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Dotacja 
dla środowiska
Po kilkuletnich staraniach udało się pozyskać 
środki finansowe, które pozwolą na gruntowną 
konserwację rowów

Gmina
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Dni Żarowa

Zobacz jakie atrakcje czekały 
na mieszkańców podczas 
tegorocznych Dni Żarowa 

Aktualności

5

Ligi na finiszu. 
Ostatnie niewiadome
MKS Szczawno-Zdrój pewne awansu do IV Ligi. 
Duże szanse na obronienie drugiej lokaty w tabeli 
mają piłkarze Zjednoczonych Żarów 8

Sport

Zagrali dla Żarowa!

Specjalnie dla mieszkańców gminy Żarów, podczas tegorocznych Dni Żarowa zaśpiewał zespół 
Bayer Full. Koncert tego discopolowego zespołu przyciągnął do żarowskiego parku miejskiego 
tłumy spragnionych dobrej zabawy mieszkańców gminy i najbliższej okolicy. To nie była jednak 

jedyna atrakcja, która czekała na mieszkańców podczas tego czerwcowego święta miasta. 
  Więcej na stronie 5.
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Na dobre ruszyły już 
pierwsze prace porząd-

kowe na terenie ogródków 
działkowych w Żarowie.

Do końca czerwca jeszcze, 
właściciele działek, którzy 
mają zaległości finanso-
we będą mogli uregulować 
wszelkie zobowiązania w 
zaległych opłatach. Między 
innymi takie ustalenia za-
padły we wtorek, 28 maja 
na posiedzeniu zarządu Ro-
dzinnych Ogródków Dział-
kowych „Relaks” w Żarowie. 
– Przedmiotem naszych ob-
rad była również wspólna 
dyskusja nad uchwałą doty-
czącą utrzymania czystości w 

Działkowcy otworzyli już sezon
obrębie działek, opłatami za 
ich użytkowanie i skargami 
właścicieli. Czekamy rów-
nież na wspólne negocjacje 
z działkowcami, którzy zale-
gają w uiszczaniu opłat. W 
chwili obecnej prawie dzie-
więćdziesiąt osób boryka się 
z takimi zadłużeniami – wy-
jaśnia Jolanta Brońska, wi-
ceprezes zarządu Rodzinnych 
Ogródków Działkowych w 
Żarowie. Żarowscy dział-
kowcy od wielu już lat ak-
tywnie spędzają czas na 
działkach, wykorzystując ją 
zarówno w sposób praktycz-
ny, jak i w celu atrakcyjne-
go i alternatywnego miejsca 

dla spędzania wolnego cza-
su. Muszą jednak pamiętać 
o obowiązkach, jakie na nich 
spoczywają. – Działkowcy, 
którzy nie zrezygnowali z 
działek powinni pamiętać 
o zadbaniu o swój teren – 
przypomina Jolanta Broń-
ska z Rodzinnych Ogródków 
Działkowych.

Biuro żarowskich dział-
kowców zaprasza wszyst-
kich interesantów do swojej 
siedziby przy ulicy Wojska 
Polskiego, w każdą środę i 
piątek, w godzinach od 16.00 
do 18.00.

Magdalena Pawlik

Ulica Wyspiańskiego 
będzie zamknięta

W związku z organizacją 
imprezy plenerowej „Po-
witanie lata” przy żarow-
skim Stawie Miejskim, w 
sobotę 22 czerwca część 
ulicy Wyspiańskiego zo-
stanie zamknięta. Objazd 
od ulicy Wyspiańskiego 
do ulicy Słowiańskiej i 
odwrotnie prowadzony 
będzie ulicami dwukie-
runkowymi: ul. Rybacką 
i ul. Dębową. 

Szczegóły na mapie
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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

Uwaga! Brak prądu
W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych 
na urządzeniach energetycznych w Mielęcinie nastąpi przerwa w dostawie prądu 
elektrycznego. Mieszkańcy tej miejscowości pozbawieni będą prądu w piątek, 14 
czerwca w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Nowy serwis Gminy Żarów 
www.um.zarow.pl

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012r., poz. 647 z 

późniejszymi zmianami) oraz art.39  w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwa-
ły nr XX/143/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 1 marca 2012r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną 

dokumentacją projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 
17 czerwca do 8 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 

2, w godz. od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie 

się w dniu 8 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 1400.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Żarowa z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 

uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2013r.

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Za-

mkowa 2 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 81/2013 z dnia 

5.06.2013r

Okradł przydomową ko-
mórkę

Wchodził przez niewiel-
kich rozmiarów okno i doko-
nywał kradzieży. Żarowskiej 
policji udało się jednak za-
trzymać sprawcę włamania i 
kradzieży mienia o wartości 
czterystu złotych. Nieznanym 
sprawcą kradzieży mienia w 
przydomowej komórce w 
Żarowie okazał się nieletni 
przebywający na ucieczce z 
Ośrodka Wychowawczego 
w Lwówku Śląskim. 

Włamywał się do domów 
jednorodzinnych

Do dwóch włamań, w 

okresie od 29 maja do 5 
czerwca doszło na tere-
nie Imbramowic. Nieznany 
sprawca plądrował jedynie 
domy jednorodzinne. - Za 
tymi włamaniami stał dwu-
dziestotrzyletni mieszkaniec 
Imbramowic, którego funk-
cjonariusze policji w Żaro-
wie zatrzymali 6 czerwca. W 
toku postępowania ustalo-
no, że jest on poszukiwany 
w celu odbycia orzeczonej 
wcześniej kary pozbawienia 
wolności – informuje Jerzy 
Daniel, zastępca komendanta 
w Żarowie.

Przypadkowo pobity?
Kara pozbawienia wol-

ności od 2 do 12 lat grozi 
sprawcy, który w nocy z 1 
na 2 czerwca w Żarowie pod-
czas przypadkowego spot-
kania towarzyskiego pobił 
i okradł trzydziestosześcio-
letniego mężczyznę. Wobec 
zatrzymanego Prokuratura 
Rejonowa w Świdnicy zasto-
sowała środki zapobiegaw-
cze, w tym zakaz zbliżania 
się do pokrzywdzonego. 
Trwają dalsze czynności 
zmierzające do ustalenia 
dokładnego przebiegu zda-
rzenia. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Zdobyli puchar 
burmistrza

Kadeci, juniorzy i seniorzy zagrali w spławikowych zawodach wędkarskich, otwiera-
jących sportowe imprezy w ramach tegorocznych Dni Żarowa.

Mimo niesprzyjającej po-
gody, w sobotę 1 czerwca 
udało im się uzyskać cał-
kiem dobre rezultaty. Naj-
lepsi z najlepszych otrzymali 
pamiątkowe puchary i dy-
plomy oraz nagrody rzeczo-
we. - Wszystkim uczestnikom 
gratuluję nie tylko determi-
nacji i wytrwałości, ale prze-
de wszystkim profesjonalnego 
przygotowania, przy udzia-
le opiekuna sekcji młodzie-

żowej Ryszarda Wróbla. W 
kategorii kadetów pierwszy 
na podium był Mateusz Ko-
pacz (900 pkt.), drugie miej-
sce zajął Arkadiusz Mróz 
(480 pkt.), a trzecie miejsce 
wywalczył Jakub Becher ( 
415 pkt.). Z kolei w katego-
rii juniorów najlepszy wynik 
uzyskał Bartosz Frydlewicz 
(3480 pkt.), tuż za nim była 
Agata Mazur (2140 pkt.), 
listę najlepszych natomiast 

zamykał Szymon Cieślicki 
(1440 pkt.). Nasi zawodni-
cy, także w kategorii senio-
rów uzyskali dobre rezultaty. 
Pierwsze miejsce zajął Bar-
tosz Rasiewicz (3380 pkt.), 
na drugim uplasował się Mi-
kołaj Moryl (2580 pkt.), 
trzecie wywalczył natomiast 
Marcin Łuczak (2140 pkt.) 
- informuje Marcin Łuczak 
z żarowskiego koła wędkar-
skiego.

Śmieciowe deklaracje – 
ostatni dzwonek 
dla spóźnialskich

Do 15 lutego mieszkańcy gminy Żarów składali deklaracje o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. Nie wszyscy jednak wypełnione dokumenty 

dostarczyli do Urzędu Miejskiego.
Dla tych, którzy jeszcze 

tego nie zrobili, wydłużono 
termin. Na „spóźnialskich” 
czekają urzędnicy, którzy 
pomogą w jej wypełnieniu 
oraz wyjaśnią wszelkie wąt-
pliwości.

- Na chwilę obecną de-
klarację śmieciową złożyło 
osiemdziesiąt procent miesz-
kańców naszej gminy. W dal-
szym ciągu czekamy jeszcze 
na tych, którzy zwlekali z jej 
wypełnieniem i apelujemy o 
jak najszybsze dostarczenie 
dokumentów do żarowskie-
go Urzędu Miejskiego. Druki 

deklaracji należy składać w 
Urzędzie Miejskim, w poko-
ju nr 10, od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 7.30 
do 15.30. Przypominamy, że 
przedmiotowa deklaracja 
będzie podstawą naliczenia 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od 
1 lipca – wyjaśnia Krystian 
Chęciek, referent ds. gospo-
darki komunalnej w Urzędzie 
Miejskim w Żarowie. 

Żarowski samorząd, po-
dobnie jak inne samorządy 
na terenie całej Polski inten-
sywnie przygotowuje się do 

wprowadzenia systemu go-
spodarowania odpadami, 
zgodnego z nową ustawą o 
utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. Począt-
kiem maja ogłoszony został 
przetarg na odbieranie od-
padów komunalnych z nie-
ruchomości zamieszkałych 
na terenie miasta i gminy Ża-
rów oraz utworzenie i prowa-
dzenie punktu selektywnego 
zbierania odpadów, którego 
otwarcie ofert nastąpi 17 
czerwca. 

Magdalena Pawlik 
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Dotacja dla 
środowiska

Do żarowskiego Urzędu Miejskiego wpłynęła właśnie umowa pomiędzy gminą Żarów a Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie prac remontowych na przepuście w Mrowinach i na rowie pomię-

dzy Żarowem i Kalnem. Po kilkuletnich staraniach udało się pozyskać środki finansowe, które pozwolą na gruntowną 
konserwację rowów.

Wykoszenie porostów 
wraz z wygrabieniem, 
oczyszczenie terenu, usu-
wanie namułu oraz remont 
przepustu w Mrowinach i na 
rowie pomiędzy Żarowem i 
Kalnem. Takie zadanie, dzię-
ki dotacji pozyskanej przez 
gminę Żarów realizować bę-
dzie żarowska spółka wod-
na. Inwestycja ma rozpocząć 
się już w czerwcu, a wszyst-
kie prace najprawdopodob-
niej zakończą się pod koniec 
sierpnia. – Otrzymane środki 
finansowe przeznaczone zo-

staną na całkowity remont 
przepustu (mostu) w Mro-
winach w pobliżu Owczar-
ni i na konserwację rowu na 
odcinku Żarów-Kalno. Ca-
łość realizowanego zadania 
wynosić będzie trzydzieści 
tysięcy złotych, z czego po-
łowę piętnaście tysięcy zło-
tych pokryje dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego. 
Remontowany przepust w 
Mrowinach, ze względu na 
swój wiek, planowany jest do 
całkowitej przebudowy. Jego 
remont w tak dużym zakre-

sie zapewni funkcjonalność 
tego urządzenia dla miejsco-
wej społeczności na następne 
kilkadziesiąt lat – wyjaśnia 
Piotr Weiland z Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Żarowska spółka wodna 
zajmuje się głównie utrzyma-
niem urządzeń melioracyj-
nych na gruntach należących 
do rolników i mieszkańców 
gminy Żarów. Nierzadko jed-
nak zły stan tych urządzeń 
staje się przyczyną lokalnych 
podtopień. – Praktycznie co 
roku, dziesięć procent rowów 

i urządzeń melioracyjnych 
jest konserwowanych. Cieszę 
się jednak, że udało się pozy-
skać środki finansowe, które 
pozwolą w dużej mierze zrea-
lizować potrzeby wynikające 
z utrzymania w dobrym sta-
nie urządzeń melioracyjnych 
– dopowiada przewodniczą-
cy spółki wodnej w Żarowie 
Artur Bernatowicz.

Możliwości pozyskiwania 
dodatkowych środków finan-
sowych przez spółki wodne 
jest wiele. – Jedną z takich 
możliwości jest dotacja z bu-
dżetu gminy Żarów, która w 
tym roku wynosi dwadzieś-
cia tysięcy złotych. Do tego 
dochodzą również składki 
mieszkańców oraz dofinan-
sowania z Urzędu Marszał-
kowskiego i Wojewódzkiego. 
Dodatkowe pieniądze zosta-
ły przyznane przy czynnym 
udziale pracowników ża-
rowskiego Urzędu w zakre-
sie tworzenia wniosków, jak i 
nadzorze merytorycznym nad 
realizacją zadań – tłumaczy 
Artur Bernatowicz.

Magdalena Pawlik 

Mieszkańcy 
mieli głos

Oznakowanie ulicy Łokietka w Żarowie, wyposażenie placów zabaw w dodatkowe oświetlenia, sprzątanie i utrzy-
manie czystości placu zabaw, brak przejścia dla pieszych przy ulicy Łokietka i zakaz parkowania na chodniku przy 

ulicy Kazimierza Wielkiego w Żarowie.

To tylko niektóre tematy, 
które poruszone zostały pod-
czas Walnego Zgromadze-
nia Członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Świebodzi-
cach, które odbyło się w ża-
rowskim Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu. Na pyta-
nia zgromadzonych miesz-
kańców, w środę 5 czerwca 
odpowiadali przedstawicie-
le spółdzielczych zasobów 
mieszkaniowych, członko-
wie Spółdzielni Mieszka-
niowej w Świebodzicach i 
Rady Nadzorczej, burmistrz 
Leszek Michalak oraz repre-
zentanci komisariatu policji 

w Żarowie. – Takie zebrania 
są dobrą okazją do wspól-
nej dyskusji z mieszkańcami 
gminy Żarów. Z drugiej stro-
ny, mieszkańcy mają możli-
wość poznania konkretnych 
przesłanek działania. Tylko 
taka sytuacja może przyno-
sić konkretne efekty. Mam 
nadzieję, że wszelkie tema-
ty i ich argumentacja, któ-
re zgłoszone zostały przez 
mieszkańców doczekają się 
spodziewanych rozwiązań – 
tłumaczy burmistrz Leszek 
Michalak.

Dominującą kwestią zebra-
nia była również tematyka 

bezpieczeństwa mieszkań-
ców. W tej kategorii z kolei 
wypowiadali się przedsta-
wiciele żarowskiej poli-
cji, którzy zobowiązali się 
do rozważenia możliwości 
wprowadzenia w okresie let-
nim dodatkowych pieszych 
patroli policyjnych na terenie 
osiedla w Żarowie. Ze strony 
policji padły także deklaracje 
na temat rozwiązania prob-
lemu małego oświetlenia tu-
nelu podziemnego łączącego 
osiedle z centrum miasta. 

Sprawozdawcze zebranie 
było także okazją do zgła-
szania problemów mieszkań-

ców do zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Świebo-
dzicach. – W zakresie tych 
tematów poruszono nato-
miast kwestię docieplenia 
ścian budynków przy ulicy 
Krzywoustego i Kazimierza 
Wielkiego, sprawę lokatorki, 
która od wielu lat łamie w 
sposób rażący zasady porząd-
ku domowego oraz potrzebę 
przycinki drzew i krzewów 
na terenie osiedla – dopowia-
da prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Świebodzicach 
Elżbieta Krzan.

Magdalena Pawlik 

 Matka Boża 
Żarowska 
w nowej 
koronie

Niech ten dzień będzie zapamiętany przez Was wszyst-
kich. Niech się wpisze na wieki całe w dzieje tej parafii, 

wspólnoty parafialnej i całej gminy Żarów. Sama Maryja 
niech prowadzi dalej wasze myśli i serca. Niech Was przy 
sobie gromadzi, a Wy w Nią wpatrzeni, na kolanach przy 
niej trwający wypraszajcie na różańcu łaskę silnej wiary 
dla siebie, dla Waszych rodzin i dla wszystkich rodzin na-
szej diecezji, Polski, Europy i świata.

– Takimi słowami przy-
witał wszystkich parafian 
w żarowskim kościele p.w. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa biskup diecezji świd-
nickiej ksiądz Ignacy Dec. 

Cała wspólnota parafialna, 
księża z innych dekanatów, 
siostry zakonne, przedsta-
wiciele władzy samorządo-
wej oraz mieszkańcy gminy 
Żarów tłumnie zebrali się w 
kościele, aby uczestniczyć w 
uroczystości  koronacji obra-
zu Matki Bożej. Złote koro-
ny na skronie Maryi nałożył 
biskup świdnicki Ignacy Dec 
oraz proboszcz żarowskiej 
parafii ksiądz dziekan Piotr 
Ważydrąg. 

Uroczysta msza święta – 
której – w piątek, 7 czerw-
ca przewodniczył biskup 
świdnicki Ignacy Dec by-
ła również okazją do złoże-
nia podziękowań wszystkim 
parafianom. – Złota korona, 
która dziś ofiarowana zosta-
ła Matce Bożej w Żarowie to 
dar mieszkańców całej gmi-
ny. I dziś składam serdeczne 
podziękowania wszystkim 
ludziom dobrej woli, którzy 
zechcieli dorzucić swoją ce-
giełkę dobroci. Dzisiejszy 
dzień to dzień wymodlo-
ny, zapowiadany i wytęsk-
niony, przygotowany przez 

całą wspólnotę parafialną,. 
Wszystkim za to ogromne 
poświęcenie i zaangażowanie 
składam serdeczne Bóg zapa-
łać – mówił podczas uroczy-
stej mszy świętej proboszcz 

Piotr Ważydrąg.
Podziękowania i wyra-

zy wdzięczności popłynęły 
również w stronę biskupa 
świdnickiego. Na ręce Jego 
Ekscelencji podziękowania 
składali nie tylko najmłodsi 
mieszkańcy gminy Żarów, 
ale również mieszkańcy Ża-
rowa, przedstawiciele rodzin 
i żarowskiej wspólnoty pa-
rafialnej oraz księża. Gra-
tulacje na ręce gospodarza 
piątkowej uroczystości złożył 
również biskup, ofiarowując 
proboszczowi parafii w Żaro-
wie pierścień na pamiątkę tej 
historycznej chwili. – Gratu-
luję księdzu proboszczowi i 
Wam wszystkim za włożony 
trud, inicjatywę i za piękne 
przygotowanie tej uroczy-
stości, która w sposób szcze-
gólny ma uczcić Matkę Bożą 
w Żarowie. Niech od tej pry 
prowadzi Was miłość Naj-
świętszej Maryi Panny, bo 
tylko ona jest w stanie po-
konać wszelkie przeciwności 
losu – mówił biskup Igna-
cy Dec.

Magdalena Pawlik 
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OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta Żarów

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.

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) 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały:
NR XXXIV/276/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Łażany, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego wsi Łażany, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XLVII/287/06 z dnia 31 
stycznia 2006r.)

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 
Żarów, w terminie do dnia 12 lipca 2013r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, na-

zwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy. 

Żarowskie talenty
Są uzdolnieni muzycznie, przejawiają talenty recytatorskie i poetyckie. Próbują rów-

nież swoich sił jako reżyserzy spektakli teatralnych. Nierzadko występują na deskach 
żarowskiego Teatru Bezdomnego. I wszystkie swoje zamiłowania do sztuk artystycznych 
wykonują z wielkim zaangażowaniem.

Marta Kurzeja, Martyna 
Proniewicz i Tomasz Pa-
sternak z żarowskiego gim-
nazjum udowadniają, że 
warto pielęgnować i rozwi-
jać swoje pasje. Jako laure-
aci zaszczytnych konkursów 
mogą pochwalić się nie tyl-
ko miejscami na podium, ale 

przede wszystkim nowymi 
doświadczeniami. – Jako fi-
nalistka konkursu „Jeszcze 
wiruje twoja płyta”, któremu 
przewodniczyła dobrze zna-
na wszystkim piosenkarka 

Małgorzata Ostrowska mia-
łam okazję zaprezentować 
swoje umiejętności podczas 
koncertu tej gwiazdy rocko-
wej. A we wrocławskim klu-
bie Anima, w piątek 10 maja 
zajęłam pierwsze miejsce za 
wykonanie piosenki z reper-
tuaru Grażyny Łobaszewskiej 

„Brzytcy” – mówi Marta Ku-
rzeja, uczennica żarowskiego 
gimnazjum. 

Muzyką interesuje się już 
od najmłodszych lat. Naj-
pierw była przygoda z per-
kusją, a potem przyszedł czas 
na kolejne instrumenty mu-
zyczne. – Od przeszło półtora 

roku uczę się w Ognisku Mu-
zycznym Gama przy szko-
le muzycznej w Świdnicy. 
Cieszę się, że udało mi się 
zostać finalistą Narodowego 
Konkursu Muzycznego, któ-

ry odbył się we Francji. W 
kategorii fortepian klasycz-
ny zaprezentowałem utwór 
Chanson du rouet op. 14 n° 
Ellmenreich i zająłem exe-
quo pierwsze miejsce w tej 
kategorii. Mam nadzieję, że 
to początek moich muzycz-
nych sukcesów – cieszy się 

Tomasz Pasternak, uczeń 
gimnazjum w Żarowie.

Utalentowana młodzież 
rozwija również swoje wo-
kalne talenty. A tych na te-
renie gminy Żarów także nie 
brakuje. – Za interpretację 
utworu Christiny Aguilery 
w IV Międzyszkolnym Kon-

kursie Piosenki w Języku An-
gielskim udało mi się zdobyć 
wyróżnienie oraz nagrodę. 
Wśród 69 uczniów z różnych 
szkół Żarów reprezentowało 
czterech uczestników. Cie-

szę się ze zdobytego sukce-
su, tym bardziej, że poziom 
wokalnego konkursu był na-
prawdę bardzo wysoki – pod-
kreśla Martyna Proniewicz, 
gimnazjalistka ze szkoły w 
Żarowie.

Magdalena Pawlik  

Napisała książkę 
o Januszu Korczaku
Jest laureatką literackich nagród. Przez długie lata współpracowała z radiem. A każda 

jej kolejna książka jest inna. Uczniowie żarowskich placówek oświatowych wraz z na-
uczycielami mieli okazję spotkać się w czwartek, 6 czerwca z Beatą Ostrowicką, pisarką 
powieści dla dzieci i młodzieży.

Młodzi czytelnicy spotka-
li się z pisarką w żarowskiej 
bibliotece w ramach akcji „Z 
książką na walizkach, czyli 
Dolnośląskie spotkania pisa-
rzy z młodymi czytelnikami”. 

- Tak naprawdę z proce-
sem pisania bywa bardzo róż-
nie. Raz pisze się doskonale, 
a innym razem tworzenie 
nie przynosi zamierzonego 
efektu. Każda moja powieść 
jest wymyślona, choć trochę 
ma swoje odzwierciedlenie 
w rzeczywistości. Rodzi-
na zawsze występuję w ro-

li pierwszych recenzentów 
moich powieści. Jestem rów-
nież autorką książki o zna-
nym polskim pedagogu „Jest 
taka historia. Opowieść o Ja-
nuszu Korczaku”, w której 
dużo miejsca poświęciłam 
wychowankom warszawskie-
go Domu Sierot – opowiada-
ła pisarka Beata Ostrowicka.

Autorskie spotkanie było 
również okazją do zakupu 
najnowszych powieści pisar-
ki. Nie zabrakło autografów, 
dedykacji w książkach oraz 
wpisu w kronikę. - Spotkania 

z ciekawymi osobowościami 
nierzadko wzbudzają duże 
zainteresowanie. Nie inaczej 
było również podczas wizy-
ty Beaty Ostrowickiej, która 
chętnie odpowiadała na pyta-
nia młodych czytelników. Po 
raz kolejny już promowali-
śmy także hasło „Podróże z 
Tuwimem” jako, że rok 2013 
jest rokiem Juliana Tuwima. 
Stąd recytacja utworów tego 
znanego poety – tłumaczy 
dyrektor biblioteki w Żaro-
wie Stanisława Biernacka. 

Magdalena Pawlik 

Dużo innowacyjnych pomysłów, tyle samo zaangażowania i wiele serdeczności. Ta-
kie życzenia, w środę 29 maja od przedstawicieli Szkoły Podstawowej im. Astrid Lind-
gren usłyszeli pracownicy żarowskiego Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Z okazji 
Dnia Działacza Kultury był to dla nich wyjątkowy prezent.

Wyjątkowy prezent 
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Zagrali dla Żarowa!
Specjalnie dla mieszkańców gminy Żarów, podczas tegorocznych Dni Żarowa zaśpiewał zespół Bayer Full. Koncert tego discopolowego zespołu przyciągnął do żarowskiego parku 

miejskiego tłumy spragnionych dobrej zabawy mieszkańców gminy i najbliższej okolicy. To nie była jednak jedyna atrakcja, która czekała na mieszkańców podczas tego czerw-
cowego święta miasta.

Sobotnie popołudnie zdominowane zostało przez śpiewające dzieci i młodzież. Pomimo zimna, wiatru 
i wciąż padającego deszczu ze sceny żarowskiego parku miejskiego słychać było wokalno-taneczno-
recytatorskie popisy najmłodszych mieszkańców gminy Żarów. Wśród uczestników zaprezentowali 
się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, Szkoły Podstawowej im. UNICEF w 
Imbramowicach, Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach oraz Szkoły Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu. Nie zabrakło również występów przedszkolaków z Bajkowego Przedszkola i 
przedszkola Chatka Małolatka. Swoimi tanecznymi umiejętnościami wykazywała się także młodzież z 
żarowskiego gimnazjum i Zespołu Szkół.

„Złote Dęby” to najwyższe gminne odznaczenie, przyznawane w Żarowie, już od piętnastu lat. W tym roku do grona wyróżnionych dołączyło 
trzynastu szczególnie zasłużonych mieszkańców gminy Żarów. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, w piątek 31 maja, która rozpoczęła 
dwudniowe święto miasta statuetkę „Złotych Dębów” odebrali: Marek Baryłko, Koło Gospodyń Wiejskich w Imbramowicach, Danuta Gadzina, 
Kazimierz Bistyk, Mikołaj Nowosad, Kazimierz Jastrzębski, Waldemar Rzeszowski, Zofia i Jerzy Staruszkiewiczowie, Marian Bujak, Czesław 
Paluch, Tadeusz Koprowski, Jadwiga Michałowska oraz Bogdan Mucha.

Na zdjęciu uhonorowana 
statuetką „Maciusia” Ewa 
Wołek, przewodnicząca Rady 
Sołeckiej Kalna i opiekunka 
tamtejszej świetlicy 
środowiskowej. Odznaczenie 
to za wielkie oddanie i 
zaangażowanie się w sprawy 
dzieci i młodzieży tradycyjnie 
już przyznawała żarowska 
Młodzieżowa Rada Miejska.

Mnóstwo wspaniałej zabawy i wrażeń czekało na mieszkańców, którzy wybrali się na koncerty 
gwiazd rockowych z miast partnerskich. Na scenie żarowskiego parku zaprezentowała się niezwykle 
energetyczna grupa muzyków z niemieckiego Lohmar, zespół The Riot Jams.  Swoim rockowym 
brzmieniem zachwycała również formacja z czeskiego Nymburka. Na zdjęciu koncert zespołu Cross Band.

Pogodzie nie udało się zepsuć dobrej zabawy, jaka czekała na 
mieszkańców gminy Żarów podczas koncertu zespołu AbradAb. 
Artyści szybko nawiązali kontakt z liczną publicznością, 
przypominając swoje największe hity. Razem z hiphopowym 
zespołem śpiewała cała widownia

O ile sobotnie popołudnie zdominowane zostało licznymi koncertami 
i atrakcjami dla dzieci i młodzieży, drugi Dzień Żarowa przebiegał 
natomiast pod hasłem międzynarodowego partnerstwa. Sportowa 
rywalizacja i strażacki doping towarzyszyły zawodom strażackim, 
które odbyły się w ramach tegorocznych Dni Żarówa. Z jednostkami 
Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Żarów rywalizowali 
druhowie z Ujfeherto i Lohmar. Swoimi umiejętnościami podczas 
zawodów strażackich wykazywały się również drużyny młodzieżowe 
chłopców i dziewcząt z Bukowa oraz Kalna.

Gwiazdą niedzielnego wieczoru był zespół Bayer Full, na którego 
koncert do Żarowa przyjechało mnóstwo przyjezdnych gości. W rytm 
piosenek „Majteczki w kropeczki”, „Moja mała blondyneczka” czy 
„Żono moja” Żarowianie bawili się do późnych godzin wieczornych.

 FOTOGRAFIE
GMINNE CENTRUM 
KULTURY i SPORTU

 W ŻAROWIE
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Posadzili dąb na pamiątkę
Miarą cywilizacji jest pięknie żyć – będąc dobrym człowiekiem pod takim hasłem Szko-

ła Podstawowa im. Astrid Lingren w Zastrużu obchodziła pierwszą rocznicę nadania 
imienia szkolnej placówce.

Odświętnie ubrani uczniowie i 
nauczyciele oraz zaproszeni go-
ście stanęli w apelowym szyku, 
w poniedziałek 3 czerwca, by 
uczcić to wyjątkowe wydarze-
nie. Był tort, liczne gratulacje 
i życzenia, podziękowania dla 
zaproszonych gości oraz sym-
boliczne wkopanie nowego dę-
bu. - W dniu tak szczególnego 
jubileuszu składam serdeczne 
życzenia dla grona pedagogicz-
nego Szkoły Podstawowej w Za-
strużu. Niech stale towarzyszy 
Wam zapał w pracy wychowaw-
czej i pedagogicznej. Społecz-
ności uczniowskiej zaś pragnę 
życzyć, aby zawsze potrafili od-
naleźć prawdziwą przyjemność 
w zgłębianiu wiedzy i doskona-
leniu umiejętności –  takie gratu-

lacje na ręce dyrektor placówki 
w Zastrużu Krystyny Wardach 
składał burmistrz Leszek Mi-
chalak.

Szkolna uroczystość w Za-
strużu była również okazją do 
złożenia gratulacji całemu gro-
nu pedagogicznemu. A te popły-
nęły również od poseł na Sejm 
RP Anny Zalewskiej, senatora 
Wiesława Kiliana, przewodni-
czącego Rady Miejskiej Tade-
usza Pudlika, radnych Rady 
Miejskiej Żarowa, dyrektorów 
szkół i przedszkoli, kierowni-
ków gminnych jednostek, sołty-
sa Wojciecha Elżbieciaka oraz 
emerytowanych pracowników 
i nauczycieli tej szkoły. Potok 
ciepłych słów skierowany zo-
stał również w stronę zaproszo-

nych gości. - Składam serdeczne 
podziękowania kopalni Lapis 
w Łażanach, Wojewódzkiemu 
Ośrodkowi Ruchu Drogowego 
w Wałbrzychu, Magdalenie Pa-
jor, Radzie Sołeckiej Pyszczyna 
oraz Kasie SKOK Wspólnota za 
sponsoring uroczystości. Dzię-
kuję, jednocześnie przypomina-
jąc, że szkoła we współczesnym 
świecie staje się społeczną od-
powiedzialnością – mówiła dy-
rektor szkoły Krystyna Wardach. 

Na pamiątkę pierwszej rocz-
nicy nadania imienia Astrid 
Lindgren placówce w Zastru-
żu posadzono dąb imienia He-
leny Pogorzelskiej, założycielce 
szkoły oraz aktywnej działaczce 
społecznej. 

Ten najważniejszy 
dzień...

Występy artystyczne, zabawy, konkursy, loterie fantowe i rodzinne pikniki. Takie 
atrakcje czekały na najmłodszych mieszkańców gminy Żarów podczas obchodów 

Międzynarodowego Dnia Dziecka. Dziesiątki dzieci z rodzicami świętowali Dzień Dzie-
cka w piątek, 31 maja na pikniku rodzinnym w żarowskiej Szkole Podstawowej. Sobota, 
1 czerwca natomiast była wyjątkowym dniem dla przedszkolaków z Bajkowego Przed-
szkola oraz dzieci ze świetlic środowiskowych.

Wspólnie z obchodami Dnia Dziecka żarowska podstawówka świętowała również dzień patrona. 
Tradycyjnie, jak co roku nie zabrakło świętujących nauczycieli, którzy przygotowali swoją interpretację 
tekstu Jana Brzechwy „Zoo”. Dla najmłodszych przygotowano także stoiska z salonem fryzjerskim, studio 
tatuażu czy pracownię biżuterii. Dobra zabawa towarzyszyła całym rodzinom również podczas turnieju 
szachowego i w salonie rodzinnych gier planszowych. Tegoroczny tytuł Super Rodzinki zdobyła rodzina 
Dołharz, a najlepszym mistrzem cukiernictwa okazała się uczennica oddziału zerówkowego Amelia 
Petryszyn. Patronem imprezy był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, SKOK Wspólnota 
oraz Bank Zachodni w Żarowie BZWBK S.A.

Słoneczny dzień, radosna muzyka, zastawione pysznościami stoły, grillowane kiełbasy oraz słodkie 
prezenty. Takie atrakcje czekały na najmłodszych mieszkańców Siedlimowic w dniu ich święta. 
Dodatkową niespodzianką była obecność klownów Fifi i Mimi, które przygotowały dla dzieci konkursy 
i zabawy. Pomysłodawcą wspólnej integracyjnej zabawy była Rada Sołecka i sołtys Siedlimowic Beata 
Śliwa. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom imprezy: Elżbiecie i Zygmuntowi 
Kortom, radnemu Rady Miejskiej Mieczysławowi Myrta oraz kierownik żarowskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Anicie Denes-Ziemkiewicz.

Występami przedszkolaków rozpoczął się festyn rodzinny w żarowskim Bajkowym Przedszkolu. Tego 
dnia, w sobotę 1 czerwca nie zabrakło również życzeń i uścisków dla rodziców, którzy gromko podczas 
teatralnych występów oklaskiwali swoje pociechy. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych były konkursy, 
pokazy judo, stoiska sportowe oraz loteria fantowa. Przygotowano także pokonkursową wystawę 
prac nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie „Księga Optymistycznych Myśli”. Kulinarne pyszności, 
tradycyjnie serwowała przedszkolna „Kawiarnia pod parasolem”. 

zebrała Magdalena Pawlik 
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Śladami historii

Zasłużona społecznie córka 
Eugena von Kulmiz

Co? Gdzie? Kiedy?

Hildegarda Augusta Eliza Helena Charlotta von Kulmiz, córka Eugena Carla Johannesa von Kulmiz i Anny Marii Petrei von Moltke urodziła się 5 maja 1884 roku w Ida- und Ma-
rienhütte (osada przemysłowa powstała w latach 40-tych XIX wieku na pograniczu gruntów żarowskich i łażańskich, od 1939 r. w granicach Żarowa). Lata swej młodości spę-

dziła w rodzinnej posiadłości von Kulmizów w Mrowinach (niem. Konradswaldau).

W 1908 roku córka boga-
tego przemysłowca poślu-
biła właściciela ziemskiego 
z wykształcenia adwoka-
ta, Friedricha von Winter-
feld i przeprowadziła się 
do jego majątku w Neuen-
dorf koło Neustadt/Dosse 
(okręg Ostprignitz-Ruppis 
w Brandenburgii). Tam też 
założyła kółko śpiewacze 
oraz Związek Młodzieży 
Żeńskiej, którym osobiście 
kierowała. Dzięki wielkim 
umiejętnościom organiza-
cyjnym w niedługim czasie 
objęła funkcję przewodni-
czącej Powiatowego Stowa-
rzyszenia Pomocy Kobiet. 
W czasie I wojny światowej 

Hildegard von Winterfeld 
organizowała liczne zbiórki 
funduszy dla jednego z laza-
retów, w którym odwiedzała 
rannych żołnierzy. Za pomoc 
w czasie wojennym została 
odznaczona orderem zasługi 
oraz medalem Czerwonego 
Krzyża III klasy. W okresie 
późniejszym, dokładnie od 
1922 aż do 1953 roku pełniła 
funkcję przewodniczącej Sto-
warzyszenia Pomocy Kobiet 
w Brandenburgii. Kiedy we-
szły w życie nowe przepisy 
Ewangelickiej Konstytucji 
Kościelnej (w 1922 r.), Hil-
degard von Winterfeld wy-
brana została jako jedna z 
pierwszych kobiet na delegat-

kę do Synodu Brandenburgii, 
a także w ostatniej kadencji 
na członka senatu kościelne-
go. Przez wiele lat jej bliskim 
współpracownikiem był pa-
stor Gerhard Schröder, (ur. 
12 lutego 1900 r. w Mrowi-
nach; zm. 1982 r. w Zossen), 
który w latach 1938-53 peł-
nił funkcję dyrektora zarzą-
du Stowarzyszenia Pomocy 
Kobiet w Brandenburgii. Hil-
degard von Winterfeld zmar-
ła w wieku 96 lat w Wetzlar 
(Hesja). Stowarzyszenie Po-
mocy Kobiet Protestanckich 
(ogólnokrajowe) powstało w 
Poczdamie 1 stycznia 1899 
roku pod patronatem cesarzo-
wej Augusty Wiktorii. Jego 
główną siedzibą był budy-

nek administracyjny przy 
Mirbachstraße 1. W 1945 
roku radzieckie władze oku-
pacyjne przejęły obiekt, w 
którym umieściły więzienie 
KGB. Stowarzyszenie od-
nowiło swoją działalność w 
1949 roku pod nazwą „Po-
moc Protestanckich Kobiet 
w Niemczech”. W 1994 ro-
ku odzyskano budynek admi-
nistracyjny w Poczdamie, w 
którym obecnie funkcjonuje 
muzeum.

Bogdan Mucha

Gminne Centrum Kultury i 

Sportu w Żarowie

ŚWIDNICA
21 czerwca

Wernisaż wystawy po-
plenerowej TOR „SOKO-
LEC 2013” (Klub Bolko, 

Plac Grunwaldzki 11, 
godz. 18.00)

22 czerwca
Koncert kapeli oraz wy-

stęp kabaretu Jurki „Dzik 
na Szlaku Cysterskim” 
(Rynek, wstęp wolny)

28 czerwca
Alchemia teatralna – 

nowy pokaz „Figura mat-
ki” (Świdnicki Ośrodek 

Kultury, Rynek 43, godz. 
18.00, wstęp wolny)

ŚWIEBODZICE
14 czerwca

Otwarcie sezonu letnie-
go w Parku Miejskim (po-
kazy taneczno-muzyczne, 
wystawa plenerowa dzie-
cięcej sekcji plastycznej, 

godz. 16.00)
22 czerwca

Pokaz Numizmatyczny 
XXX lat Polskiego Towa-

rzystwa Numizmatycznego 
(Miejski Dom Kultury, ul. 

Wolności 13, godz. 15.00)

STRZEGOM
10 – 28 czerwiec

Wystawa prac plastycz-
nych z cyklu „To ja...” 

autorstwa Zbigniewa Jur-

gielewicza (Strzegomskie 
Centrum Kultury, ul. Pade-

rewskiego 36)
21-23 czerwca

Święto Granitu Strze-
gomskiego z udziałem 

gwiazd: Kabaret Dno, Bay-
er Full, Francesco Napoli 
i Doda (Strzegomski Ry-

nek)

ŻARÓW
26 maja – 26 czerwca

Wystawa „Minerały In-
dii i Madagaskaru” (Ża-

rowska Izba Historyczna, 
ul. Armii Krajowej 40, w 
każdą środę od 10.00 do 
17.00 i niedzielę w godzi-

nach 11.00-14.00, 
wstęp wolny)

13 czerwca
Spektakl teatralny 

„Koncert Dwóch Dżentel-
menów” (Teatr Bezdom-

ny, ul. Zamkowa 15, godz. 
19.00, wstęp wolny)

22 czerwca
Przywitanie wakacji 

(w programie: pływanie 
po żarowskim stawie dla 
dzieci – godz. 13.00, Tur-
niej Wsi i świetlic środo-
wiskowych – godz. 15.30 

i Noc Świętojańska – 
godz. 19.00). 

Zakończyli rok 
akademicki

Wspólne integracyjne spotkania, krajoznawcze wyciecz-
ki, uczelniane zajęcia, konkursy i zabawy. Studenci 

żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli 
czwarty rok akademicki.

W piątkowe popołudnie, 7 
czerwca w ostatnim przed-
wakacyjnym spotkaniu pod-
sumowali kolejny rok swojej 
działalności. Zebranie było 
również okazją do wręczenia 
żarowskim seniorom certyfi-
katów ukończenia kolejnego 
roku akademickiego, które 
na ich ręce składał burmistrz 

Leszek Michalak. Podczas 
spotkania dokonano rów-
nież wyboru nowego zarzą-
du uczelni. Na jej czele, przez 
kolejne dwa lata stać będzie 
obecna prezes uniwersytetu 
Krystyna Markiewicz. Po-
wakacyjną działalność uczel-
nia wznowi tuż pod koniec 
września.

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 paź-
dziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o śro-

dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
tw ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-

wania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 
1227 z późniejszymi zmianami) podaję do pub-
licznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach za-

wierających informacje o środowisku i jego ochro-
nie umieszczono informacje o przystąpieniu do 
opracowania projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego, sporządzonego na 
podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żarowie:

NR XXXIV/276/2013 z dnia 23 maja 2013 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 
Łażany, gmina Żarów (zmiana miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego wsi Łażany, 
gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XL-

VII/287/06 z dnia 31 stycznia 2006r.)

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakrte-
su ochrony środowiska dotyczące w/w planu miej-

scowego w terminie do dnia 12 lipca 2013r. na 
piśmie na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Za-

mkowa 2, 58-130 Żarów.
Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę 

i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ża-
rowie składa serdeczne podziękowania 
za wsparcie organizacji Dni Żarowa nastę-
pującym podmiotom: Kasa Unii Lubelskiej, 
Bank Zachodni WBK Oddział w Żarowie, 
Firma EK Profil w Żarowie, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Świebodzicach, Piekar-
nia Jutrzenka w Żarowie, Alba Dolny Śląsk.

PODZIĘKOWANIA
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Ligi na finiszu. 
Ostatnie niewiadome

MKS Szczawno-Zdrój pewne awansu do IV Ligi. Duże szanse na obronienie drugiej lokaty w tabeli mają piłkarze 
Zjednoczonych Żarów.

Do zakończenia sezonu 
2012/13 kl. Okręgowej po-
zostały dwie kolejki. Przewa-
ga Zjednoczonych nad drugą 
Piławianką Piławą Górną wy-
nosi 5 punktów. Żarowianie 
mają do rozegrania jedno 
spotkanie więcej od swoich 
rywali (zaległy pojedynek z 
Trojanem Lądek Zdrój). W 

trakcie trwania sezonu z roz-
grywek wycofały się rezerwy 
Górnika Wałbrzych (po 2. ko-
lejce) oraz Bielawianki Bia-
lawa (po rundzie jesiennej). 
Pewnym spadkowiczem po 
porażce 0:4 ze Stalą Świd-
nica jest Ścinawka Średnia. 
Los trzech wyżej wymienio-
nych drużyn mogą podzie-

lić Kryształ Stronie Śląskie, 
Grom Witków, Pogoń Pieszy-
ce. Zgoła odmiennie wygląda 
sytuacja Zielonych Mrowi-
ny, którzy walczą o utrzy-
manie w wałbrzyskiej klasie 
A. W ostatniej kolejce Zie-
loni ulegli 5:1 Skalnikowi 
Czarny Bór. Przed piłkarza-
mi Mrowin arcyważny poje-

dynek. Na własnym boisku 
16 czerwca podejmą Wenus 
Nowice. Obie ekipy walczą 
o ligowy byt. Mistrzostwo 
w tej klasie rozgrywek mo-
gą zdobyć: Skalnik Czarny 
Bór, Cukrownik Pszenno 
oraz Gwarek Wałbrzych. 
Zakończenie piłkarskiego 
sezonu nastąpi 23 czerwca.

Zwycięstwo 
pracowników AKS

Po krótkiej przerwie tytuł mistrzowski Turnieju Zakła-
dów Pracy w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Żarów 

z okazji Dni Żarowa 2013 wrócił do pracowników AKS Pre-
cision Ball Polska.

Do turnieju rozgrywanego 
na boisku Orlik przystąpiło 
siedem drużyn. Po rozegra-
niu spotkań grupowych ob-
serwowaliśmy mecz o piąte 
miejsce. Bezbramkowy re-

mis w regulaminowym cza-
sie gry przyniósł rzuty karne. 
Jedenastki lepiej wykonywali 
piłkarze Wądłowski-Freight, 
wyprzedzając tym samym 
Daicel Safety Systems Eu-
rope. W pierwszym meczu 
półfinałowym ubiegłoroczny 
triumfator rozgrywek Elec-
trolux Żarów musiał uznać 
wyższość AKS Precision Ball 
Polska, przegrywając 1:3. Po 
wygranej 1:0 nad Bridgesto-
ne stawkę finalistów uzu-
pełnił PCO. Dopiero szósta 
kolejka rzutów karnych zade-
cydowała o zdobyciu trzecie-
go miejsca. Po brąz sięgnęli 
pracownicy Bridgestone. W 
wielkim finale AKS Precision 
Ball pokonał 2:1 PCO Żarów.

- Udział w turnieju traktu-
jemy jako miły czas spędzo-
ny w gronie pracowników 
naszej firmy. Zwycięstwo 
w 7. edycji  tych rozgrywek 
jest efektem drugoplanowym. 

Liczy się przede wszystkim 
dobra zabawa, którą stwarza 
gra w piłkę nożną - powie-
dział pracownik AKS Preci-
sion Ball Mariusz Pietruszka.

Miłym akcentem był tort 
okolicznościowy ufundowa-
ny przez firmę Daicel Safety 
Systems Europe dla wszyst-
kich uczestników rozgrywek.

AKS Precision Ball: Jaro-
sław Jagła, Tomasz Łuczak, 
Mariusz Pietruszka, Daniel 
Dąbrowski, Łukasz Dąbrow-
ski, Łukasz Kanownik, Prze-
mysław Filipczak, Krystian 
Dopieralski, Łukasz Pająk, 
Damian Marjasiewicz, Ma-
teusz Zaborwski, Radosław 
Rutkowski. 

Krzysztof Dutkiewicz

Szachiści w Parku Miejskim

W Parku Miejskim spot-
kali się szachiści, by 

walczyć o prymat najlepsze-
go zawodnika w zawodach 
rozegranych z okazji tego-
rocznych Dni Żarowa. 

Najlepiej przy szachow-

nicach zaprezentował się 
Edmund Pluta ze Środy 
Śląskiej, który wyprzedził 
Przemysława Borowskiego 
i Mirosława Cygana (oboje 
Goniec Żarów).

Krzysztof Dutkiewicz

Błędnie podaliśmy informację w artykule „Siatkarze TKKF z brązowymi medala-
mi” otrzymaną przez organizatora (TKKF Bolko Świdnica). W końcowej klasyfi-
kacji Powiatowej Ligi TKKF w siatkówce mężczyzn drużyna TKKF Chemik Żarów 
zajęła drugie miejsce. Przepraszamy.

Przetarcie przed 
Kusocińskim

Paweł Fajdek z wynikiem 
76,48 m zwyciężył w 

konkurencji rzut młotem 
podczas XIII Europejskie-
go Festiwalu Lekkoatletycz-
nego Bydgoszcz Cup.

Dla wychowanka ULKS 
Zielony Dąb Żarów start w 
Bydgoszczy był przygoto-
waniem do 59. Memoriału 

Janusza Kusocińskiego, któ-
ry odbędzie się w najbliższą 
sobotę 15 czerwca w Szcze-
cinie. Tegoroczny mityng 
odbędzie się w ramach cy-
klu IAAF Hammer Throw. 
Transmisja w TVP Sport od 
17:35.  

Krzysztof Dutkiewicz 

Siatkarska 
rywalizacja 
dziewcząt

Mały jubileusz obchodził turniej piłki siatkowej dziew-
cząt. Po raz piąty młodzież gimnazjalna walczyła o 

puchar Prezesa TKKF Chemik.

- Cieszę się, że siatkówka 
wciąż wypełnia czas i sta-
nowi pasję dla młodzieży. 
Tego typu rozgrywki po-
zwalają zdobywać niezbęd-
ne doświadczenie, a co za 
tym idzie, rozwój swoich 
umiejętności. Najlepszą za-
wodniczką turnieju została 
Paulina Walus z Gimnazjum 
I Żarów. Umiejętność czy-
tania gry, refleks, skuteczny 
atak oraz rozgrywanie piłki, 
to jedne z wielu atutów tej 
młodej siatkarki - informuje 
prezes TKKF Chemik Żarów 
Kazimierz Bordulak. 

Zwycięski puchar w gó-
rę uniosła pierwsza drużyna 
Gimnazjum Marcinowice, 
która okazała się minimal-
nie lepsza od Gimnazjum I 

Żarów. Na trzecim miejscu 
rywalizację zakończyło Gim-
nazjum II Żarów. 

Turniej wsparł finansowo 
radny Rady Miejskiej w Ża-
rowie Tadeusz Dalgiewicz.

Gimnazjum I Żarów: 
Paulina Walus, Aurelia My-
ślińska, Martyna Chrapek, 
Alicja Piotrowska, Małgo-
rzata Przybyłowicz, Karolina 
Bartnik, Wiktoria Niemiec.

Gimnazjum II Żarów: Jus-
tyna Zięba, Martyna Koła-
cińska, Kaja Jastrzębska, 
Katarzyna Pszonka, Wiktoria 
Legiejew, Celina Szmigiel.

Siatkarskie zmagania od-
były się we wtorek, 4 czerw-
ca w hali sportowej GCKiS 
w Żarowie.

Krzysztof Dutkiewicz

Memoriał 
dla TKKF

Chemik Żarów
Zwycięstwem siatkarzy TKKF Chemik Żarów zakończył 

się VII memoriał im. Edwarda Sypniewskiego. Rywa-
lizacja pod siatką toczyła się w ramach obchodów Dni Ża-
rowa 2013.

Mecze rozgrywane były 
systemem „każdy z każdym” 
do dwóch wygranych setów. 
Najlepiej w całym turnieju 
zaprezentował się żarow-
ski Chemik, który pewnie 
pokonał wszystkich rywa-
li, gromadząc tym samym 
komplet punktów. Na drugiej 
pozycji uplasował się Strze-
lec Wołów. Trzecie miejsce 
przypadło ambitnie walczą-
cej drużynie Kubusie Wieru-
szów, zaś na czwartej pozycji 
sklasyfikowano Boroki Ka-
towice.

Po raz pierwszy w ramach 
memoriału odbył się turniej 
drużyn młodzieżowych. Bez-
konkurencyjni okazali się 
siatkarze I LO w Świdnicy. 
Kolejne miejsca: Volley Ża-
rów, UKS Świdnica, AKS 
Strzegom.

W całych rozgrywkach 

wystąpiło blisko 120 za-
wodników.

Areną zmagań była hala 
sportowa żarowskiego Cen-
trum Kultury i Sportu.

Najlepsi zawodnicy turnie-
ju: Maciej Jasiński, Stanisław 
Dobrowolski, Piotr Rewak, 
Mariola Adamczyk, Maciej 
Kołodziej.

TKKF Chemik Żarów: 
Jacek Kruk, Stanisław Do-
browolski, Tomasz Dyczek, 
Krystian Jachimowicz, Mar-
cin Wójciak, Artur Wójciak, 
Łukasz Jadach, Ireneusz Pę-
kala, Tomasz Chlibalski.

Volley Żarów: Dorian Ko-
walczyk, Przemysław Bo-
rowski, Michał Myrta, Albert 
Przeor, Radosław Świdziń-
ski, Bartosz Nowak, Piotr 
Darowski, Mateusz Demcio.

Krzysztof Dutkiewicz


