia dalej kontynuuje le-
czenie. Z każdym dniem na-
biera więcej sił, ma większy 
apetyt i czasami nawet potra-
fi żartować ze swojej choro-
by. Przed nami jeszcze długa 
droga, mam jednak nadzie-

ję, że moja córka powróci 
do zdrowia – wspomina ze 
łzami w oczach. Jest również 
aktywna zawodowo, ale za-
wsze potrafi znaleźć czas na 
wspólne zabawy ze swoimi 
pociechami.  – Staram się być 
dobrą matką i uważam, że to 
najlepiej opłacalny zawód na 
świecie – dorzuca.

Magdalena Pawlik 

Mieli możliwość rozmowy 
w obcym języku oraz 

poznawali zabytki, kulturę 
i  obyczaje mieszkańców. 
Wyjazd do Paryża, w któ-
rym uczestniczyli żarowscy 
gimnazjaliści wzbogacił ich 
jednak przede wszystkim 
o nowe doświadczenia. 

Wspólnie z opiekunami 
wycieczki, nauczycielami 
gimnazjum w Żarowie, ucz-
niowie przeżyli niezapomnia-
ną przygodę. – Pierwszym 
punktem naszego wspólnego 
pobytu w Paryżu była wizyta 
w Eurodisnaylandzie, naj-
większej bajkowej krainie 
w Europie. Udało się rów-
nież nam odwiedzić kopalnię 
złota i dom strachów. Kolejne 
dwa dni to kolejne fantastycz-
ne przeżycia. Napawając się 
pięknem magicznego Paryża 
podziwialiśmy niezapomnia-
ne widoki z najwyższego pię-
tra na wieży Eiffela, Wersal 
i jego ogrody, bazylikę Sacre 
Coeur, Luwr, Moulin Rouge, 
dzielnicę łacińską, Katedrę 
Notre Dame, Łuk Truymfalny, 
Pola Elizejskie czy Sorbonę 
– opowiada Izabela Osie-
cka, nauczycielka języka 

angielskiego w żarowskim 
gimnazjum.

Z wizytą w Paryżu, czter-
dziestopięcioosobowej grupie 
gimnazjalistów towarzyszy-
li również nauczyciele ża-

Bonjour Paris!
rowskiej placówki. Izabela 
Osiecka, Katarzyna Rybar-
czyk i Mariusz Kozakow, 
w dniach od 13 do 17 maja, 
wspólnie z młodzieżą mieli 
także możliwość zdobycia 
kolejnych doświadczeń. Jed-
nak wycieczka najbardziej 
cieszyła gimnazjalną mło-
dzież. Dla jednych była to 
pierwsza zagraniczna wy-
prawa, a dla jeszcze innych 
okazja do poznania tego co 
nowe.  – Każda podróż to 
nowe doświadczenia, wie-
dza, nowe horyzonty i lu-
dzie oraz otwartość na to, 
co nowe i nieznane. To była 
niezapomniana i fascynują-
ca wycieczka i to wspólnie 
z grupą kolegów i koleża-
nek oraz naszych nauczy-
cieli, która pozwoliła nam 
jeszcze bardziej się poznać. 
Już zawsze pamiętać będę 
wspólne i radosne chwile 
spędzone w jednym z najpięk-
niejszych miejsc na świecie. 
Wielkie podziękowania nale-
żą się naszym nauczycielom, 
którzy podjęli się organizacji 
tego wyjazdu i sprawowali 
nad nami opiekę. Nie łatwo 
jest sprawować opiekę nad 
tak liczną grupą, a naszym 

nauczycielom udało się to 
doskonale – cieszy się Ka-
tarzyna Zamojska, uczenni-
ca trzeciej klasy gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Żarowie. 

Magdalena Pawlik 

Pokazy filmowe, konkur-
sy, spotkania z reżyserami 
i aktorami, to tylko nielicz-
ne z atrakcji zaplanowanych 
w ramach tegorocznego fe-
stiwalu. Prawdziwą ucztę dla 
miłośników X muzy zaplano-
wano w Świdnicy w dniach 
1-6 czerwca 2013 r. Świdnicę 
odwiedzi w tym czasie m.in. 
Małgorzata Kożuchowska, 
twarz tegorocznego festiwa-
lu, Zbigniew Zamachowski, 
Artur Żmijewski, Anna Dere-
szowska, Jan Nowicki, Janusz 

Zaorski, Andrzej Krakowski, 
czy Joanna Szczepkowska. 
Wstęp na projekcje tylko za 
okazaniem wcześniej zarezer-
wowanej wejściówki. Ci, któ-
rym nie udało się ich otrzymać, 
zapraszamy do Świdnicy, ak-
torów i reżyserów będzie na 
pewno można spotkać prze-
chadzających się ulicami mia-
sta, w restauracjach czy Galerii 
Świdnickiej. Więcej na www.
festiwalrezyserii.pl. Serdecznie 
zapraszamy!

AG

Festiwal Reżyserów po raz szósty

Już w sobotę, 1 czerwca Świdnica stanie się stolicą pol-
skiego kina. Rusza szósty już świdnicki Festiwal Reży-

serii Filmowej. 

ŚWIDNICA
1 czerwca

Otwarcie VI Festiwalu 
Reżyserii Filmowej. W ro-
li prowadzących wystąpią 
Anna Dereszowska i Ar-
tur Żmijewski. Podczas Fe-
stiwalu wręczona zostanie 
nagroda specjalna dla Ja-
nusza Zaorskiego (Teatr 
Miejski, Rynek 43, godz. 
19.30)

   
 2 czerwca

Spektakl teatralno-mu-
zyczny „Co może zrobić 
jeden człowiek” w reżyse-
rii i wykonaniu Jana No-
wickiego w ramach VI 

Festiwalu Reżyserii Filmo-
wej (Teatr Miejski, Rynek 
43, godz. 19.30, wstęp z wej-
ściówką)

4 czerwca
Projekcja filmu „Po godzi-

nach” w reżyserii Martina 
Scorsese w ramach VI Festi-
walu Reżyserii Filmowej (Te-
atr Miejski, Rynek 43, godz. 
19.30, wstęp z wejściówką)

    
    

 ŚWIEBODZICE
 1 czerwca

Break Flow 2, czyli Tur-
niej tańca breakdance i hip 
hop (Miejski Dom Kultury, 
ul. Wolności 13, godz. 11.00)

    

       9 czerwca
Marsz dla życia i rodziny 

oraz piknik rodzinny (Park 
Miejski, godz. 14.00)

    
    STRZEGOM

1 czerwca
W ramach obchodów 

Dnia Dziecka wystąpi ze-
spół Bahamas w programie 
dla dzieci „Uśmiechnij się” 
i dorosłych „Gorące latino” 
(Hipodrom Morawa, godz. 
15.30)

    
     21-23 czerwca

Święto Granitu Strzegom-
skiego z udziałem gwiazd: 
Kabaret Dno, Bayer Full, 
Francesco Napoli i Doda 
(Strzegomski Rynek)

   
 ŻARÓW
30 maja

Premiera sztuki teatral-
nej Janusza Głowackiego 
„Spacerek przed snem” 
(Teatr Bezdomny, ul. Za-
mkowa 15, godz. 19.00)

   
6 czerwca

Zbiórka krwi (Zespół 
Szkół, ul. Zamkowa 10, 
od godz. 9.00 do 14.00) 

Premiera sztuki tea-
tralnej Jacka Chmielni-
ka „Psychodrama” (Teatr 
Bezdomny, godz. 19.00)
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Śladami historii

Żarowscy uczestnicy walk 
o Tobruk i Monte Cassino

Polacy pielgrzymują do wielu miejsc, które uważają za święte. Wśród nich jest 
Jasna Góra w Częstochowie, Ostra Brama w Wilnie, miejsce kaźni w Katyniu, 
jest także polski cmentarz wojenny na Monte Cassino, który od chwili poświę-
cenia 1 września 1945 roku jest sanktuarium narodowym, do którego kierują 
się serca, myśli i kroki kolejnych pokoleń Polaków. 

Cmentarz ten jest 
miejscem spoczynku 
poległych tułaczy, bo 
Ci którzy padli w boju 
o tamtejszy klasztor, by-
li żołnierzami-tułaczami, 
pielgrzymami, w ogrom-
nych przestrzeniach utra-
conej wolności, by dojść 
do niepodległości ducha.

Wśród tych, którzy 
przetrwali krwawe zma-
gania o skaliste wzgórze 
Monte Cassino, pustynny 
Tobruk, wyzwolili Anco-
nę i Bolonię by w końcu 

dotrzeć do polskich granic 
byli Bolesław Kostecki 
i Antoni Święcicki z Ża-
rowa oraz były mieszkaniec 
Łażan Józef Ropek

starszy sierżant Bole-
sław Kostecki, ur. w 1895 
roku. Żołnierz II Korpusu 
Polskiego (Samodzielna 
Brygada Strzelców Kar-
packich potem 3 Dywizji 
Strzelców Karpackich). 
Uczestnik walk o Tobruk 
21.08-09.12.1941, Mon-
te Cassino 11-29.05.1944, 

Anconę 18.07-09.08.1944 
i Bolonię 09-21.04-1945. 
Odznaczony: Brązowym 
Krzyżem Zasługi z Mie-
czami, Gwiazdą za wojnę 
1939-45, Gwiazdą Italii, 
Medalem Wojska, Krzy-
żem Pamiątkowym Monte 
Cassino, Pamiątkową Od-
znaką II Korpusu Polskiego

plutonowy Antoni Świę-
cicki ur. 11.03.1907 roku 
w Tłumaczu (pow. Tłu-
macz, woj. stanisławow-
skie). Uczestnik kampanii 

wrześniowej 1939 roku, 
żołnierz II Korpusu Pol-
sk i ego  (Samodz ie lna 
Brygada Strzelców Kar-
packich potem 3 Dywizji 
Strzelców Karpackich – 
10 pułk artylerii ciężkiej). 
Uczestnik walk o Tobruk 
21.08-09.12.1941, El-Gaza-
lę 26.05-21.06.1942, Mon-
te Cassino 11-29.05.1944, 
Anconę 18.07-09.08.1944 
i Bolonię 09-21.04-1945. 
Odznaczony: Gwiazdą za 
wojnę 1939-45, Gwiaz-
dą Afryki, Gwiazdą Italii, 

Krzyżem Pamiątkowym 
Monte Cassino, Krzyżem 
Walecznych, Medalem 
Wojska, Odznaką Grunwal-
dzką, Medalem za Wojnę 
Obronną 1939, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski

starszy saper Józef Ro-
pek ur. 27.03.1901 roku 
w Pomianowie (pow. Brze-
sko). Żołnierz II Korpusu 
Polskiego (3 batalion sa-
perów w 3 Karpackiej Dy-
wizji Piechoty). Uczestnik 

walk o Monte Cassino 
11-29.05.1944 i Anco-
nę 18.07-09.08.1944. 
Odznaczony: Krzyżem 
Pamiątkowym Monte 
Cassino, Gwiazdą za 
wojnę 1939-45, Gwiaz-
dą Italii, Pamiątkową 
Odznaką 3 Dywizji 
Strzelców Karpackich. 

Bogdan Mucha

Gminne Centrum Kul-

tury i Sportu w Żarowie

 

Uroczysta sesja Rady 
Miejskiej, wręczenie statu-
etek „Złotych Dębów” oraz 
„Maciusiów”, dyplomy dla 
strażaków oraz przekazanie 
samochodu dla OSP Kalno, 
występy artystyczne, wspól-
na zabawa i występ gwiazd. 
Moc atrakcji czeka na żaro-
wian podczas tegorocznych 
Dni Żarowa. Tradycyjnie już 
Dni Żarowa zainauguruje 
sesja Rady Miejskiej wraz 
z uroczystym wręczeniem 
odznaczeń „Złoty Dąb”. Ca-
łość uroczystości rozpocznie 
się w piątek 31 maja o godzi-
nie 14.30 w auli żarowskiego 
Gimnazjum im. Jana Pawła 

II. A już w sobotę, 1 czerw-
ca wszystkich mieszkańców 
zapraszamy do Parku Miej-
skiego, gdzie do niedzieli 2 
czerwca odbywać się będą 
koncerty, konkursy i występy 
grup artystycznych.  – Dwu-
dniowe święto miasta rozpo-
cznie blok dla najmłodszych 
mieszkańców, z okazji Dnia 
Dziecka. Dla tych starszych 
przygotowaliśmy wieczorne 
atrakcje. Na scenie zagrają 
zespoły rockowe z naszych 
miast partnerskich, gwiazda 
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 Biesiadnej, 
następnie wystąpi kilka zespo-
łów grających muzykę tanecz-
ną a na koniec tegoroczna 
gwiazda Dni Żarowa zespół 
Bayer Full – mówi dyrektor 
Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie Artur 
Adamek.  Oprócz koncertów, 
na scenie, nie zabraknie tak-
że zespołów lokalnych oraz 
artyści z miast partnerskich. 
Jak co roku, zaprezentują 
się także mieszkańcy, czyli 
przedszkola, szkoły, zespo-
ły działające przy GSKiS. 
Ponadto zaplanowano także 
mnóstwo konkursów i za-
baw. W tym okresie odbę-
dzie się także kilka dużych 
imprez sportowych. – Dni 
Żarowa to niezwykła okazja 
do spotkania z mieszkańcami 
i wspólnej zabawy. Wszyst-
kich serdecznie zapraszamy 
do Parku Miejskiego w Ża-
rowie – zaprasza burmistrz 
Żarowa Leszek Michalak.

Szczegóły na plakacie

Agnieszka Gryc

 Odliczanie czas zacząć..
Specjalnie dla mieszkańców Żarowa w tym roku zagra Bayer Full. Święto miasta rozpo-

cznie się już w piątek, 31 maja. Na żarowian czekają dwa dni pełne atrakcji. 
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24-letni podopieczny Cze-
sława Cybulskiego posłał 
młot na odległość 79,02 m, 
uzyskując minimum Pol-
skiego Związku Lekkiej 
Atletyki na tegoroczne Mi-
strzostwa Świata seniorów, 
które w dniach 10-18 sierp-
nia odbędą się w stolicy Ro-
sji Moskwie.

- Nie oczekiwałem ta-
kiego rezultatu. W połowie 
kwietnia miałem problemy 
zdrowotne i tak naprawdę 
jestem w trakcie wykony-
wania ciężkich treningów. 
Tym bardziej jestem zado-
wolony z wyniku – wyjawił 
w rozmowie telefonicznej 
Paweł Fajdek.

To drugi start Fajdka 
w tym sezonie. Osiągnię-
te minimum na początku 
przygotowań daje olbrzymi 
komfort psychiczny.

- Bardzo kibicuje Pawło-
wi. Jestem przekonana, że 
zdobędzie medal w Moskwie. 
Paweł ma już ogromny ba-
gaż doświadczeń, a to waż-
ne w kontekście zdobywania 
najwyższych celów –powie-
działa pierwsza trenerka mło-
ciarza Jolanta Kumor.

Wskaźnik PZLA na Mi-
strzostwa Świata jest bardzo 
wyśrubowany. W porówna-
niu do roku ubiegłego (78 
metrów - sezon olimpijski) 
wynosi o metr więcej.

W połowie czerwca lek-
koatletę czekają  poważne 

fot. M. Biczyk, źródło www.pzla.pl

Paweł Fajdek wystartuje 
w Mistrzostwach Świata!
Od silnego uderzenia sezon rozpoczął wychowanek klubu ULKS Zielony Dąb Paweł 

Fajdek. Mistrzostwo Polski AZS oraz minimum na Mistrzostwa Świata w Moskwie, 
to rezultat osiągnięty podczas zawodów w Łodzi. 

starty. Rozpoczyna się cykl 
IAAF Hammer Throw, gdzie 
Fajdek broni tytułu wice-
mistrzowskiego. Pierwsze 
zawody rozegrane zostaną 
15.06 w Szczecinie w ramach 

59. Memoriału Janusza Ku-
socińskiego. Niespełna dwa 
tygodnie później młociarze 
przeniosą się do czeskiej 
Ostravy.

Krzysztof Dutkiewicz

60. rocznica powstania 
Szkolnego Związ-

ku Sportowego była oka-
zją do przeprowadzenia na 
obiektach sportowych GCKiS 
w Żarowie Turniejów Pił-
ki Nożnej Młodzików oraz 
Piłki Siatkowej Młodzików 
i Kadetów. Honorowy pa-
tronat nad imprezą objął 
Burmistrz Miasta Żarów.

Zawody poświęcone by-
ły dla dzieci i młodzieży. 
W turnieju piłkarskim wzię-
ło udział 5 zespołów mło-
dzików: ULKS Piast Żarów 

60  lat Szkolnego Związku Sportowego
2008 (3 zespoły), UKS Błę-
kitni Zastruże, SP Imbramo-
wice (dziewczęta).

W grupie młodzików 
zmagań siatkarzy rozegrały 
swoje mecze drużyny: UKS 
Volley Żarów, UKS Rem-
but Złotoryja, Ikar Legnica. 
Wśród kadetów wystąpiły 
zespoły: UKS Volley Żarów, 
Ikar Legnica, AKS Strze-
gom, Dekoria Świdnica. 

Pomimo tego, że turniej 
przebiegał w przyjaznej i za-
bawowej atmosferze, wie-
le meczy i zagrań stało na 
bardzo wysokim poziomie.

Burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak, oraz przedsta-
wiciel Szkolnego Związ-
ku Sportowego Annabella 
Wierzbicka wręczyli po-
dziękowania za bardzo dobrą 
współpracę przy organiza-
cji zawodów sportowych 
przeprowadzanych przez 
Szkolny Związek Sporto-
wy na terenie Miasta i Gmi-
ny Żarów. Podziękowania 
te otrzymali: Mariusz Ko-
zakow, Janusz Dominik, 
Michał Bieszczad i Adam 
Ciupiński.

KD

Aby walczyć o tytuł wi-
cemistrzowski LKS Chemik 
Żarów oraz TKKF Chemik 
Żarów potrzebowali dwóch 
zwycięstw w dwóch ostat-
nich meczach. Po wygranym 
pierwszym secie TKKF Che-
mik uległ na własnym parkie-
cie triumfatorowi rozgrywek 
Oldboys Strzegom 1:3. Nie-
spodziewanej porażki doznał 
LKS Chemik Żarów, który 
w meczu wyjazdowym prze-
grał z  niżej notowanym Me-
chanikiem Świdnica 3:2.

Takie wyniki sprawiły, 
iż obie żarowskie drużyny 
w bezpośrednim pojedynku 
zagrały o trzecie miejsce.

Do samego końca pierw-
szego seta trwała zażarta 
walka punkt za punkt. Osta-

Siatkarze TKKF 
z brązowymi medalami

Dobiegła końca 44. edycja Powiatowej Ligi TKKF w siat-
kówce mężczyzn. Mistrzem rozgrywek został Oldboys 

Strzegom. O kolejności pozostałych miejsc na podium de-
cydowały dwie ostatnie kolejki.

tecznie większą skutecznoś-
cią w ataku zaprezentowali 
się siatkarze TKKF, zwy-
ciężając 25:22. W drugiej 
odsłonie LKS zrewanżował 
się, pokonując rywala 25:13. 
Od tego momentu spotkanie 
miało jednostronny przebieg. 
Ogromne przewagi TKKF 
zdobyte na początku dwóch 
ostatnich setów zamieniły się 
w gładkie zwycięstwo (9:25, 
15:25). 

Dzięki wygranej 3:1 TKKF 
Chemik Żarów po dłuższej 
nieobecności wraca do gro-
na trzech najlepszych drużyn 
Ligi, zajmując w końcowej 
klasyfikacji 3. miejsce. LKS 
Chemik Żarów uplasował się 
na 4. pozycji. 

Debiutujący w rozgryw-

kach młody zespół Volley 
Żarów zakończył zmagania 
na ósmym, przedostatnim 
miejscu.

TKKF Chemik Żarów: 
Marcin Wójciak, Artur Wój-
ciak, Tomasz Dyczek, Irene-
usz Pękala, Tomasz Chlipiński, 
Krzysztof Jachimowicz, Stani-
sław Dobrowolski, Jacek Kruk, 
Władysław Charęża.

LKS Chemik Żarów: 
Jacek Kądziołka, Łukasz Ja-
dach, Michał Żyła, Krzysztof 
Górka, Piotr Sozański, Grze-
gorz Hałaczkiewicz, Grzegorz 
Niczyporuk.

Volley Żarów: Dorian Ko-
walczyk, Przemysław Borow-
ski, Michał Myrta, Damian 
Daniel, Albert Przeor, Bartosz 
Nowak, Kamil Nowak, Piotr 
Darowski, Mateusz Demcio, 
Marcin Sawicki, Bartosz Ra-
siewicz, Radosław Świdziń-
ski, Daniel Kuzyk.

Krzysztof DutkiewiczSportowy flesz
Żarów pobiegł 
z całą Polską

Po raz kolejny Żarów włączył 
się do ogólnopolskiej akcji 
„Polska Biega”, mająca na 
celu propagowanie biegania, 
aktywnego spędzania czasu 
wolnego, zdrowego stylu ży-
cia. Zawody rozegrano 23.05 
w okolicach Gimnajzum 
w Żarowie. Na trasach zo-
baczyliśmy 259 biegaczy.

Wyniki z boisk piłkarskich
kl. O
Pogoń Pieszyce – Zjednocze-
ni Żarów 1:1
kl. A
Sudety Dziećmorowice – Zie-
loni Mrowiny 2:1

kl. B
Zryw Łażany – LKS Marci-
nowice 1:3
Wodospad Zastruże – Orzeł 
Witoszów 2:3
Błyskawica Kalno – LKS Pio-
trowice Św. 1:0 
Płomień Dobromierz – Wierz-
bianka Wierzbna 0:5

Grają w małych 
Mistrzostwach Świata

Druga drużyna młodzika KS 
Zjednoczeni Żarów bierze 
udział w Mini Mistrzostwach 
Świata Deichmann 2013. 
W turnieju występują druży-
ny, które reprezentują rożne 
kraje. Żarowianie występu-
ją pod barwami Szwecji. Do 
tej pory zespół zgromadził 13 

zwycięstw, 4 porażki oraz 3 
remisy. Wszystkie spotkania 
odbywają się w Wałbrzychu.
Szwecja: W. Nowak, D. Ma-
rzec, K. Włudyka, H. Zarem-
ba, A. Bożek, S. Dominik, 
W. Łuczak, B. Stopa, S. Pil-
ski, J. Dulemba.

Jako Cup na Orliku
Rozpoczęła się runda rewan-
żowa Powiatowej Ligi Old-
boys Jako Cup. Po ośmiu 
kolejkach prowadzi Grupa 
Trzymająca Wagę. Tuż za 
ich plecami znajdują się Me-
di-Lab Świdnica oraz Wierz-
bianka Wierzbna. Sprawcą 
największych niespodzianek 
ostatnich spotkań byli piłka-
rze Jaga Team. Rozgrywki 
prowadzone są na boisku Or-
lik w Żarowie. Liga potrwa 
do 12.06. 

KD

Na drugim stopniu podium 
stanęli Natalia Dominik (ju-
niorka młodsza), Wiktor Za-
remba (junior młodszy) oraz 
Przemysław Borowski (ju-
nior starszy). Brązowy me-
dal zdobył Damian Daniel 
(junior starszy).

Krok od trzeciego miejsca 
wśród juniorów młodszych 

był Dawid Mozol. Ostatecz-
nie zawodnik musiał zadowo-
lić się bardzo dobrą czwartą 
lokatą. Marek Szmyd wśród 
seniorów zajął 9. miejsce. 

Gospodarzem mistrzostw 
była Ścinawka Średnia. Za-
wody rozegrano w sobotę 
18 maja.

Krzysztof Dutkiewicz

Kolejne medale 
Gońca Żarów

Nie zawodzą szachiści Gońca Żarow, którzy po raz kolej-
ny zdobywają medale w mistrzostwach województwa. 

Z Finału Dolnośląskiego Igrzysk LZS w szachach indywi-
dualnych przywieźli cztery krążki!

Korty 
tenisowe
GCKiS w Żarowie zapra-
sza na dwa korty o na-
wierzchni ziemnej.

Korty czynne są 
codziennie od godz. 10 
rano do zmroku.
Cena: zł/godz. 
bez względu na wiek

Rezerwacja: 
tel. 795 933 721


