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Najlepsi 
z najlepszych
Zobacz, jakie wyniki szkolne 
i naukowe osiągnęli 
tegoroczni prymusi.

Edukacja
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Duże zaangażowanie 
to podstawa
Zjednoczeni Żarów to największy i najbardziej 
prestiżowy klub sportowy działający na terenie 
gminy Żarów. 6

Aktualności

6

Aktywny 
Goniec Żarów
Szachiści Gońca Żarów w ostatnim 
czasie występują w niemal wszystkich 
najważniejszych zawodach. 8

Sport

Nasza mała oaza spokoju
Czują się zdrowi 

i szczęśliwi pośród 
pięknych kompozycji 
kwiatów i kwitnących 
drzew owocowych. 
Rozpiera ich duma, że to 
wszystko, co ich otacza 
to efekt pracy własnych 
rąk i włożonego serca.
Więcej na stronie 3.
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Na zdjęciu Stanisław i Regina Jaryczewscy, którzy swoje działki użytkują już od przeszło piętnastu lat. Zamiłowanie do przyrody pan Stanisław odziedziczył po swoim dziadku.

Na bieżąco wydawane były 
worki, a dodatkowo dowożo-
no również piasek. Sytua-
cję powodziową w gminie 
Żarów wciąż monitorowały 
wszystkie jednostki Ochot-
niczych Straży Pożarnych. 
Już w poniedziałek, 1 lipca 
Komisja Rolna rozpoczęła 
intensywne prace nad sza-
cowaniem strat spowodo-
wanych przez ulewne opady 

Komisja Rolna szacowała straty
Podtopione budynki, piwnice, ogródki i pola uprawne. 

Pozalewane obiekty sportowo-rekreacyjne. Wysoki po-
ziom rzek. Częściowo zalane lokalne drogi. Po ulewnych 
opadach deszczu, pod koniec czerwca w gminie Żarów og-
łoszono alarm przeciwpowodziowy. 

deszczu. – Do żarowskiego 
Urzędu Miejskiego wpłynę-
ło dwanaście podań w spra-
wie zgłoszenia strat, jakie 
wyrządziły niesprzyjają-
ce warunki atmosferyczne. 
Z czego najwięcej odno-
towanych zostało w miej-
scowości Imbramowice. 
Właśnie tam, szkody mo-
gły powstać również przez 
wybudowanie tymczasowe-

go mostu na rzece Tarnawka 
przez inwestora tej inwesty-
cji, który konserwował rze-
kę. Straty zostały już przez 
radnych naszej komisji osza-
cowane i w tej chwili powia-
damiamy poszkodowanych 
o dalszym postępowaniu – 
wyjaśnia radny Rady Miej-
skiej Żarowa Mieczysław 
Myrta.

Imbramowice to nie je-
dyna miejscowość w gmi-
nie Żarów, w której doszło 
do lokalnych podtopień. – 
Najgorsza sytuacja pano-
wała w Gołaszycach. Tam 

intensywne opady deszczu 
spowodowały gwałtowne 
wezbranie rzeki Bystrzycy. 
W Pyszczynie i Krukowie 
pozalewane zostały budynki 
i pola rolników. Po gwałtow-
nych opadach deszczu zala-
ne zostały również piwnice 
i lokalne podwórza domków 
jednorodzinnych w Żarowie 
– tłumaczy Michał Domań-
ski, podinspektor ds. woj-
skowości, obrony cywilnej, 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Aktualne informacje z Gminy Żarów:  www. um.zarow.pl
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Ogłoszenia drobne

Potrącił pieszego
87-letni mieszkaniec 

Łażan, który w sobotę, 29 
czerwca został potrącony na 
pasach przez dwudziestolet-
niego kierowcę został prze-
wieziony do świdnickiego 
Szpitala Latawiec. Trwają 
czynności zmierzające do 
wszechstronnego wyjaśnie-
nia przyczyn i okoliczności 
zaistniałego wydarzenia.

„Posiedzi” za znęcanie 
się nad żoną

Do pięciu lat pozba-
wienia wolności grozi 
65-letniemu mieszkańco-
wi gminy Żarów za znę-

canie się nad swoją żoną. 
W niedzielę, 30 czerwca 
podejrzanego mężczyznę 
zatrzymali funkcjonariusze 
żarowskiej policji. W wyni-
ku pobicia kobieta dozna-
ła licznych obrażeń ciała. 
Wobec sprawcy Sąd Rejo-
nowy w Świdnicy zastoso-
wał środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowe-
go aresztowania na okres 
trzech miesięcy.

Oszukiwała na 
podrobioną legitymację
Funkcjonariusze poli-

cji w Żarowie zatrzymali 
20-letnią kobietę, która po-

sługiwała się podrobioną 
legitymacją inwalidzką. - 
Podrabianie dokumentów 
i posługiwanie się fałszywi 
„papierami” jest przestęp-
stwem podlegającym karze 
pozbawienia wolności do 
lat pięciu. Przypomnę tylko, 
że takie przypadki zdarzają 
się coraz częściej i zazwy-
czaj są domeną młodych 
ludzi. Przestrzegamy przed 
takimi niewłaściwymi za-
chowaniami, bo mają one 
poważne konsekwencje – 
informuje Jerzy Daniel, 
zastępca komendanta ko-
misariatu policji w Żarowie.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Odpowiedzą 
za skatowanie psa

Miał pogruchotane kości 
czaszki i cięte rany na głowie. 
Bestialsko pobity pies został 
włożony do worka po ziem-
niakach i porzucony na pew-
ną śmierć na polnej drodze 
niedaleko miejscowości Bu-
ków. Właścicielka i opraw-
ca teraz odpowiedzą za ten 
czyn przed sądem. Świdni-
cki Sąd Rejonowy wyzna-
czył właśnie pierwszy termin 
rozprawy na 19 lipca w spra-
wie bestialskiego skatowania 
psa. Pięcioletni mieszaniec 
miał za sobą dramatycz-
ne przeżycia. Zanim został 
skatowany, na pewno cier-
piał głód, o czym świadczyło 
duże wychudzenie. W lutym 
trafił do wrocławskiego od-
działu Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami. Początko-
we rokowania były bardzo 
ostrożne, ale po tygodniu 
psiak miał się znacznie lepiej. 
Być może dzięki staraniom 

mieszkańców Bukowa, To-
warzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami, policji i prokuratury 
oprawcy poniosą zasłużoną 
karę.

Są „za” przedłużeniem 
funkcjonowania SSE

Ponad trzydziestu przed-
stawicieli samorządów, na 
których terenie funkcjonuje 
Wałbrzyska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna „Invest-
-Park” podpisało deklarację 
skierowaną do Prezydenta 
RP Bronisława Komorow-
skiego z prośbą o pomoc 
i wsparcie działań zmie-
rzających do przedłużenia 
funkcjonowania specjal-
nych stref ekonomicznych 
po 2020 roku. Stanowi-
sko samorządów zosta-
ło przygotowane podczas 
niedawnego spotkania bi-
znesowego władz samorzą-
dowych miast i gmin, które 
są objęte strefą, przedsta-
wicieli Polskiej Agencji 

Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych z zarządem 
WSSE „Invest-Park”.

Kolejne miejsca pracy
Pełną parą ruszyła budowa 

nowego zakładu w świdnickiej 
podstrefie ekonomicznej. Pra-
cę w nim od przyszłego roku 
znajdzie co najmniej 30 osób. 
Zakład produkcyjny THT po-
wstaje przy ulicy Przemysło-
wej na ponad dwuhektarowej 
działce. Przewidywany termin 
zakończenia tej inwestycji to 
wiosna 2014 roku. THT jest 
jednym z wiodących produ-
centów systemów opakowań 
dla największych producentów 
w branży automotive, a także 
AGD i RTV. Firma od lat zaj-
muje się kompleksową obsługą 
innych podmiotów w zakre-
sie projektowania i produkcji 
opakowań przemysłowych de-
dykowanych pod ich indywi-
dualne potrzeby.

Źródło: Świdnica 24.pl 

Co w powiecie piszczy?

Takim odznaczeniem „Za 
zasługi dla Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych” została 
uhonorowana Helena Sło-
wik, dyrektor żarowskiego 
gimnazjum. Odznaczenie, 
w czwartek 27 czerwca 
przyznał zarząd  Miejsko – 
Gminnego Związku Kom-
batantów Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych w Ża-
rowie. Tego dnia, żarowscy 
kombatanci wręczyli również 
podziękowania za wsparcie, 
pomoc i opiekę. Powędrowa-
ły one do burmistrza Lesz-
ka Michalaka, które w jego 
imieniu odbierała sekretarz  
gminy Sylwia Pawlik, Bog-
dana Muchy z Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu, 
Stanisława Wójciuka ze 

Kombatanci 
wręczyli odznaczenia
Za wkład pracy na rzecz środowisk kombatanckich, zaangażowanie, celebrowanie hi-

storycznych wydarzeń i przekazywanie wiedzy młodemu pokoleniu. 

Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów, Krystyny 
Faruń, mieszkanki Łażan 
oraz innych mieszkańców 
gminy Żarów. - Z roku na 
rok mamy coraz mniej kom-
batantów. Niestety to pokole-
nie naturalną koleją rzeczy 
odchodzi. Dlatego musimy 
szukać lokalnych patriotów, 
żeby kontynuowali naszą mi-
sję – mówił podczas zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego 
Wacław Rzeczycki prezes 
Miejsko-Gminnego Związku 
Kombatantów Rzeczpospo-
litej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych.

Podczas spotkania nie 
zabrakło również podzię-
kowań dla kombatantów za 
ich czynny udział w walce 
z okupantem na rzecz wol-
ności przyszłych pokoleń Po-

laków oraz za kultywowanie 
pamięci i tradycji narodo-
wych. – Dziś chcę serdecznie 
podziękować za tak wyjątko-
we odznaczenie. Odbieram 
je jako wielkie zobowiąza-
nie wobec tych wszystkich, 
którzy odchodzą od nas na 
wieczną wartę. My potom-
ni musimy zrobić wszystko, 
aby pamięć o nich pozosta-
ła wiecznie żywa – takimi 
słowami dziękowała Helena 
Słowik, dyrektor gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Żarowie. 

Żarowskich kombatan-
tom, seniorom ze Związku 
Emerytów Rencistów i In-
walidów oraz zaproszonym 
gościom towarzyszyli rów-
nież uczniowie gimnazjum. 
Dla upamiętnienie tych do-
niosłych chwil.

Magdalena Pawlik 

Terminy płatności podatków, opłat oraz należności niepodatkowych w 2013 
roku:
 Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:
I rata - termin płatności upłynął 15 marca 2013 r.
II rata - termin płatności upłynął 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 upłynął 30 czerwca 2013 roku
Opłata od posiadania psa:
- od 01 stycznia 2012 roku opłata od posiadania psa na terenie Gminy Żarów nie jest pobie-
rana. Niemniej jednak osoby, które posiadają zaległości w opłacie od posiadania psa, zobo-
wiązane są do ich niezwłocznego uregulowania.

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

r Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 75 m2 (3 pokoje) 
w Mrowinach. Tel. 605 893 576

r Przyjmę pracownika do pracy przy koniach w Wierzbnej. 
Tel. 605 371 673

r Pilnie poszukuję jednopokojowego mieszkania do 
wynajęcia w Żarowie. Tel. 887-521-677

Sprzedam 
działkę budowlaną 3161 
m2 w Przyłęgowie (3 km 
od Żarowa, 6 km od Strze-
gomia) z rozpoczętą budo-
wą- stan zero, fundamenty 
i częściowo przyłącza: wo-
dy, prąd na granicy dział-
ki. Dziennik budowy wraz 
z dwoma możliwymi do 
dalszej rozbudowy pro-
jektami. Cena: 70 zł/m2.

Tel. 605 999 726
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Kulminacja szczęścia to 
dla nich poczęstowanie są-
siada pysznym owocem czy 
zdrowym warzywem z włas-
nej działki. Żarowscy dział-
kowcy całe dnie przesiadują 
na swoich działkach. Kopią, 
sieją, sadzą, pielą grządki, 
a nierzadko, właśnie tutaj, 
integrują się ze swoimi są-
siadami i całą rodziną. 

Żarowscy działkowcy sami 
dbają o porządek na swoich 
działkach. I być może dlatego 
niektóre z nich wyróżniają się 
od wszystkich pozostałych. - 
Każdą wolną chwilę razem 
z żoną staramy się spędzać na 
swojej działce. Odpoczywa-
my wtedy i regenerujemy siły 
– zgodnie przyznają Stani-
sław i Regina Jaryczewscy, 
którzy swoje działki użytkują 
już od przeszło piętnastu lat. 
- Jak byłem jeszcze młody, 
przez około cztery lata użyt-
kowałem działkę przy ulicy 1 
Maja w Żarowie. A dziś, mo-
je ogródki liczą sobie w su-
mie dziewięć arów. Oprócz 
tradycyjnych warzyw, takich 
jak marchew, szczypior, pomi-
dory, ogórki, fasola czy bób, 
wspólnie z żoną pielęgnuje-

my także kwiaty. Właśnie te-
raz wszystkie zachwycają nas 
swoimi barwami. Często zna-
jomi pytają mnie, jak mogę 
tyle wolnego czasu spędzać 
na działce? Wtedy odpowia-
dam im, że jak z pietruszką 
rozmawiam, to nie grzeszę 
– śmieje się Stanisław Ja-
ryczewski.

Sezon działkowy trwa 
w najlepsze. Żarowscy dział-
kowcy z wielkim zaanga-
żowaniem pracują, aby ich 
uprawy były najlepsze i naj-
piękniejsze. Dla wielu z nich 

Nasza mała oaza spokoju
Czują się zdrowi i szczęśliwi pośród pięknych kompozycji kwiatów i kwitnących drzew 

owocowych. Rozpiera ich duma, że to wszystko, co ich otacza to efekt pracy włas-
nych rąk i włożonego serca. 

to prawdziwa pasja. - Takie 
hobby na pewno przedłu-
ża życie. Swoje działki, któ-
re razem liczą sobie siedem 
arów użytkuję już od prze-
szło trzydziestu lat. Mam tu 
zawsze świeże owoce i wa-
rzywa. Z przyjemnością spę-
dzam tutaj czas, pielęgnując 
swoje rabatki. W warzywnia-
ku pieniędzy nie wydaję, bo 
wszystko mam swoje. No i ta 
zieleń, świeże powietrze i ci-
sza – zachwala Włodzimierz 
Muzyka, który w zarządzie 
Rodzinnych Ogródków 
Działkowych w Żarowie peł-
ni funkcję skarbnika.  

„Mój mały zielony zaką-
tek” – tak o swoim ogródku 
mówi Joanna Iżykowska, 
mieszkanka Żarowa. – Spę-
dzam tutaj po trzy, cztery 
godziny dziennie. Czasami 
pracując i doglądając, jak 
wszystko rośnie, a czasem 
odpoczywam od miejskiego 
zgiełku. Swoją działkę użyt-
kuję stosunkowo od niedaw-
na, ale ze względu na moje 
dzieci, dziś uważam, że by-
ła to bardzo dobra decyzja. 
Można wypocząć i miło spę-
dzić czas ze swoimi pocie-

chami. Ludzie tutaj są dla 
siebie życzliwi, dzielą się nie 
tylko swoimi sadzonkami, ale 
przede wszystkim doświad-
czeniami. Wspólnie z mę-
żem, jak tylko pozwoli na 
to czas planujemy zamonto-
wać piaskownicę, huśtaw-
ki i trampoliny dla naszych 
najmłodszych. Niech rów-
nież korzystają z tych dobro-
dziejstw natury – przyznaje.

Czasem kilkanaście, a czę-
sto kilkadziesiąt metrów po-
wierzchni, na której oprócz 
bardziej lub mniej skromnej 

Joanna Iżykowska, mieszkanka Żarowa na działce spędza wolne chwile razem ze swoją rodziną. 

altany można znaleźć mnó-
stwo warzyw, owoców, krze-
wów, kwiatów czy drzewek. 
Są oczkiem w głowie wielu 
mieszkańców gminy Żarów. 
A nierzadko wspólne sąsia-
dowanie na działce two-

rzy wieloletnie znajomości 
i przyjaźnie. – W mojej al-
tance spotykają się wszyscy 
moi przyjaciele „Rodzinki 
Wędrownej”. Tak nazywam 
grupę moich towarzyszy, 
z którymi wspólnie na pie-
chotę przemierzamy szlaki 
naszego Dolnego Śląska. 
W najbliższym czasie pla-
nujemy wyprawę do Krze-
szowa. Cieszę się, że moi 
znajomi powielają moją pa-
sję i tak jak ja lubią kontakt 
z przyrodą. Szkoda tylko, że 
dzisiejsze działki nie są ta-

Na zdjęciu Stanisław i Regina Jaryczewscy, którzy swoje działki użytkują 
już od przeszło piętnastu lat. Zamiłowanie do przyrody pan Stanisław 
odziedziczył po swoim dziadku.

kie, jak były przed dawnymi 
laty. Wszystkie ogrody by-
ły ogrodzone, a na każdej 
działce panował wyjątkowy 

porządek. Nie do pomyślenia 
również było dopuszczanie 
się jakichkolwiek kradzie-
ży. Dziś niestety staje się to 
notoryczne. Kiedyś porząd-
ku na działkach strzegli tak 
zwani gospodarze rejonu i od 
tego czasu bardzo dużo się 
zmieniło. Ale to rzeczywiście 
są już zamierzchłe czasy…- 
wspomina Stanisław Jary-
czewski.

Dziś, o wszystkie sprawy 
żarowskich działkowców 
dbają członkowie zarzą-
du Rodzinnych Ogródków 
Działkowych „Relaks”. 
W każdą środę i piątek, w go-
dzinach od 16.00 do 18.00 
przy ulicy Wojska Polskiego 
czekają na interesantów, aby 
wysłuchać, udzielić porad 
i przede wszystkim podzie-
lić się swoimi doświadcze-
niami. - Wciąż przypominamy 
o zakazie wyrzucania śmieci 
na teren innych czasowo nie-
użytkowanych działek. Koszt 
takiej wywózki śmieci wynosi 
869 złotych. Mieszkańcy, któ-
rzy dopuszczać się będą takich 
incydentów mogą zostać uka-
rani mandatem w wysokości 
500 złotych – tłumaczy Jolan-
ta Brońska, wiceprezes za-
rządu Rodzinnych Ogródków 
Działkowych „Relaks” w Ża-
rowie. I dodaje – Na tablicy 
ogłoszeń zostanie wywieszo-
na lista osób, które zalegają 
jeszcze w opłatach za swoje 
działki.

Magdalena Pawlik 

ZDANIEM MIESZKAŃCÓW
Są dla nich miejscem integracyjnych spotkań? Czy może miej-
scem, w którym muszą niekiedy ciężko pracować? W jaki sposób 
pielęgnują swoje działki? Ile czasu poświęcają wypoczynkowi 
na świeżym powietrzu? O tym, czy warto w dzisiejszych cza-
sach korzystać z dobrodziejstw natury i czy opłaca się użyt-
kować działki mówią mieszkanki gminy Żarów.

Wanda Pasternak
W dzisiejszych czasach nie każ-
dego stać na utrzymanie dział-
ki ogrodowej. Swoje warzywa 
i owoce użytkuję na trzech 
arach ziemi. Mam truskawki, 
drzewa owocowe i warzywa. 
Jednak to wszystko kosztuje. 
Trzeba przecież kupić nasiona, 
niezbędne ogrodnicze narzę-

dzia, kosić trawę, a zwłaszcza 
doglądać tego wszystkiego. Cieszę się za to, że mogę wyko-
rzystywać ją w sposób rekreacyjny. Kiedy dopisuje pogoda, 
wspólnie z moimi wnukami spędzam tam wolne chwile. 

Maria Rozmanowska
Swój niepowtarzalny urok ma 
wypoczynek w różnych pięk-
nych zakątkach, ale najlepiej 
chyba wypoczywa się na włas-
nej działce. Na swojej 4-aro-
wej działce gospodaruję już 
przeszło trzydzieści lat. Hoduję 
owoce i warzywa, ale to zawsze 
„swoje”. Nawet mała, zadbana 

działka to także znaczące uzupeł-
nienie domowego budżetu. A jeżeli ma się trochę wyobraźni 
i doświadczenia, każdy skrawek ziemi można zagospodaro-
wać. Pochodzę ze wsi i zawsze lubiłam pracować w ogródku. 
Tak zostało mi do dzisiaj. I kiedy tylko czas mi na to pozwala, 
udaję się na moją działkę, by tam zregenerować siły.

Łucja Brzozowska
Śmieję się, kiedy widzę, jak 
moja wnuczka zbiera na dział-
ce ślimaki. Dlatego, kiedy tyl-
ko mnie odwiedza, staramy 
się również odpoczywać na 
świeżym powietrzu. A nie ma 
chyba nic lepszego niż wypo-
czynek wśród zieleni. Na swo-
jej 3-arowej działce, wspólnie 
z mężem hodujemy warzywa 

i owoce. A ostatnio posadziliśmy również orzechy laskowe. 
Niestety naszą zmorą, jak i pewnie innych ogrodników są 
kradzieże. Takie przypadki zdarzają się coraz częściej. Naszą 
bolączką jest również brak ogrodzenia. Ale dobrze, że mamy 
gdzie odzyskać energię na kolejne dni.

Bogusława Burzyńska
Uprawianie działki to pasja mo-
jego męża. Całymi dniami móg-
łby tam przesiadywać, wśród 
pachnącej zieleni. Niestety 
nie mam czasu, żeby móc do-
glądać tego wszystkiego. Mój 
wolny czas poświęcam swoim 
wnukom, dlatego to przeważ-
nie dziadek je tam zabiera. Na 

naszej 4-arowej działce rosną 
truskawki i inne owoce, które później mogą kosztować dzieci. 
I to dla nich głównie, co roki siejemy te owoce. Od czasu do 
czasu spędzamy tam również czas na grillu lub innych wspól-
nych zabawach z naszymi najmłodszymi pociechami. Często 
zdarza się również, że plony nie są takie, jakich oczekiwaliby-
śmy. Dlatego na naszej działce hodujemy tylko same owoce. 

Magdalena Pawlik 
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Najlepsi z najlepszych
- Cieszę się, że wśród ucz-

niów naszej szkoły znalazło 
się tylu wyróżnionych. Ser-
decznie gratuluję tak wspa-
niałych wyników w nauce 
również naszym szóstoklasi-
stom, którzy w tym roku zma-
gali się z pierwszym ważnym 

egzaminem. Zawsze zachę-
cać będę do nieustannego po-
szerzania swoich horyzontów 
i stawiania sobie kolejnych 
wyzwań. Mam nadzieję, że 
połączony wysiłek samorzą-
du, pracowników szkół, ro-
dziców i samych uczniów 

przyczyni się do ukształto-
wania w nich szlachetnych 
osobowości, które w nieda-
lekiej przyszłości przyniosą 
nam wiele powodów do du-
my – mówi Urszula Rurarz, 
dyrektor żarowskiej podsta-
wówki.

Wcale nie trzeba godzinami ślęczeć nad książkami, żeby mieć dobre 
oceny. Warto się również wyróżniać, choć to wcale nie jest takie pro-

ste – przyznają tegoroczni prymusi, którzy wraz z końcem roku szkolnego 
zbierali laury za ciężką pracę. W piątek, 28 czerwca uczniowie żarowskich 
szkół oficjalnie zakończyli rok szkolny. I niejeden z nich na świadectwie 
legitymował się średnią ocen powyżej 5.0. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W ŻAROWIE:

klasa IV „a” klasa IV „b”
1. Radosław Bezegłów 1. Amelia Banasiak
2. Jakub Dulemba 2. Martyna Chodurek
3. Daria Hołota 3. Cezary Dusza
4. Natalia Kurczewska 4. Martyna Dynia
5. Wiktoria Niewęgłowska 5. Małgorzata Kołodka
6. Martyna Owczarska 6. Kacper Konieczny
7. Natalia Piotrowska 7. Julia Lisiecka
8. Justyna Szczygieł 8. Bartosz Młodożeniec
9. Martyna Wichot 9. Karolina Rędzio
10. Julia Zając 10. Karolina Stopa
 11. Maria Zdunik

 klasa IV „c” klasa V „a” 
1.Maciej Pasternak 1. Dominika Dworzańska
2. Weronika Malesza 2. Kacper Grzęda
3. Natalia Dominik 3. Mateusz Juralewicz
4. Adam Rychta 4. Damian Kaletowski
5. Szymon Janaszek 5. Aleksy Mięki
6. Konrad Wyroba 6. Jakub Pawlik
 7. Damian Tyrański
 8. Natalia Woźniak

klasa V „b” klasa V „c”
1. Aleksandra Heród 1. Anna Bartoszek
2. Natalia Szczurek 2. Barbara Chodyniecka
3. Maciej Michalak 3. Karolina Marczyńska
4. Jakub Jakubowski 4. Mateusz Oszajca
5. Wiktor Suski 5. Oliwia Sip
6. Wiktor Targosz 6. Julia Hanc
 7. Zuzanna Mision
 8. Krzysztof Kania
 9. Grzegorz Kania

klasa VI „a” klasa VI „b”
1. Aniela Słowik 1. Roksana Bajda
2. Natalia Sztablewska 2. Wiktoria Chrapek
3. Wiktoria Wawrzyniak 3. Katarzyna Domańska
4. Wiktor Zaremba 4. Wiktoria Korbut
5. Wiktoria Ziemkiewicz 5. Maciej Korólczyk
 6. Mateusz Leśniak
 7. Klaudia Stawiak

klasa VI „c” klasa VI „d”
1. Paulina Zajko-Ignatowicz 1. Joanna Dzikowska
2. Kinga Mazur 2. Iga Wasilewska
3. Marcel Król
4. Alicja Galicka
5. Klaudia Głąb
6. Aleksandra Kubasiewicz
7. Aleksandra Buchowska
8. Wiktoria Kipczak
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Na podobnych zasadach 
i z równie wielkim zaan-
gażowaniem uczniowie 
żarowskiej podstawówki 
uczestniczyli w zajęciach 
projektu „Akademia Roz-
woju”, który realizowany 
był tam od 1 października 
2011 roku. We wtorkowe po-
południe, 25 czerwca ode-
brali końcowe certyfikaty 
potwierdzające ich udział 
w unijnym projekcie. – Leo 
English i Leo Maniak, czy-
li nowe metody nauczania 
języka angielskiego i języ-
ka polskiego, poszukiwanie 
i wdrażanie nowych metod 
badawczych z przyrody, 
praktyczne i innowacyjne 
wykorzystanie narzędzi ma-

SZKOŁA PODSTAWOWA  
IM. ASTRID LINDGREN W ZASTRUŻU:

klasa IV klasa V
1. Mikołaj Pokój 1. Konrad Marcjan            
2. Kacper Szywała 2. Klaudia Banasik 
3. Adrian Wiącek

klasa VI
 1. Aleksandra Madej
 2. Wiktor Petryszyn

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANNY JENKE W MROWINACH:

klasa IV klasa VI
 1. Justyna Mikołajek 1. Dominika Kochanowska
2. Oliwia Skórek
3. Kacper Kowalczyk

klasa V
1. Kornelia Grądek
2. Julia Wójcik
3. Kinga Borowska
4. Agata Niczyporuk
5. Anna Ogryzek

        

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. UNICEF W IMBRAMOWICACH:

klasa IV klasa V
1. Aleksandra Biłas 1. Laura Bias
2. Alicja Całka 2. Mateusz Stańczyk
3. Krzysztof Dobrowolski 3. Bartosz Ciastoń
4. Adriana Karkulowska
5. Maryla Kłyszejko
 
klasa VI
1. Konrad Skóra
2. Julia Hruszowiec
3. Jakub Stec
4. Magdalena Przybylska
5. Oliwia Chlewicka
6. Magdalena Januszewska
7. Piotr Markiewicz

GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻAROWIE”
klasa I „b” klasa I „c”
1. Lidia Kalandyk 1. Kacper Wilk
 2. Patryk Osiecki 
 3. Patryk Rychel

klasa II „a” klasa II „b”
1. Ewa Hołota 1. Jakub Pęcherski
2. Anna Kosiarska
 
klasa II „d” klasa II „e”
1. Tomasz Pasternak 1. Agata Mazur
2. Wiktor Dąbrowa

klasa III „a” klasa III „b”
1. Justyna Zięba 1. Eliza Wujek
2. Damian Kreisich
3. Karolina Bortnik
4. Alicja Piotrowska

klasa III „c” klasa III „d”
1. Filip Płosiński 1. Agata Maćkała
2. Aurelia Myślińska 2. Patrycja Bartosińska
3. Patrycja Brokos 3. Kinga Woźniak
4. Klaudia Szykowna 4. Aleksandra Ziaja
 5. Aleksandra Ogryzek

klasa III „e” klasa III „f”
1. Witold Zaremba 1. Mateusz Koza

Zebrała: Magdalena Pawlik 

Jak w Akademii Pana Kleksa
Cieszyły się dużym zainteresowaniem, rozwijały krea-

tywność i uczyły szacunku do drugiego człowieka oraz 
zwierząt poprzez zabawę i przygodę. W takim klimacie ucz-
niowie z powieści Jana Brzechwy „Akademia Pana Kleksa” 
zdobywali wiedzę podczas zajęć lekcyjnych. 

tematycznych, zastosowanie 
technologii komputerowej 
w życiu codziennym, zajęcia 
sportowe i z ekspresji kultu-
ralnej, dodatkowe zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze 
z języka angielskiego, języ-
ka polskiego i matematyki 
oraz zajęcia specjalistyczne 
z logoterapii i socjoterapii 
to wszystkie formy kształ-
cenia, z których korzystało 
254 uczniów naszej placów-
ki. Zdobyli nie tylko nowe 
doświadczenia, ale przede 
wszystkim stali się bardziej 
kreatywni i otwarci na nowe 
przygody – wyjaśnia dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie, 
Urszula Rurarz.

Unijny projekt, który 
prowadziła świdnicka Fir-
ma Szkoleniowo-Doradcza 
Anna Szywała przewidywał 
same innowacyjne lekcje. 
– W zeszłym roku chodzi-
łam na zajęcia teatralne 
i przyrodnicze z Akademii 
Rozwoju. Dzięki tym za-
jęciom dowiedziałam się 
wiele ciekawych rzeczy na 
temat przyrody i otaczają-
cego nas świata. Zajęcia 
teatralne rozwinęły moją 
wyobraźnię i kreatywność 
– tłumaczy Paulina Zaj-
ko-Ignatowicz, uczennica 
szóstej klasy w żarowskiej 
podstawówce. 

Dzięki unijnemu projekto-
wi, którego całkowity koszt 
wynosił 203 954 00 złotych 
żarowska szkoła wzbogaciła 
się również w nowe mate-
riały i pomocy dydaktycz-
ne. Najważniejszy jednak 

był ich końcowy efekt. A ten 
z pewnością przyniesie re-
zultaty w kolejnym szkol-
nym etapie. – Uczniowie 
nie tylko mają większą mo-
tywację do nauki. Od teraz 
potrafią planować własne 
działania i są bardziej od-
ważniejsi. Mam nadzieję, że 
zdobytą wiedzę będą potrafi-
li umiejętnie wykorzystywać 
– dodaje dyrektor Urszula 
Rurarz.

Jaką zdobyli wiedzę? 
Czego nowego się na-
uczyli? I czy będą mogli 
w niedalekiej przyszłości 
powrócić do tego, co dla 
nich nie jest już nowe? 
O wszystkich sądach i opi-
niach najmłodszych można 
przeczytać w specjalnym 
wydaniu szkolnej gazetki 
„Szkolne Wieści”.

Magdalena Pawlik 
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Jego początki sięgają lat 
przedwojennych. Klub spor-
towy Zjednoczeni Żarów po-
wstał w 1946 roku i za trzy 
lata obchodzić będzie jubi-
leusz siedemdziesięciolecia 
swojego funkcjonowania. 
Jego prezesem, niezmien-
nie od sześciu już lat jest 
Jacek Kaletowski.

Dzięki dotacjom z gminy 
Żarów, wsparciu lokalnych 
sponsorów i dużemu zaan-
gażowaniu ze strony rodzi-
ców piłkarzy, klub prężnie 
się rozwija i szkoli młode ta-

Duże zaangażowanie to podstawa

To największy i najbardziej prestiżowy klub sportowy działający na terenie gminy Ża-
rów. Kształci ponad stu piłkarzy, począwszy od maluchów dopiero rozpoczynających 

swoją przygodę z piłką nożną, po seniorów, którzy w tym sezonie odnotowali ważne 
awanse sportowe. 

lenty. – Ta obopólna współ-
praca rozwija się na bardzo 
dobrym poziomie. Cieszę się, 
że mój syn może rozwijać 
swój sportowy talent pod 
okiem profesjonalnych tre-
nerów. Od przeszło trzech lat 
trenuje już w drużynie mło-
dzików, a na swoim koncie 
ma również drobne sukcesy. 
Myślę jednak, że to dopie-
ro początek jego przygody 
z tą dyscypliną sportową. 
Dzięki licznym treningom 
i odbywającym się turnie-
jom może systematycznie 

ćwiczyć swoją pasję. Te-
raz, wspólnie z całą dru-
żyną przebywa na obozie, 
gdzie również oprócz od-
poczynku, może robić to, 
co lubi najbardziej – mó-
wi Agata Dominik, mama 
dziesięcioletniego Szymona, 
który swoje pierwsze kroki 
piłkarskie rozpoczynał na 
żarowskim Orliku.

Najmłodsze drużyny swo-
ją przygodę z piłką nożną 
rozpoczynają na boisku 
sportowym Orlik w Żaro-
wie. Pod czujnym okiem 

trenerów Krzysztofa Dutkie-
wicza i Adama Ciupińskie-
go rozwijają swoje sportowe 
umiejętności. – W przyszło-
ści właśnie te dzieci zasilą 
szeregi naszych drużyn. Jak 
na niewielkie miasto, nasz 
klub zrzesza bardzo dużo 
młodzieży. W minionym roku 
było tylu chętnych sportow-
ców, że trzeba było założyć 
drugą drużynę młodzików. 
To dowód na to, że duże 
zaangażowanie naprawdę 
się opłaca. Nierzadko nasi 
piłkarze kontynuują swoją 
rozpoczętą karierę w innych 
klubach świdnickich, w III 
lidze czy Dolnośląskiej Li-
dze Juniora. Takim przy-
kładem może być Patryk 

Klimala, młody zawodnik, 
który przeszedł z klubu do 
Legii Dzierżoniów, a obec-
nie zainteresowany jest nim 
Śląsk Wrocław – tłumaczy 
Norbert Gałązka z żarow-
skiego klubu sportowego 
Zjednoczeni Żarów.

Oprócz środków z budże-
tu przekazywanych w for-
mie dotacji, gmina wspiera 
także ich działania poprzez 
remonty szatni czy obiektów 
sportowych, a także aktyw-
ny udział, często finanso-
wy, w organizacji różnego 
rodzaju turniejów i zawo-
dów sportowych. – Oprócz 
bardzo dużego zaangażo-
wania ze strony rodziców 
naszych piłkarzy, nasz klub 

wspierają także inni lokalni 
partnerzy. Dzięki wsparciu 
finansowym żarowskiej Pol-
skiej Ceramiki Ogniotrwałej 
udało się dokonać renowa-
cji boiska. Możemy również 
liczyć na wsparcie Jarosła-
wa Zawadzkiego, Jerzego 
Staruszkiewicza i firmy So-
nel SA oraz Bramy Pławe-
cki – dopowiada Norbert 
Gałązka.

Żarowski klub sportowy 
Zjednoczeni Żarów może 
zawsze również liczyć na 
nieustanne wsparcie swoich 
wiernych kibiców, których 
z meczu na mecz przybywa 
coraz więcej.

Magdalena Pawlik 

To jednak nie była jedyna 
atrakcja, którą tego dnia zapla-
nowali dla nich organizatorzy. 
W sobotę, 22 czerwca udało im 
się również podziwiać Sank-
tuarium Matki Bożej Śnieżnej 
na Górze Iglicznej. Wycieczka 
została sfinansowana ze środ-
ków budżetu gminy Żarów. 
- W tym niezwykłym miejscu 
można uciec od spraw doczes-
nych, zadumać się nad pięknem 
otaczającej przyrody i zachwy-
cać górskimi widokami. W ba-
rokowym kościele, w którym 
mieści się cudowna figura Mat-
ki Boskiej Śnieżnej mieszkańcy 
pielgrzymują już od prawie 250 
lat. Pewnie również dlatego, że 
tej małej figurce przypisuje się 

Wycieczka w nagrodę
Za aktywne włączanie się w działalność Klubu Honoro-

wych Dawców Krwi żarowscy krwiodawcy pojechali na 
wycieczkę do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. 

wiele uzdrowień. Cieszę się, że 
także mieszkańcy gminy Żarów 
mogli odwiedzić to niezwykłe 
miejsce – wyjaśnia prezes ża-
rowskiego klubu krwiodawców 
Czesław Giemza.

W plenerowej wycieczce 
uczestniczyła ponad czterdzie-
stoosobowa grupa żarowskich 
krwiodawców. Wielu z nich to 
aktywni dawcy krwi, którzy 
chętnie dzielą się tym życio-
dajnym płynem. - Jako co roku, 
w podziękowaniu za okazywa-
ny dar serca nasi krwiodawcy 
uczestniczyli w integracyjnej 
wycieczce. Nie inaczej było 
również w tym roku. Cieszę 
się, że Żarów również może 
pochwalić się tak aktywnymi 

osobami. Co prawda, ubywa 
starszych krwiodawców, którzy 
nie mogą już oddawać krwi. Ale 
młodzi także biorą przykład ze 
swoich poprzedników i chętnie 
podejmują się udzielenia pomo-
cy tym najbardziej potrzebu-
jącym – dopowiada Czesław 
Janaś z Klubu Honorowych 
Dawców Krwi w Żarowie. 

Corocznie Klub Honoro-
wych Dawców Krwi organizuje 
siedem zbiórek krwi. W każ-
dej z nich średnio uczestniczy 
ponad pięćdziesiąt aktywnych 

mieszkańców gminy Żarów. 
- Być może w ramach obcho-
dów czterdziestolecia nasze-
go klubu, które odbędą się już 
w przyszłym roku, krwiodawcy 
wyjadą na kilkudniową wypra-
wę? Tego jeszcze nie planujemy. 
Jedno jest pewne, październik 
roku 2014 będzie dla nas wy-
jątkowym okresem. Zasiądzie-
my wtedy przy wspólnym stole 
i będziemy mogli powiedzieć, 
że warto było – wyznaje Cze-
sław Giemza.

Magdalena Pawlik 

Twoja krew darem życia!

Wielu mieszkańców oddając krew czuje, że właśnie wte-
dy staje się komuś naprawdę potrzebny. Żarowski Klub 

Honorowych Dawców Krwi, we wtorek 16 lipca organizu-
je wakacyjną zbiórkę krwi. Krew będzie można oddawać 
w bibliotece publicznej, w godzinach od 10.00 do 14.00.  
-  Wszystkich, którzy są już pełnoletni, nie przekroczyli 65 
roku życia, ważą 50 kg lub więcej, ich samopoczucie nie bu-
dzi niepokoju i chcą pomagać innym serdecznie zapraszamy 
na kolejną zbiórkę krwi. Wakacje to czas, w którym potrze-
by w tym zakresie są znacznie większe. Krew jest bardzo 
potrzebna każdego dnia, niemniej w okresie urlopów zda-
rzają się częściej niż zwykle niedobory krwi w placówkach 
leczniczych. To trudna sytuacja dla chorych, zwłaszcza dla 
ofiar tak częstych w czasie wakacji wypadków komunika-
cyjnych. Prosimy serdecznie wszystkich ludzi dobrej woli 
o podarowanie cząstki siebie bliźniemu – mówi Czesław 
Giemza, prezes żarowskiego klubu krwiodawców.
Druga wakacyjna zbiórka krwi odbędzie się już 13 sierp-
nia. Krew ponownie będzie można oddawać w żarowskiej 
bibliotece.

Magdalena Pawlik 
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Śladami historii

Podwodna tajemnica

Ekipa nurków z Central-
nego Ośrodka Nurkowego 
z Wałbrzycha na zaprosze-
nie Żarowskiej Izby Histo-
rycznej podjęła wyzwanie 
odnalezienia wraku z II 
Wojny Światowej. W ak-
cji tej wzięli udział płetwo-
nurkowie: Artur Świętoń, 
Robert Gniot oraz Michał 
Mioduszewski. Wszyscy 
nurkowie czuli na sobie 
wielką presję, ponieważ 
oczekiwano od nich dobrej 
nowiny, którą przyniosą 
spod wody. Nurkowa-
nie było bardzo trudne, 
a warunki jakie panowa-
ły w zbiorniku nie sprzy-
jały poszukiwaniom.

Widoczność wody by-
ła zerowa, a latarki z tru-
dem przebijały się przez 
mrok. Kiedy płetwonurko-
wie znaleźli się w miejscu, 
gdzie mniej więcej miał 
leżeć wrak okazało się, że 
odnalezienie go dalej też 
nie jest proste. Dno było 
przykryte grubą warstwą 
mułu oraz liści. Z powodu 
tak niekorzystnych warun-
ków poszukiwania zosta-
ły przerwane i przełożone 

W piątek, 28 czerwca odbyła się akcja Podwod-
na Tajemnica, której celem było odnalezienie 

zatopionego niemieckiego transportera opancerzo-
nego Sd.kfz 251/250 w niewielkim, zalanym, daw-
nym kamieniołomie koło Siedlimowic. 

na bardziej korzystny okres 
(obecna mętność wody spo-
wodowana była silnymi opa-
dami deszczu przez ostatni 
tydzień).

Nie udało się za pierwszym 
razem potwierdzić w 100% 
lokalizacji zatopionego trans-
portera, ale pewne przemy-
ślenia poszukiwacze już 
posiadają. Do jego poszu-
kiwań wrócą już niebawem. 
Żarowska Izba Historycz-
na oraz Centralny Ośrodek 
Nurkowy w Wałbrzychu 
składają serdeczne podzię-
kowania Ogólnopolskiemu 
Miesięcznikowi Odkrywca 
za wsparcie techniczne oraz 
wszystkim serwisom infor-
macyjnym z TVP Wrocław 
na czele.

Podstawowy transporter 
opancerzony Wehrmachtu 
powstał na bazie półgąsie-
nicowego ciągnika artylerii. 
W 1938 r. uruchomiono pro-
dukcję seryjną i w następnym 
roku przekazano pierwsze 
pojazdy noszące oznacze-
nie Sd.kfz 251. Początko-
wo transporter produkowano 
w kolejnych wersjach ozna-
czonych Ausf. A-D. Później 

budowano wiele wariantów, 
oznaczonych numerami 1-23. 
Transporter opancerzony 
Sd.kfz 251 – dane technicz-
ne: masa 9000 kg, długość 
599 cm, szerokość 210 cm, 
wysokość 175 cm, silnik: 
czterosuwowy sześciocylin-
drowy gaźnikowy chłodzo-
ny cieczą Maybach HL 42 

TUKRM o mocy 74 kW 
(100 KM), prędkość na 
drodze 50-52 km/h, za-
sięg na drodze 300-320 
km, zasięg w terenie 180 
km, załoga 2 + 10-12 żoł-
nierzy, uzbrojenie karabin 
maszynowy MG 34 lub 
MG 42 lakiber 7,92 mm, 
z możliwością instalacji 
drugiego, grubość pance-
rza: przód 14,5 mm, bo-
ki i góra silnika 8 mm, 
podłoga 6 mm. W latach 
1939-1945 zbdowano 15 
522 egzemplarze tego 
transportera 

Bogdan Mucha

Gminne Centrum Kultury 

i Sportu w Żarowie

ŚWIDNICA

5-27 lipca
Międzynarodowy Festiwal 
Organowy Chorda Auxit 
(Świdnicka Katedra i Koś-
ciół Uniwersytecki we Wroc-
ławiu, więcej informacji na 
stronie internetowej www.
sok.com.pl)

19 lipca -4 sierpnia
XIV Międzynarodowy Festi-
wal Bachowski (szczegółowe 
informacje na temat festiwalu 
znajdują się na stronie www.
bach.pl)

20 lipca
Przegląd muzyczny „Tru-
skawka 2013” (Park Cen-
tralny obok hali sportowej 
na ul. Pionierów, godz. 16.00, 
wstęp wolny. Zagrają zespo-
ły: Trichomes z Wałbrzycha, 
Incepcja z Tranowa, Disorder 

Co? Gdzie? Kiedy?
ze Strzegomia, Fallenight ze 
Świdnicy i Guys Of Destru-
ction ze Świdnicy. Gwiazdą 
wieczoru będzie zespół Bla-
de Loki)

ŚWIEBODZICE

14 lipca
Koncert tradycyjnej muzyki 
irlandzkiej „Muzyka w sercu 
miasta” (Park Miejski, godz. 
16.00, wstęp wolny)

STRZEGOM

7-11 sierpnia
XXII Międzynarodowy Fe-
stiwal Folkloru z udziałem 
zespołów z Brazylii, Taj-
wanu, Paragwaju, Węgier, 
Ukrainy, Turcji, Serbii oraz 
Polski (szczegóły na stro-
nie internetowej www.sck.
strzegom.pl)

ŻARÓW

lipiec-sierpień
Wakacje z  Gminnym Cen-
trum Kultury i Sportu ( 15 
lipca warsztaty komputero-
we, 16 lipca turniej drużyn 
podwórkowych w piłce nożnej 
i warsztaty gitarowe, 17 lipca 
wycieczka „Rowerem przez 
gminę”, 22 lipca warsztaty 
komputerowe, 23 lipca Turniej 
koszykówki ulicznej i warszta-
ty gitarowe, 24 lipca wyciecz-
ka „Rowerem przez gminę”, 
29 lipca warsztaty kompute-
rowe, 30 lipca turniej drużyn 
podwórkowych w piłce nożnej 
i warsztaty gitarowe, 31 lipca 
wycieczka „Rowerem przez 
gminę. Wszystkie wakacyj-
ne zajęcia rozpoczynają się 
o godz. 10.00)

Wakacje z biblioteką publicz-
ną (zajęcia plastyczne, głośne 

czytanie bajek, układanie puz-
zli, gry i zabawy integracyj-
ne, wakacyjne kino biblioteki, 
zabawy z chustą animacyj-
ną i piłką, kręgle i karaoke. 
Wszystkie zajęcia odbywają 
się od poniedziałku do piątku, 
w godz. 10.00-14.00)

17-21 lipca
I Festiwal Szachowy Żarów 
2013 (szczegóły znajdują się 
na stronie internetowej www.
centrum.zarow.pl)

18 lipca
Spektakl teatralny „Spotka-
nie z Hrabalem” (Teatr Bez-
domny, ul. Zamkowa 15, godz. 
19.00, wstęp bezpłatny)

 25 lipca
Premiera spektaklu teatral-
nego „Wiedźmy” (Teatr Bez-
domny, ul. Zamkowa 15, godz. 
19.00, wstęp bezpłatny). 

Widoczność wody była 
zerowa, a latarki z trudem 
przebijały się przez mrok. 

Kiedy płetwonurkowie 
znaleźli się w miejscu, 

gdzie mniej więcej miał 
leżeć wrak okazało się, że 
odnalezienie go dalej też 

nie jest proste.

- O zwycięstwo rywali-
zowało dwudziestu wędka-
rzy, jednak tylko jednemu 
z nas tego dnia przypadł ty-
tuł zwycięzcy. Tej nocy ry-
by nie żerowały tak jak tego 
oczekiwaliśmy. Bezchmur-
na noc pozwoliła nam tylko 
złowić kilka małych leszczy 
i krąpi, a suma niestety nikt 
z uczestników nie widział. 
Nocne spotkanie nad stawem 

Polowali na 
legendarnego suma

Dwa karpie, w tym jeden o długości 36 centymetrów 
udało się złowić mieszkańcowi Żarowa podczas noc-

nego wędkowania. Za największą złowioną rybę Augustyn 
Chołody, w sobotę 6 lipca otrzymał statuetkę. Nie udało 
się jednak zdobyć legendarnego suma, który pływa w ża-
rowskim stawie miejskim. 

to były także wspólne rozmo-
wy o naszych wędkarskich 
przygodach oraz wakacyj-
ny grill. Cieszę się i jedno-
cześnie dziękuję wszystkim 
wędkarzom za tak liczne 
przybycie i wspólnie spę-
dzony czas. Do zobaczenia 
nad wodą! - mówi Marcin 
Łuczak z żarowskiego koła 
wędkarskiego.

Magdalena Pawlik 

- Wysłaliśmy już pismo 
w tej sprawie do policji wraz 
z dokumentacją fotograficz-
ną. Mam nadzieję, że funkcjo-
nariusze trafią na ślad tych 
sprawców i wymierzą im od-
powiednią karę. Tymczasem, 
skradzione kwiaty zamiast 
zdobić żarowski skwerek być 
może trafią na czyjąś działkę. 
Szkoda tylko, że nikt nie do-

Złodziejska 
bezczelność

Liczne rododendrony i róże nie zdobią już skwerku przy 
ulicy Armii Krajowej w Żarowie. W ostatnich dniach 

złodzieje ukradli 11 sztuk tych ozdobnych kwiatów. Spra-
wą kradzieży kwiatów zajmować się będą funkcjonariusze 
żarowskiego komisariatu policji. 

cenia pracy społecznej ludzi, 
którzy przy tym się napraco-
wali. Apelujemy do miesz-
kańców, którzy są świadkami 
takich incydentów, żeby zgła-
szali takie przypadki na poli-
cję. Nie możemy przyzwalać 
na takie zachowania – mówi 
Grzegorz Osiecki, zastępca 
burmistrza Żarowa.

Magdalena Pawlik 

Więcej ważnych 
informacji 

z Gminy Żarów:  
www. um.zarow.pl
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Aktywny Goniec Żarów
Szachiści Gońca Żarów w ostatnim czasie występują 

w niemal wszystkich najważniejszych zawodach. Wy-
soka aktywność uczestnictwa żarowskich zawodników pro-
centuje licznymi sukcesami przy szachownicach.

Przy szachownicy Mirosław Cygan

- Cieszy aktywność za-
wodników naszego klubu, 
którzy co warto zaznaczyć 
startują w tych turniejach 
za własne pieniądze. Już 
niedługo będzie okazja do 
sprawdzenia swojej for-

my na miejscu w Żarowie, 
gdzie w dniach 17-21 lip-
ca planujemy zorganizować 
I Festiwal Szachowy - pod-
sumował prezes klubu Ar-
tur Adamek.

Nie mogło zabraknąć ak-

centu Gońca Żarów pod-
czas XXVIII Memoriału 
Mistrza Błaszczaka. We 
współzawodnictwie Gar-
gameli prym wiódł Jakub 

Dołharz, zwyciężając w ca-
łym turnieju. Zawodnik od 
niedawna reprezentuje bar-
wy KSz Polonii Wrocław. 
Wśród młodzików 13. miej-
sce zajął Dawid Mozol. Me-
moriał Błaszczaka, to jedne 

z najważniejszych zawodów 
w kraju dla tej kategorii wie-
kowej.

Podczas XI Otwarte-
go Turnieju Szachowego 
o Puchar Przewodniczące-
go Rady Miejskiej zorgani-
zowanego w ramach Święta 
Granitu wygrał Marcin Gar-
bacz zdobywając 6 punktów 
z 7 partii. Na starcie zawo-
dów stanęło 40 zawodników. 

Michał Bieszczad uplaso-
wał się na 64. pozycji Mi-
strzostw Polski Amatorów 
Wrocław 2013. Trzy lokaty 
niżej sklasyfikowany został 
Mirosław Cygan.

Podczas pocieszenia XXII 
Memoriału Adolfa Anderse-
na we Wrocławiu Mirosław 
Cygan zajął 52. miejsce.

W trwającym VII Między-
narodowym Turnieju Klu-
bu Polonia Wrocław bardzo 
dobrze spisuje się Damian 
Daniel. Dotychczas repre-
zentant Gońca w grupie B 
zajmuje 3. miejsce. Zakoń-
czenie zawodów nastąpi 7 
lipca.

Krzysztof Dutkiewicz

Dochód z meczu piłkar-
skiego przeznaczony został 
na turnus rehabilitacyjny 
nad morzem dla niepełno-

Zjednoczyła ich wspólna idea
Reprezentacja gminy Żarów 7 lipca na Stadionie Miej-

skim w Żarowie zagrała z drużyną Powiatu Świdnickie-
go. Obydwie ekipy połączył szczytny cel.

sprawnej Katarzyny Ma-
jewskiej. - Cieszę się, że 
w tym dniu byliśmy wszy-
scy razem. Udało nam się 

zebrać kwotę 1177, 11 zło-
tych. Te pieniążki pozwolą 
Kasi na spędzenie waka-
cji. Dodatkowo otrzymała 
od nas pamiątkową koszul-
kę – powiedział prezes KS 
Zjednoczeni Żarów Jacek 
Kaletowski. 

Organizatorem piłkar-
skiego spotkania była „Fun-
dacja łączy nas football”. 
Mecz odbył się pod hono-
rowym patronatem Burmi-
strza Miasta Żarów Leszka 
Michalaka. 

Krzysztof Dutkiewicz

Mecze rozgrywane były 
systemem „każdy z każdym” 
do dwóch wygranych setów. 
TKKF Chemik Żarów dwu-

Chemik w Wołowie
Na trzecim miejscu zakończyli występ siatkarze TKKF Che-

mik Żarów podczas turnieju z okazji Dni Wołowa 2013.

krotnie schodził z parkietu 
pokonany. Sposób na ogranie 
żarowian znaleźli gospodarze 
– Strzelce Wołów oraz Sta-

ry Wołów (dwie porażki po 
2:1). Zwycięstwem Chemika 
2:1 zakończył się pojedynek 
z Komendą Wojewódzką Po-
licji we Wrocławiu. W ca-
łych rozgrywkach triumfował 
zespół Strzelec Wołów, któ-
ry wyprzedził Stary Wołów. 
Czwarte miejsce dla Komen-

dy Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu.

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

Krzysztof Dutkiewicz

Podczas 51. Mityngu Zlata 
Tretrá wychowanek ULKS 
Zielony Dąb Żarów z wyni-
kiem 74,87m zajął 7. miejsce. 
Zwyciężył będący w feno-
menalnej dyspozycji, mistrz 
olimpijski z Londynu Wę-
gier Krisztián Pars (80.75 
m). Drugi z Polaków Szymon 
Ziółkowski zakończył rywa-
lizację na 5. miejscu (75.49 
m). Zawody w Czechach by-
ły kolejnymi, rozgrywany-
mi z cyklu IAAF Hammer 
Throw. W klasyfikacji ge-
neralnej Fajdek jest siódmy. 

Bardzo dobre rezulta-
ty miotacze osiągali pod-
czas meczu Polska-Reszta 
Świata, który odbył się 
w Ośrodku Przygotowań 

Paweł Fajdek podczas meczu Polska – Reszta Świata Źródło: www.pzla.pl

Starty Fajdka
Czeska Ostrava tym razem nie przyniosła zadowolenia 

Pawłowi Fajdkowi. To tutaj młociarz po raz pierwszy 
w karierze przekroczył granicę 80m oraz zdobył tytuł Mło-
dzieżowego Mistrza Europy.

Do rywalizacji na boisku 
Orlik w Żarowie przystąpiły 
po dwie drużyny ze Szkółki 
Piłkarskiej GCKiS w Żaro-
wie, UKS Lechii Dzierżo-
niów, UKS AP Świdnica.

Turniej był okazją do 
kształtowania rzemiosła pił-
karskiego przez najmłodsze 
grupy wiekowe w naszej gmi-
nie. Tym samym zakończył 
się kolejny 10-miesięczny 
etap szkolenia zawodników 
żarowskiego Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie. Ko-
lejny nabór piłkarzy już we 
wrześniu!

Szkółka  P i łkarska 

Olimpijskich im. Feliksa 
Stamma we Władysławo-
wie-Cetniewie. Czwarty raz 
z rzędu (Memoriał Kusociń-
skiego w Szczecinie, I liga 
drużynowych mistrzostw Eu-
ropy w Dublinie, Zlatá Tretra 
w Ostrawie oraz w Cetnie-
wie) w konkursie młociarzy 
pierwsze miejsce zajął Kri-
sztián Pars (80.46m), a dru-
gie dobrze spisujący się 
w tym sezonie Czech Lukáš 
Melich (79.59m). Na trzecim 
stopniu podium stanął Paweł 
Fajdek z wynikiem 74.43m.

W klasyfikacji końcowej 
zawodów Reszta Świata po-
konała Polskę 35 do 33.

Krzysztof Dutkiewicz

Sonel Cup
Na boisku Orlik w Żarowie rozegrano I-Letni Turniej 

Piłki Nożnej Żaków Sonel Cup 2013. Rozgrywki zgro-
madziły 6 zespołów.

GCKiS I Żarów: Jakub Gar-
bacz, Patryk Dyczek, Mar-
cel Zawalski, Nadia Sobel, 
Mateusz Sabara, Krzysztof 
Boniowski, Przemysław Do-
browolski, Wiktor Łuczak. 
Szkółka Piłkarska GCKiS 
II Żarów: Antoni Stankow-
ski, Maksymilian Górka, Ka-
mil Zadrożny, Filip Wasik, 
Daniel Wasilewski, Dominik 
Duszyński, Tomasz Tyrański, 
Maciej Czyżewski.

Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowanie firmie 
Sonel oraz KKZ Meble za 
wsparcie organizacji turnieju.

Krzysztof Dutkiewicz

FAJDEK OBRONIŁ ZŁOTO!
Odległość 79.99m w Kazaniu pozwoliła Pawłowi Fajdkowi obronić wywal-
czony dwa lata temu złoty medal uniwersjady!
Miotacz stoczył pasjonującą walkę z duetem Marcel Marcel Lomnický - 
Siegiej Litwinow. 
Prowadzenie Fajdkowi dał już pierwszy rzut, który wylądował na odległość 
76.96 metra. W trzeciej serii na pozycję lidera wysunął się Siergiej Litwi-
now. Syn byłego rekordzisty świata i mistrza olimpijskiego z Seulu uzyskał 
wynik 78.08 metra. Determinacja Pawła sprawiła, iż w czwartej kolejce 
rzucił 79.99m wyrównując swój najlepszy wynik sezonu. Ostatecznie Po-
laka i Rosjanina podzielił Słowak Lomnický (78.73m). Tym samym repre-
zentant Słowacji poprawił rekord życiowy oraz podobnie jak dwa lata temu 
w Shenzhen zdobył srebro.  

Krzysztof Dutkiewicz


