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Szkoła 
z charyzmą
Dziś jej byt nie tylko nie jest zagrożony, 
ale ma szerokie plany rozwoju. Zobacz wywiad 
z dyrektorem szkoły w Mrowinach

Woda w Żarowie 
dalej będzie najtańsza

Edukacja

6

Nowe stawki 
za wodę i ścieki

Gmina

5

Udany początek 
sezonu
Paweł Fajdek udanie 
rozpoczął starty 
w sezonie 2014 8

Sport
NASTĘPNY 

NUMER

KWIETNIA
16

Co z tą wodą
Panie Burmistrzu?

W środę, 26 marca na zaproszenie burmistrza Żarowa odbyło się zebranie wiejskie z mieszkańcami 
Mrowin w sprawie problemów z wodą w Mrowinach. r Więcej na stronie 5.

„Mrowiny - na swoim”

W  najbliższych miesią-
cach ruszy budowa 

skateparku, specjalnego 
miejsca przeznaczonego 
do ekstremalnej jazdy na 
rowerach BMX, rolkach czy 
deskorolkach. 

Obiekt powstanie na te-
renie przy ulicy Armii 
Krajowej, obok Tesco w 
Żarowie. Betonowa pły-
ta boiska została już wy-
lana w minionym roku,  
a teraz zostaną  zamontowa-
ne urządzenia. Wiadomo, że 

Młodzi projektują 
skatepark

miłośnicy tego sportu znaj-
dą na żarowskim skateparku 
quarter pipe oraz grindbox. 
O tym, że będą to właśnie 
takie urządzenia zabawowe 
decydowali sami młodzi.  
- To nasz szkolny kolega Ja-
kub Jakubowski jako pierw-
szy przedstawił konkretny 
projekt powstania skatepar-
ku w Żarowie. To on w li-
ście do burmistrza Żarowa 
napisał, że o takim miejscu 
marzy od dwóch lat. 

 
→ Więcej na stronie 3.

W ubiegłym tygodniu 
Mrowiny dołączyły do 

grona tych miejscowości, 
w których działają wiejskie 
stowarzyszenia. 

Dwudziestu dziewięciu 
mieszkańców Mrowin powoła-
ło do życia stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju swojej wsi pod 
nazwą „Mrowiny – na swoim”. 
Wspólnie chcą działać na rzecz 
lokalnej społeczności, zdoby-
wać unijne fundusze i rozpo-
cząć proces odnowy swojej 
wsi. - Już od dawna wśród nie-
których mieszkańców wsi ro-
dził się pomysł, aby utworzyć 
stowarzyszenie, którego celem 

będzie pozyskiwanie funduszy 
na rzecz rozwoju Mrowin. Wy-
starczy dziś pojechać do Kru-
kowa czy Kalna i zobaczyć, jak 
dzięki unijnym środkom zmienił 
się ich wygląd. Piękne tablice 
informacyjne, skwery, place za-
baw. A największa wieś naszej 
gminy, Mrowiny daleko z tyłu. 
Postanowiliśmy to zmienić. Ja-
ko że środki finansowe na taką 
działalność pozyskuje się głów-
nie przez organizacje pozarzą-
dowe, postanowiliśmy założyć 
w Mrowinach stowarzyszenie 
– mówi nowo wybrany wice-
prezes stowarzyszenia Roman 
Konieczny.

Podczas zebrania założyciel-

skiego mieszkańcy Mrowin 
zapoznali się ze wszystkimi 
formalnościami, dotyczący-
mi założenia stowarzyszenia 
w ich miejscowości. Doko-
nali również wyboru Komi-
tetu Założycielskiego, Komisji 
Rewizyjnej oraz zarządu sto-
warzyszenia. Prezesema sto-
warzyszenia „Mrowiny – na 
swoim” została Lilla Grunt-
kowska, a jej zastępcą Roman 
Konieczny. W skład nowego 
zarządu weszło jeszcze pię-
ciu mieszkańców: Grażyna 
Malinka, Aneta Zakrzewska, 
Urszula Rurarz. Ireneusz 
Kozieł, Kazimierz Dziedzic. 
Do Komisji Rewizyjnej nato-
miast wybrano: Janinę Solarz, 
Bożenę Krzymińską, Stani-

sława Wójcika, Anitę Jura-
lewicz, Bogusławę Mierzwę. 
- Teraz przygotowujemy do-
kumenty do zarejestrowania 
stowarzyszenia w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, co nie-
stety jest procedurą koniecz-
ną i długotrwałą. Zapraszamy 
aktywnych mieszkańców Mro-
win do współpracy i zachęca-
my kolejne wsie do tego typu 
aktywności – dopowiada Lilla 
Gruntkowska, prezes stowa-
rzyszenia w Mrowinach.

Na terenie gminy funkcjo-
nuje pięć stowarzyszeń zało-
żonych przez mieszkańców 
wsi. Takie stowarzyszenia 
działają już w Krukowie, 
Łażanach, Bukowie, Kalnie 
i Mikoszowej. 
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Ogłoszenia drobne

Kronika Policyjna
Amatorzy marihuany

Podczas rutynowej kon-
troli drogowej na terenie 
gminy Żarów policjanci 
ujawnili przy zatrzyma-
nym kierowcy środki odu-
rzające. 23-letni mężczyzna 
miał przy sobie 3,86 g ma-
rihuany. Materiał dowodo-
wy został zabezpieczony do 
badań. Natomiast podczas 
patrolu Parku Miejskiego 
w Żarowie funkcjonariusze 
policji spostrzegli osiemna-
stoletniego chłopaka, który 
na ich widok szybko wy-
rzucił woreczek strunowy 
z suszem. Wstępne oględzi-
ny wykazały, że w środku 
znajdowało się 0,69 g ma-
rihuany. Obu mężczyznom 
za posiadanie tego rodzaju 
substancji grozi kara pozba-
wienia wolności do 3 lat. 

Ukradł tableta
Właściciel sklepu kompu-

terowego w Żarowie zgło-

sił kradzież tableta, która 
miała miejsce między 12 
a 14 marca. Poszkodowany 
oszacował stratę na 1500 
zł. Policji udało się ustalić 
sprawcę. Był nim 43-letni 
mężczyzna, którego zatrzy-
mano. Udało się też odzy-
skać skradziony sprzęt, 
mimo iż złodziej w między-
czasie go sprzedał. - Teraz 
grozi mu kara pozbawienia 
wolności w wymiarze od 3 
miesięcy do 5 lat - komen-
tuje zdarzenie komendant 
żarowskiej policji Izabela 
Basztura. 

Z promilami za kierownicą
Kolejny raz okazało się, 

że wielu kierowcom bra-
kuje wyobraźni. W niedzie-
lę, 9 marca funkcjonariusze 
zatrzymali młodą kobietę 
kierującą samochodem mar-
ki Audi. 23-latka miała we 
krwi 0,84 promila alkoho-
lu. Trzy dni później pod-

czas kontroli zatrzymano 
55-latka, który kierował 
ciągnikiem rolniczym po 
spożyciu alkoholu. Miesz-
kaniec gminy Żarów miał 
0,64 promila w wydycha-
nym powietrzu. Natomiast 
w sobotę, 15 marca zało-
ga Pogotowia Ratunko-
wego powiadomiła policję 
o zdarzeniu drogowym, ja-
kie miało miejsce w gminie 
Żarów. Kierujący motoro-
werem mężczyzna przewró-
cił się wraz z pojazdem na 
jezdnię. Okazało się, że miał 
we krwi 2,68 promila alko-
holu. Kolejnego nietrzeźwe-
go kierowcę motoroweru 
policja zatrzymała kilka dni 
później. Był nim 34-latek, 
który miał 1,54 promila al-
koholu we krwi. Wszystkie 
te osoby pozbawione zosta-
ły prawa jazdy i grozi im 
kara grzywny lub pozbawie-
nia wolności do lat dwóch.  

Oprac. Agnieszka Socha

 ̞ Sprzedam w Żarowie  atrakcyjną działkę budowlaną w pełni uzbrojoną o pow. 991 m2. 
Cena do negocjacji. Tel.0049 1791124606, 0049 1799665599

 ˕ Wynajmę lokal handlowy przy ul. Dworcowej w Żarowie (dawny „Snack Bar”).  
Telefon kontaktowy: 74 8580 796

 ˕ Sprzedam dom w Łażanach o powierzchni 119 m2 na działce 0,14 ha.  
Telefon kontaktowy 667 885 569

 ˕ Sprzedam mieszkanie 4 – pokojowe (75 m2) w Żarowie na Osiedlu przy ul. Kazimierza  
Wielkiego. Telefon 501 587 799

Burmistrz Miasta Żarów informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomo-
ści przeznaczonych do sprzedaży w oparciu o zarządzenie Burmistrza 
Miasta Żarów Nr 31/2014 z 7 marca 2014 r. 

1. Przetargi odbędą się w dniu 18 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  w godzinach podanych w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wyso-
kości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. 
Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2014r. włącz-
nie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na 
poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni 
od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczest-
nik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na 
rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT 
w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacun-
kowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży 
w kwocie  1.088,55 zł za każdą działkę oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę 
produkcyjno-usługową – symbol P/U. 
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.
um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 
tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty 
wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do 
reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajo-
wego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania 
na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem 
przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Nr 
działki

Pow.
w m2

Nr KW
Forma oddania 
nieruchomości

Cena wywo-
ławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
roz-

pocz.

999/3 3276 SW1S/00016201/0
Sprzedaż na 

własność
118.000 zł 11.800 zł 9 00

1000/3 3446 SW1S/00009292/2
Sprzedaż na 

własność
124.000 zł 12.400 zł 9 03

1001/3 3449 SW1S/00005948/8
Sprzedaż na 

własność
124.500 zł 12.450 zł 9 06

1002/3 3429 SW1S/00072433/5
Sprzedaż na 

własność
123.500 zł 12.350 zł 9 09

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek  gruntowych 
niezabudowanych położonych w  Żarowie  pod zabudowę 
produkcyjno-usługową

Co to znaczy być Dol-
noślązakiem? Okazją 

do refleksji na temat re-
gionalnej tożsamości by-
ło spotkanie żarowskich 
gimnazjalistów z  Jerzym 
Tutajem, Członkiem Za-
rządu Województwa Dol-
nośląskiego. 

Marszałek i senator RP 
Wiesław Kilian w ponie-
działek, 17 marca w auli 
żarowskiego gimnazjum 
przekazali na ręce burmi-
strza Leszka Michalaka, 
przedstawicieli placówek 
oświatowych i innych in-
stytucji gminnych herb i fla-

Tutaj mieszkam, tu chcę żyć

gę Dolnego Śląska. Spotkanie 
było również okazją do roz-
mów na temat Strategii Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
i planów inwestycyjnych, ja-

kie będą realizowane także 
w Żarowie w ramach wspól-
nych działań Aglomeracji 
Wałbrzyskiej.

Agnieszka Socha

Zorganizowanie pogrzebu 
w dzisiejszych czasach 

wiąże się z dużymi kosztami. 
Płacimy między innymi za 
miejsce pochówku na cmen-
tarzu. Trzeba jednak pamię-
tać, że opłata ta obowiązuje 
przez 20 lat.

 Przez ten czas nie ma moż-
liwości pochowania innej 
osoby w tym samym gro-
bie. – Po upływie 20 lat od 
pochowania należy ponowić 

opłatę za eksploatację miej-
sca grzebalnego lub dokonać 
jego likwidacji. Opłatę trzeba 
również wnosić za grobow-
ce, niezależnie od ilości osób 
w nim pochowanych. Przypo-
minamy, że o podjętym stano-
wisku należy poinformować 
właściciela cmentarza, czy-
li gminę Żarów – wyjaśnia 
Tomasz Kuska, Inspektor 
ds. Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie.

Zgodnie z obowiązującą 
uchwałą Rady Miejskiej wy-
kupienie grobu na następne 
20 lat, niezależnie od ilości 
pochowanych osób wyno-
si 259,20 złotych. Szczegó-
łowe informacje związane 
z funkcjonowaniem i eksplo-
atacją cmentarza można uzy-
skać w żarowskim Urzędzie 
Miejskim, w pokoju nr 10 
bądź pod nr tel. 74 85 80 
591, wew. 334.

Magdalena Pawlik

Minęło 20 lat? Opłać grób

O symbolach Dolnego Śląska burmistrz Leszek Michalak rozmawiał również  
z uczniami żarowskiego gimnazjum.
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Nr 
działki

Pow.
w m2

Nr KW
Forma oddania 
nieruchomości

Cena wywo-
ławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
roz-

pocz.

999/3 3276 SW1S/00016201/0
Sprzedaż na 

własność
118.000 zł 11.800 zł 9 00

1000/3 3446 SW1S/00009292/2
Sprzedaż na 

własność
124.000 zł 12.400 zł 9 03

1001/3 3449 SW1S/00005948/8
Sprzedaż na 

własność
124.500 zł 12.450 zł 9 06

1002/3 3429 SW1S/00072433/5
Sprzedaż na 

własność
123.500 zł 12.350 zł 9 09

W najbliższych miesiącach ruszy bu-
dowa skateparku, specjalnego 

miejsca przeznaczonego do ekstremal-
nej jazdy na rowerach BMX, rolkach 
czy deskorolkach. Obiekt powstanie na 
terenie przy ulicy Armii Krajowej, obok 
Tesco w Żarowie. 

O takim miejscu żarowska młodzież marzy już od kilku lat. Przestronny 
skatepark, w którym amatorzy deskorolki i dwóch kółek mogliby szlifować swe 
akrobatyczne umiejętności już niebawem powstanie w Żarowie.

Młodzi projektują skatepark
Zdaniem mieszkańców

Betonowa płyta boiska została 
już wylana w minionym roku, 
a teraz zostaną  zamontowane 
urządzenia. Wiadomo, że mi-
łośnicy tego sportu znajdą na 
żarowskim skateparku quarter 
pipe oraz grindbox. O tym, że 
będą to właśnie takie urządze-
nia zabawowe decydowali sa-
mi młodzi. – To nasz szkolny 
kolega Jakub Jakubowski jako 
pierwszy przedstawił konkretny 
projekt powstania skateparku w 
Żarowie. To on w liście do bur-
mistrza Żarowa napisał, że o 
takim miejscu marzy od dwóch 
lat. Teraz jego marzenie będzie 
miało szanse się urzeczywistnić. 
Nasi młodzi radni przeprowa-
dzali ankietę wśród młodych 
mieszkańców gminy. Jej wyni-
ki jednoznacznie wykazały, że 
to właśnie skateparku brakuje 
w Żarowie. - mówi Jakub Błasz-
czyk, burmistrz Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Żarowie.

Przedstawiciele Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej oraz ucznio-
wie żarowskich szkół w piątek, 
21 marca spotkali się z burmi-
strzem Leszkiem Michalakiem, 
aby skonsultować i dogadać 
wszystkie szczegółowy doty-
czące budowy skateparku. To 
właśnie oni decydowali, jak 
wyglądać będzie nowy obiekt. 
– Od samego początku popiera-
liśmy pomysł budowy skatepar-
ku w Żarowie, ponieważ sami 
uwielbiamy aktywnie spędzać 
czas. Do tej pory miłośnicy wy-
czynowej jazdy często wykorzy-
stywali różne parkingi na tego 
typu sport. Teraz będą mieli spe-
cjalnie wyznaczone i przygoto-
wane do tego miejsce. Ponadto, 
ogłosiliśmy również konkurs na 
projekt i wykonanie graffiti, któ-
ry jest związany z samym Żaro-
wem. Z pewnością będzie miał 
on wpływ na ozdobę naszej gmi-
ny. Graffiti jest dość popularne, 

O tym, jak będzie wyglądał skatepark w Żarowie decydowała sama młodzież.

a jeżeli pozwolimy naszej mło-
dzieży wyszaleć się w formie pla-
stycznej, nie będą ozdabiać oni 
takimi motywami okolicznych 
murów czy przystanków – do-
powiada Aleksandra Ogryzek, 
radna Młodzieżowej Rady Miej-
skiej Żarowa.

Tak nowoczesny obiekt kosz-
tować będzie ponad 46 tysięcy 
złotych. Gmina Żarów pozyska-

Wszystko wskazuje na to, że w wakacje na płycie 
żarowskiego skateparku zostaną zamontowa-

ne pierwsze urządzenia treningowe. 

Dzięki zaangażowaniu włodarzy gminy, członków 
Młodzieżowej Rady Miejskiej i wsparciu sponsorów 
wkrótce amatorzy rolek, deskorolek i BMX-ów będą 
mogli doskonalić swoje umiejętności “skejterskie” na 
specjalnie przeznaczonym do tego placu. Niebawem 
ogłoszony zostanie też konkurs na graffiti, które ma 
zdobić teren skateparku. Czy takie miejsce w Żaro-
wie jest potrzebne? Co sądzą o tym młodzi miesz-
kańcy gminy?

Krystian Styczeń
Taki skatepark w Żarowie to 

bardzo dobra rzecz. Nasz szkol-
ny kolega Jakub Jakubowski 
miał pomysł, przedstawił kon-
kretny projekt skateparku i teraz 
jego marzenie będzie zrealizo-
wane. A korzystać z tej atrakcji 
będziemy wszyscy. Ja na pewno 
też. Mam BMX-a i już kiedyś 

byłem na skateparku w Świdnicy. Fajnie, że teraz u nas 
powstanie takie miejsce.

Lilianna Bielak
Moim zdaniem to świetny 

pomysł. Teraz bardzo dużo 
młodych osób interesuje się 
taką formą rozrywki. Sama 
mam rolki i chętnie spróbuję 
swoich sił na profesjonalych 
rampach i urządzeniach, gdy 
będą już gotowe. Cieszę się 

też, że będziemy mieli graffiti z prawdziwego zdarzenia. 
W naszej gminie jest wiele utalentowanych młodych 
osób, które mogą się w ten sposób wykazać, a jedo-
cześnie będzie to taką nowoczesną ozdobą miasta. 

Kinga Pomietło
To będzie miejsce dla mło-

dych ludzi. Miejsce spotkań. 
Tu będą mogli się rozłado-
wać, zamiast broić i rozrabiać. 
A kto wie, może i dorośli też 
zechcą korzystać ze skate-
parku? I na pewno nie tylko 
mieszkańcy Żarowa, ale też 

okolicznych wiosek będą przyjeżdżać i ćwiczyć jaz-
dę wyczynową. A jak się pojawi oficjalne miejsce do 
ulicznych malunków, to może znikną bazgroły z przy-
stanków autobusowych i przejścia podziemnego.  

Wiktor Suski
Cieszę się, że będziemy 

mieli swój skatepark. Takie 
miejsce to dobry pomysł, tu 
będziemy mogli rozwijać róż-
ne talenty, bo na takim placu 
można jeździć na deskorolce, 
rowerach, rolkach, a nawet 
hulajnodze. Podoba mi się 
pomysł, że graffiti przy ska-

teparku ma być związane z Żarowem. Ciekaw jestem, 
jak to wszystko razem będzie wyglądało.   

Agnieszka Socha

ła na ten cel 25 tysięcy złotych 
dotacji z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolno-
śląskiego. – Pierwsza część 
skateparku, czyli płyta została 
wykonana z darowizn sponso-
rowanych przez lokalne zakłady. 
W najbliższym czasie ogłosimy 
przetarg na wykonawcę budo-
wy nowoczesnego skateparku 
w Żarowie i najprawdopodob-
niej jeszcze latem pierwsi skejci 
będą mogli bezpiecznie już roz-
wijać swoje talenty – wyjaśnia 
burmistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik  

Na żarowskiej siłowni „pod chmurką” można dbać o zdrowie i kondycję bez 
żadnych ograniczeń. Już niebawem zmieni się również teren przy ścieżce 
zdrowia. Będzie estetyczniej i bardziej komfortowo.

W zdrowym ciele zdrowy duch
Już niebawem plac przy ża-

rowskiej ścieżce zdrowia 
nabierze nowego wyglądu. 
Wejście na teren siłowni zo-
stanie utwardzone kostką 
betonową, pojawią się no-
we ławki, świeże trawniki 
i nasadzenia. 

Na pewno wpłynie to na 
jeszcze większe zaintere-
sowanie plenerową siłow-
nią, choć i tak cieszy się 
ona ogromną popularnoś-
cią. – Żarowska siłownia 
pod chmurką ma już pół ro-
ku. I cieszy się niezmiennie 
dużym zainteresowaniem. 
Ćwiczenia na powietrzu to 
zdrowy sposób na spędzanie 
czasu. Ale ćwiczy się przyjem-

niej, kiedy wokół jest ładnie 
i kolorowo. Dzięki kolejnym 
pozyskanym środkom finan-
sowym rozpoczniemy drugi 
etap zagospodarowania te-
go terenu – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Na żarowskiej ścieżce 
zdrowia zamontowanych 
jest 9 urządzeń do ćwi-
czeń sportowych. Wśród 
nich znajdują się masażery, 
wyciągi górne, prasy noż-
ne, twistery i wiele innych, 

z których mieszkańcy Ża-
rowa chętnie korzystają. - 
Na nowe wyposażenie placu 
przy ścieżce zdrowia gmina 
pozyskała prawie 12 tysię-
cy złotych dofinansowania 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go. Cały projekt kosztować 
będzie 17.726 tysięcy zło-
tych – dopowiada Prze-
mysław Sikora, kierownik 
Referatu Oświaty Funduszy 
Zewnętrznych i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie. 

Jednak apetyt rośnie 
w miarę jedzenia. Żarow-
scy seniorzy poprosili bur-
mistrza Leszka Michalaka 
o przygotowanie na tym te-
renie kolejnej atrakcji, po-
la do gry w bule. Według 
zapewnień burmistrza Ża-
rowa, takie boisko tej wios-
ny będzie przygotowane do 
rozgrywek.

Magdalena Pawlik 
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BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek  gruntowych 
niezabudowanych położonych w  Żarowie  pod zabudowę 
produkcyjno-usługową

» ROZMAITOŚCI

1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  w godzinie podanej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wyso-
kości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Ża-
rów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2014r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na po-
czet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od 
dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz 
organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT 
w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunko-
wych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwo-
cie  1.088,55 zł za każdą działkę oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę pro-
dukcyjno-usługową – symbol P/U. 
9. Ogłoszenie o  przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.
um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 
tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty 
wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do re-
prezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego 
Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne 
jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym 
etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem 
przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Nr 
działki

Pow.
w 

m2
Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości

Cena wywo-
ławcza

Wys. 
wadium

Godz. roz-
pocz.

999/2
1002/2
1001/2
1002/2

8200

SW1S/00016201/0
SW1S/00009292/2
SW1S/00005948/8
SW1S/00072433/5

Sprzedaż na 
własność

295.000 zł 29.500 zł 9 15

Ponad 11 kilometrów 
udrożnionych rowów me-

lioracyjnych. Systematycznie 
prowadzone prace renowa-
cyjne urządzeń i rowów. 

Inwestycje realizowa-
ne przy współudziale środ-
ków finansowych z budżetu 
gminy Żarów, Urzędu Mar-
szałkowskiego i Wojewódz-
kiego. I wreszcie realizacja 
kolejnych działań zapobie-
gających lokalnym podto-
pieniom. Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna w Żarowie 
podsumowała miniony rok. 
- Konserwacja rowów melio-
racyjnych i systemów drenar-
skich wykonana została na 
terenie większości wsi. Suma 
ponad 70 tysięcy złotych, któ-
ra zasiliła budżet żarowskiej 
spółki wodnej przekazana 
z gminy Żarów, Urzędu Mar-
szałkowskiego i Wojewódzkie-
go pozwoliła nam nie tylko 
inwestować, ale przede wszyst-
kim utrzymywać urządzenia 
melioracyjne w coraz lepszym 
stanie. Największą część prac 
melioracyjnych w minionym 
roku udało się przeprowadzić 
w Przyłęgowie, Kalnie, Buko-
wie, Siedlimowicach i Wierzb-
nej. Dogłębnie oczyszczone  
w tych miejscowościach rowy 
pozwolą na odpowiednie uregu-
lowanie wód gruntowych – mó-
wi Piotr Weiland, kierownik 
Referatu Inwestycji i Dróg 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Podobna skala działań pla-
nowana jest przez żarowską 
spółkę wodną w 2014 roku. 
Ich rezultatem ma być syste-
matyczna poprawa bezpieczeń-
stwa przeciwpowodziowego na 
terenie całej gminy. - W planach 
na obecny rok jest dokończenie 
prac rozpoczętych w minionym 
roku. Głównie w Bukowie, gdzie 

Całkowicie przebudowany w minionym roku został także przepust 
w Mrowinach. Jego remont w tak dużym zakresie zapewni funkcjonalność tego 
urządzenia dla miejscowej społeczności na następne lata. 

Spółka Wodna podsumowała rok

Zadaniem spółki wodnej jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie istniejących 
urządzeń melioracyjnych poprzez bieżącą konserwację oraz usuwanie 
powstałych awarii na sieci drenarskiej. Od początku swego funkcjonowania 
spółka prowadzi systematyczne działania i z każdym rokiem widoczny jest 
postęp prac. Prace melioracyjne realizowane są również na wniosek rolników.

będziemy zamykać pięciokilo-
metrowy rów, który odnawia-
ny był przez prawie trzy lata. 
Priorytetem jest również kon-
serwacja rowów melioracyj-
nych na odcinku Marcinowiczki 
– Kruków – Pyszczyn, Tarnawa 
– Mrowiny, Żarów – Bożanów 
i w Łażanach. Zakres tych prac 
będzie również uzależniony od 
otrzymanych dotacji. I tutaj, jak 
co roku liczymy na wsparcie ze 
strony gminy Żarów oraz do-
datkowe środki finansowe po-
zyskane ze źródeł zewnętrznych. 
Co roku pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Żarowie są du-
żym wsparciem dla działalności 
spółki wodnej. Nie tylko nad-
zorują obsługę merytoryczną 
spółki, ale również wspoma-
gają nas w zakresie tworzenia 
wniosków – wyjaśnia Artur 

Bernatowicz, przewodniczący 
Miejsko-Gminnej Spółki Wod-
nej w Żarowie.

Systematyczna praca przy 
udrażnianiu rowów meliora-
cyjnych i przepustów przyno-
si konkretne efekty. Jako co 
roku w prace na rzecz spółki 
zaangażowani są także sami 
rolnicy poszczególnych wsi. 
- Zachęcamy mieszkańców do 
większej aktywności i zaanga-
żowania się w sprawy spółki 
wodnej. Jeżeli na ponad 100 
kilometrów rowów, które znaj-
dują się na terenie gminy Żarów 
pozostałe konserwowane będą 
w takim tempie, stan urządzeń 
melioracji wodnych będzie co-
raz lepszy – dopowiada Artur 
Bernatowicz ze spółki wodnej 
w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Szewc, zegarmistrz czy ko-
wal to kiedyś bardzo po-

pularne zawody. Dziś jednak 
coraz mniej osób korzysta 
z ich usług. W gminie Żarów 
zostało niewielu mistrzów 
w swoim fachu. Ci, którzy 
są, nie mają jednak komu 
przekazać swojej wiedzy 
i doświadczenia. 

W małym osiedlowym war-
sztacie swój zakład szewski 
prowadzi Leszek Kokoszka. 
Jedyny szewc w Żarowie. 
W zawodzie pracuje już od 
ponad dwudziestu lat i nie za-
mierza z tego rezygnować. Jest 
samoukiem, nigdy nie kształcił 

 Na zdjęciu Leszek Kokoszka, jedyny szewc w Żarowie. Ambitny, zdolny  
i pracowity. Szewc Złota Rączka.

Szanuj szewca swego,  
bo dziś trudno o drugiego

moi klienci są z tego zadowo-
leni – mówi żarowski szewc.

Na pytanie, czy młodzież 
chce się kształcić w tym zawo-
dzie, rzemieślnik ze smutkiem 
odpowiada, że nie. – Młodzi 
nie chcą się kształcić, bo to 
nie jest praca, w której ła-
two wszystko wychodzi. Swo-
ją przygodę z zawodem sam 
zaczynałem dawno temu, ale 
pamiętam, że nie było łatwo 
na początku. Chwilami do-
padały mnie wątpliwości 
i chciałem zamknąć interes. 
Ale stopniowo udało mi się 
pozyskać stałych klientów. 
Najpierw w sklepie obuwni-
czym, a potem tutaj w osied-

lowym warsztacie szewskim 
– dopowiada.

Mieszkańcy Żarowa chętnie 
tutaj zaglądają. Z usług jedyne-
go szewca w Żarowie korzystają 
również ci z sąsiednich miejsco-
wości. – Przyjeżdżają do mnie 
również mieszkańcy z okolicy. 
Często są to mieszkańcy Świe-
bodzic, bo tam nie ma szewca. 
Zawód ten niestety traci obecnie 
na znaczeniu. Jest to normalna 
kolej rzeczy, ale czasami warto 
zastanowić się, czy zanikanie nie-
których profesji nie jest zbyt wiel-
ką stratą. W końcu nie wszystko 
są za nas w stanie wykonać ma-
szyny – przyznaje szewc.

Magdalena Pawlik 

 

się na szewca w szkole. – Kie-
dyś nie lubiłem tego zawodu, 
ale dziś lubię swoją pracę. 
Trzeba pracować, a w tym je-

stem najlepszy. Po prostu mam 
do tego chęci. Są dni, kiedy 
cały dzień w warsztacie coś 
dłubię. I to przynosi mi wielką 

satysfakcję – przyznaje szewc 
Leszek Kokoszka.

W osiedlowym warsztacie 
przy ulicy Chrobrego w Ża-
rowie pan Leszek dokonuje 
wszystkich napraw, począw-
szy od podklejania podeszwy 
czy obcasa, poprzez wymianę 
fleków i zelówek, aż po reno-
wację zniszczonych i zaniedba-
nych często butów, wszywanie 
suwaków, uzupełnianie ubyt-
ków, wszelkiego rodzaju 
przeróbek, rozciągania czy 
rozszerzania obuwia. Wyko-
nuje również usługi dorabiania 
kluczy. Na brak klientów nie 
narzeka, choć jak sam przy-
znaje, to praca sezonowa. – Już 
dziś mam zamówienia na cały 
rok. Staram się również, żeby 
moja oferta była atrakcyjna 
cenowo dla mieszkańców Ża-
rowa. Cieszę się, że tutaj przy-
chodzą. I kiedy trzeba zostaję 
dłużej w pracy. Do swoich 
obowiązków podchodzę bar-
dzo profesjonalnie i wierzę, że 

Zakład szewski Styl Szewstwo Naprawkowe 
i Dorabianie Kluczy przy ul. Chrobrego w Ża-
rowie otwarty jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9.00 do 17.00. W każdą sobotę 
pawilon czynny jest w godzinach 8.00-13.00.
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Woda w Żarowie da-
lej będzie najtańsza 

w  powiecie. Od 1 maja 
obowiązywać zaczną no-
we stawki za zbiorowe 
zaopatrzenie w  wodę 
i odprowadzania ścieków. 
Nowa taryfa będzie obo-
wiązywała w terminie od 
1 maja 2014 roku do 30 
kwietnia 2015 roku. Zgod-
nie z jej zapisem odbiorcy 
wody z urządzeń wodo-
ciągowych za jeden metr 
sześcienny zapłacą 3,25 
złotych. Do tej pory za je-
den metr sześcienny wo-
dy płacono 3,16 złotych. 

Zmiany odczują również 
odbiorcy przemysłowi, któ-
rzy od początku maja za 
wodę płacić będą 4,84 zło-
tych oraz 8,94 złotych za 
ścieki. Tak ustalone staw-
ki nie będą jednak mocno 
odczuwane przez miesz-
kańców gminy. Są jednymi 
z najniższych w porówna-
niu z sąsiednimi miejsco-
wościami. – W Żarowie po 
raz kolejny mamy najniż-

Żarowscy radni na ostatniej sesji Rady Miejskiej wstrzymali się od głosu za 
wprowadzeniem nowych stawek za wodę i ścieki. Zgodnie z prawem będę one 
obowiązywały już od 1 maja 2014 roku.

Nowe stawki za wodę i ścieki

szą cenę za wodę i odbiór 
ścieków. Dużo niższą niż 
płacić będą mieszkańcy in-
nych gmin z terenu powiatu 
świdnickiego. Stawki, które 
zostały wyliczone i przyjęte 
w takiej formie są cenowo 
najatrakcyjniejszymi spo-
śród gmin naszego regio-
nu – wyjaśnia burmistrz 
Leszek Michalak.

Nowa taryfa stawek za 
wodę i ścieki uwzględniać 

będzie również opłatę abo-
namentową, która będzie 
jednorazową opłatą mie-
sięczną i wyniesie 3,97 
złotych. – Ta opłata służy 
do utrzymania w gotowości 
każdego przyłącza, razem 
z wodomierzami. Zdecydo-
waliśmy się na taką, która 
będzie jak najmniej uciąż-
liwa dla mieszkańców gmi-
ny. Każda taryfa za wodę 
i ścieki jest ustalana na 

rok i wyniesie 3,97 złotych,  
w zależności od grupy ta-
ryfowej. Na wzrost cen wo-
dy ma wpływ tak naprawdę 
wiele czynników. Trzeba 
pokryć koszty eksploatacji 
sieci, remontów, usuwania 
awarii i inwestycji. Zakład 
Wodociągów i Kanaliza-
cji pokrywa również kosz-
ty związane z amortyzacją, 
umieszczeniem urządzeń 
w pasie drogowym, podat-
kiem od nieruchomości i zu-
życiem energii elektrycznej. 
To wszystko powoduje, że 
ceny za wodę i odbiór ście-
ków rosną. Staramy się jed-
nak, aby te podwyżki były jak 
najmniej odczuwane przez 
mieszkańców naszej gminy 
– mówi Waldemar Bara-
nowski, prezes żarowskiego 
Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji.

Najwięcej za metr sześ-
cienny wody płacą miesz-
kańcy Świebodzic, bo aż 
4,94 złotych oraz gminy 
Świdnica 4,16 złotych. 
W Jaworzynie Śląskiej 
stawka ta wynosi 4,50 
złotych, w Strzegomiu 
3,59 złotych, a w Świd-
nicy 3,55 złotych.

Magdalena Pawlik 

 Terminy płatności podatków, opłat 
 oraz należności niepodatkowych 
 w 2014 roku:

Podatek rolny, od nieruchomości, 
leśny – od osób fizycznych:

I rata - termin płatności upłynął 17 marca 2014 r.
II rata - termin płatności upływa 15 maja 2014 r.
III rata  - termin płatności upływa 15 września 2014 r.
IV rata – termin płatności upływa 17 listopada 2014 r.

Podatek od środków transportowych:
I rata - termin płatności upłynął 17 lutego 2014 r.
II rata – termin płatności upływa 15 września 2014 r.
Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 
– termin płatności upływa 31 marca 2014 r.

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 upływa 30 czerwca 2014 roku

„Opłata śmieciowa”:
Od 1 września  2013 r. obowiązują stawki „opłaty śmie-
ciowej” zgodne z uchwałą Rady Miejskiej, mieszkańcy 
płacą 9 złotych za odpady selektywne i 11 złotych za 
odpady zmieszane.  
Opłatę należy uiszczać - za dany miesiąc - do 15 dnia 
następnego miesiąca:
- opłata za miesiąc luty 2014 r. - płatna jest do 15 marca 
2014 r.
- opłata za miesiąc marzec 2014 r. - płatna jest do 15 
kwietnia 2014 r.
- opłata za miesiąc kwiecień 2014 r. - płatna jest do 15 
maja 2014 r. 

Co z ta wodą Panie Burmistrzu?
W środę, 26 marca na zaprosze-

nie burmistrza Żarowa odbyło 
się zebranie wiejskie z mieszkańcami 
Mrowin w sprawie problemów z wodą 
w Mrowinach. 

Pismo w tej sprawie 
w imieniu mieszkańców 
wystosowała radna Mro-
win Halina Lewandowska, 
w którym napisała także 
o szkodliwości azbestu 
w wodzie i zarzuciła ża-
rowskiej spółce wodocią-
gowej niegospodarność, 
że dalsze eksploatowanie 
rurociągu jest bezsensow-
ne. Na świetlicy wiejskiej, 
podczas spotkania sły-
chać było, że nie wszyscy 
mieszkańcy są do końca 
zorientowani w treści pis-
ma wystosowanego przez 
radną. Mimo że je podpisa-
li, wcześniej nie zapoznali 
się z jego treścią. - Radna 
nie pokazała treści pisma 
pod którym zbierała podpi-
sy, a jedynie listę nazwisk 
mieszkańców – mówiła El-
żbieta Kulig, mieszkanka 
Mrowin. 

Radna Mrowin Halina 
Lewandowska sugeruje 
mieszkańcom wsi znaczącą 
szkodliwość azbestu pły-
nącego w wodzie. - Każde 
pęknięcie rury to płynąca 
okruchy azbestu do naszych 
domów – mówi. 

To absurd i wprowadza-
nie mieszkańców w błąd – 
zaznacza prezes Zakładu 
Wodociągów i Kanaliza-
cji w Żarowie, Walde-
mar Baranowski. - Rury 
cementowo-azbestowe, tak 
jak w całej Polsce, również 
u nas są nadal eksploato-
wane. Trzy kilometry sieci 
wodociągowych w Mrowi-
nach wykonanych jest z tego 
typu materiału. Pochodzą 
z  końca lat sześćdziesią-
tych i  siedemdziesiątych. 
Wbrew insynuacjom rury 
azbestowe nie wpływają 
na jakość wody i nie sta-

nowią żadnego zagrożenia 
dla zdrowia i życia człowie-
ka. Raport Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO), 
jak i stanowisko Państwo-
wego Zakładu Higieny są 
w tej kwestii jednoznaczne. 
Żarowski Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji prowadzi 
systematyczne eksperty-
zy i badania jakości wody, 
przeznaczonej do spożycia. 

Dodatkowo, stałą kontrolę 
nad jakością wody w gmin-
nym wodociągu prowadzi 
również Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologicz-
na w Świdnicy. - Wszyst-
kie dotychczasowe badania 
wykazały, że woda płynąca 
z żarowskich wodociągów 
spełnia wszystkie wymogi 
sanitarne i jest wodą o do-
brej jakości. Sukcesywnie 

wymieniamy awaryjne sieci, 
także w Mrowinach.  Przy-
kładem jest tutaj ulica Ko-
lejowa w Mrowinach, gdzie 
ponad trzysta metrów sie-
ci azbestowo-cementowej 
zostało wymienionych na 
nowe wraz z wszystkimi 
przyłączami do budyn-
ków. W ostatnich latach 
inwestowaliśmy również 
w wymianę i renowację 

sieci wodociągowych przy 
ulicy Polnej, Ogrodowej, 
Bocznej, Kwiatowej i My-
śliwskiej w Mrowinach – 
mówił podczas spotkania 
z mieszkańcami Mrowin 
w środę, 26 marca Wal-
demar Baranowski, pre-
zes Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Żarowie. 

- Cała pozostała sieć wo-
dociągowa zostanie wymie-
niona, wraz z awaryjnymi 
rurami. Wniosek na 10 mi-
lionów złotych, obejmujący 
także kanalizację w Mrowi-
nach został złożony i zaak-
ceptowany. Jest to projekt, 
który realizowany będzie 
przez gminę Żarów, w ra-
mach Aglomeracji Wał-
brzyskiej. Dziś nie mogę 
powiedzieć, kiedy ruszą 
prace, bo nie zależy to ode 
mnie, a od Rządu RP, któ-
ry uruchamia program. Li-
czę na to, że z kanalizacją 
w Mrowinach i wymianą 
rur wodociągowych ruszy-
my w przyszłym roku – tłu-
maczył podczas zebrania 
z mieszkańcami burmistrz 
Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik 

Na zebranie z burmistrzem Żarowa przybyli mieszkańcy Mrowin. 
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Mała, wiejska szkoła, która co roku 
osiąga bardzo wysokie wyniki na 

sprawdzianie szóstoklasistów. Innowa-
cyjna, kreatywna i z doświadczeniem. I, 
choć jeszcze nie tak dawno jej funkcjono-
wanie wisiało na włosku, dziś jej byt nie 
tylko nie jest zagrożony, ale ma szerokie 
plany rozwoju. 

Dziś wiele szkół ma problemy ze znaczącym spadkiem liczby uczniów. Na razie spadek uczniów w Mrowinach jest prawie 
niezauważalny. To najlepszy dowód na to, że szkoła zmierza we właściwym kierunku. 

Szkoła z charyzmąProwadzona przez doświad-
czonego pedagoga przycią-
ga nowych uczniów z terenu 
całej gminy Żarów. Dlacze-
go rodzice chętnie sięgają po 
wybór tej szkoły? Czym się 
kierują? O tym, jak funkcjo-
nuje Szkoła Podstawowa im. 
Anny Jenke w Mrowinach, 
co jest priorytetem w jej za-
rządzaniu i planach na przy-
szłość, z dyrektorem szkoły 
w Mrowinach Romanem Ko-
niecznym rozmawia Magdale-
na Pawlik.
- Pamiętamy, że przed 
kilkoma laty szkoła w Mro-
winach miała zakończyć 
swoją działalność. Mała 
liczba dzieci, trudne warun-
ki nauczania. Jak dziś, po 
tamtych trudnych latach 
działa szkoła?

- Dla mnie jako dyrektora de-
cyzja kierowania tą szkołą była 
jak najbardziej trafna i cieszę 
się, że mimo różnych proble-
mów, z którymi w tamtym cza-
sie borykała się gmina, zapadła 
decyzja o nie zamykaniu na-
szej placówki. Szkoła rozwi-
nęła „skrzydła” i od kilku lat 
stawia na osiągnięcie jak naj-
wyższego poziomu nauczania. 
I to się udaje. Od kilku już lat 
średni wynik po sprawdzianie 
klas szóstych, jaki osiąga szko-
ła w Mrowinach jest zawsze 
wyższy niż wojewódzki. Ucz-
niowie, którzy kończą szkolną 
przygodę w Mrowinach są do-
brze przygotowani do tego, aby 
rozpocząć kolejny szkolny etap 

na poziomie gim-
nazjalnym. To co 
nas ogranicza, to 
warunki lokalo-
we. Brakuje nam 
holu, na którym 
uczniowie mogli-
by spędzać czas 
pomiędzy lekcja-
mi. Ten problem 
w najbliższym 
czasie ma jed-
nak szansę zostać rozwiąza-
ny. Obecnie jesteśmy na etapie 
projektowania sali, w której 
będą się odbywały zajęcia te-
rapeutyczne, relaksacyjne czy 
sportowe. Planujemy, żeby sa-
la wyposażona została w po-
mieszczenia na odzież, toalety 
przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych i socjalne z ma-
łym zapleczem na pomoce 
i podjazd dla niepełnospraw-
nych. Będzie to odpowiednia 

sala przeznaczona 
do zajęć wycho-
wania fizycznego.
- Problemem 
małych wiej-
skich szkół jest 
brak uczniów. 
Jak to wygląda 
w Mrowinach?

- Łącznie z od-
działem przed-
szkolnym, do 

Szkoły Podstawowej w Mro-
winach uczęszcza 80 uczniów. 
Być może nie jest to duża licz-
ba, jednak rodzice z roku na 
rok coraz chętniej zapisują swo-
je pociechy właśnie do naszej 
placówki. Tutaj kształcą się 
nie tylko najmłodsi mieszkań-
cy Mrowin. Dojeżdżają do nas 
również dzieci z Pożarzyska, 
Łażan, Kalna, Wierzbnej, Żaro-
wa, Tarnawy i Świdnicy. To tyl-
ko utwierdza w przekonaniu, że 

taka szkoła jest w Mrowinach 
potrzebna. Uczniowie chętnie 
korzystają również ze wspar-
cia, jaki oferują im projekty, 
w których udział bierze nasza 
placówka. A są to: „Radosna 
Szkoła”, „Indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowa-
nia” oraz „Kreatywna Szko-
ła”. Dzięki tej pomocy szkoła 
doposażana została w nowy 
sprzęt i środki dydaktyczne, 
nauczyciele mogą kształcić się 
na dodatkowych szkoleniach, 
a uczniowie korzystać z poza-
lekcyjnych zajęć i nowoczes-
nych metod nauczania.
- A co z wizerunkiem 
szkoły? Jak bardzo zmienił 
się on od momentu objęcia 
przez Pana funkcji dyrek-
tora?

- Od samego początku prio-
rytetem dla mnie było wyposa-
żyć szkołę w nowy i niezbędny 
sprzęt, odrestaurować wszystkie 
sale lekcyjne, odpowiednio za-
gospodarować teren przy szkole. 
Nacisk kładę również na dosko-
nalenie zawodowe nauczycie-
li i pedagogów. Nasza szkoła 
nie ogranicza dostępu do spe-
cjalistów, co jest bardzo ważne 
dla mieszkańców Mrowin. Za-
trudniamy logopedę, psycho-
loga i pedagoga, aby wspomóc 
rodziców dzieci w różnych trud-
nościach. Systematycznie, przy 
współudziale rodziców, gminy 
Żarów, a nierzadko również 
lokalnych sponsorów organi-
zujemy zabawy, pikniki czy 
kiermasze, aby pozyskać dodat-
kowe środki finansowe. W cią-

gu niespełna trzech lat szkoła, 
dzięki takim inicjatywom po-
zyskała ponad 70 tysięcy zło-
tych. Zakupiliśmy nowe ławki, 
krzesła, meble, szatnie, sprzęt 
komputerowy i multimedialny. 
Wymieniliśmy również okna, 
wykładziny i podłogi. Każde-
go roku szkolnego nauczycie-
le szkoły w Mrowinach wciąż 
uzupełniają swoje kwalifikacje 
na studiach, szkoleniach i kur-
sach doskonalących. Zdobywa-
ją także kolejne stopnie awansu 
zawodowego.

Szkoła nie musi być duża. 
Najważniejsze, żeby miała 
konkretny pomysł na edukację. 
W Mrowinach szkoła to serce 
wsi. Tak zarządzana rozwija się 
w bardzo dobrym kierunku. 

Magdalena Pawlik 

Na sukces pracowali 
w pocie czoła. Uczyli 

się filmowych ról, prawid-
łowej intonacji oraz dykcji. 

Wysiłek został doceniony 
i we wtorek, 18 marca ucz-
niowie z żarowskiego gimna-
zjum za udział w konkursie 
Tesco dla Szkół „Talent do 
niemarnowania” odebra-
li cenne nagrody, świętując 
wraz z nauczycielami swój 
wielki sukces. Projekcja fil-
mowa przygotowana przez 
gimnazjum z Żarowa, de-
cyzją jury zdobyła wyróż-
nienie w tym ogólnopolskim 
konkursie. Żarów pokonał 
prawie 600 zespołów z ca-
łej Polski! – Zrobienie fil-
mu w warunkach szkolnych 
jest czymś ciekawym i nieco-
dziennym – przyznaje Prze-
mysław Drąg, nauczyciel 
żarowskiego gimnazjum 
i opiekun zespołu projekto-
wego. – To świetny sposób 
na edukację i uwrażliwia-
nie młodych ludzi na waż-

Uczniowie z Żarowa 
mają talent do wygrywania!

Na zdjęciu zwycięska drużyna uczniów z żarowskiego gimnazjum wraz 
z opiekunem Przemysławem Drągiem. 

Nowoczesne boisko lek-
koatletyczne, które 

w minionym roku powsta-
ło przy Szkole Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żaro-
wie jest miejscem aktywno-
ści sportowej nie tylko dla 
uczniów placówki szkolnej. 

Teraz będzie również udo-
stępnione wszystkim miesz-
kańcom gminy Żarów. 
– Zapraszamy wszystkich 
chętnych mieszkańców do 
korzystania z nowego boiska 
sportowego. W okresie wio-
senno-jesiennym, od 1 kwiet-
nia do 31 października obiekt 
otwarty będzie w godzinach 
od 16.00 do 22.00. Na nowym 
boisku trenować będzie moż-
na również w okresie zimo-
wym, w godzinach od 16.00 
do 20.00. W dni wolne od na-
uki szkolnej natomiast obiekt 
będzie otwarty od godziny 
8.00 rano – wyjaśnia Urszu-
la Rurarz, dyrektor szkoły 
w Żarowie.

Mieszkańcy gminy będą 
mogli również korzystać 
z nowoczesnego boiska 

Jedyne tak nowoczesne boisko lekkoatletyczne powstało w minionym roku 
przy żarowskiej podstawówce. Żarów jako jedna z szesnastu pierwszych gmin 
zakwalifikowała się do programu budowy boisk lekkoatletycznych „Królowa 
Sportu”. Dziś boisko nigdy nie stoi puste, a korzystają z niego nie tylko 
najmłodsi.

Boisko lekkoatletyczne otwarte dla wszystkich

w formach zorganizowanych. 
Wcześniej jednak muszą do-
konać rezerwacji obiektu 
w żarowskiej podstawówce. 
Zapisy przyjmowane będą 
w siedzibie szkoły przy ul. 
1 Maja 2 bądź telefonicznie 
74 858 04 82.

Na nowym boisku do dys-
pozycji mieszkańców jest 
czterotorowa bieżnia lek-
koatletyczna z nawierzchnią 
syntetyczną, sześciotorowa 
bieżnia do sprintu, skocznia 
w dal z 40-metrowym rozbie-
giem, stanowisko do pchnię-

ne problemy. Poza tym, to 
świetna zabawa.

W tym roku, przy meryto-
rycznym wsparciu Federacji 
Polskich Banków Żywno-
ści, konkurs Tesco dla Szkół 
„Talent do niemarnowania” 
edukował ponad 6 tysięcy 
dzieci w tematyce niemarno-
wania żywności. Uczniowie 
zachęceni cennymi nagroda-
mi nakręcili 587 filmików, 

które w zabawny i poucza-
jący sposób zachęcały do 
niemarnowania jedzenia. Ża-
rowskich gimnazjalistom do 
walki z marnowaniem żyw-
ności udało się zaangażować 
wiele osób. W ten sposób 
gimnazjum im. Jana Paw-
ła II z Żarowa znalazło się 
w zaszczytnym gronie uho-
norowanych laureatów.

Magdalena Pawlik 

cia kulą i boisko wewnątrz 
bieżni.

Magdalena Pawlik 

Na zdjęciu Roman Konieczny, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Anny Jenke w Mrowinach.
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Śladami historii

Sarow, Zarow, Sara, Saarau, Żary, Żarów - 
słów kilka o nazewnictwie i przynależności 

administracyjnej na przestrzeni wieków

Co? Gdzie? Kiedy? 
GMINA «

Żarów – niewielkie miasto poło-
żone w południowej części woje-

wództwa dolnośląskiego, w powiecie 
świdnickim. Jeśli zawierzyć starym 
średniowiecznym dokumentom ży-
cie tutaj toczy się już od ponad 700 
lat. Dziś miejsce to jest dla Nas szcze-
gólne.

Pod koniec XIV i w XV w. notowane 
sa kolejne cztery nazwy dzisiejszego 
Żarowa: Saraw, Sara, Soraw i Saar. 
W krótkim czasie siedmiołanowy fol-
wark przeszedł w kolejne prywatne 
ręce. Wiosną 1371 r. niejaki Henryk 
Slegel przekazał swojemu synowi po-
łowę folwarku we wsi Saraw. Nazwa 
ta użyta została raz jeszcze w 1418 r. 
kiedy Paweł Vischer sprzedał 3 1/2 ła-
na ziemi w Saraw Katarzynie, żonie 
Sigmunda von Rachwitz. Sześć lat 
wcześniej w roku 1412 Kunze Glum-
bach sprzedał swoje gospodarstwo 
w Sara Nickelowi Schneidern z Mro-
win. Nazwa Sara pojawia się później 
kilkakrotnie na przestrzeni ponad 300 
lat. W 1419 r. Nikes Jaruschow (Mi-
kołaj z Jaroszowa) sprzedał grzywnę 
czynszu w Soraw właścicielowi Łażan 
Heinze Raben von Seidlitz. W dru-
giej połowie XV w., dokładnie wios-

ną 1480 r. właściciel Łażan Hans von 
Mühlheim, zwany Buschke kupił od 
niego dobra mrowińskie wraz z 4 łana-
mi ziemi w Saar. Tymczasem w roku 
1526 tron czeski i węgierski obejmu-
ją Habsburgowie i zasiadają na nim 
do 1740 r. Dokładnie w połowie XVI 
w. pojawiają się dwie nazwy Żarowa 
wymienione przy jednym właścicielu 
dóbr, gdyż Siegmund von Mühlheim 
najpierw przejął wieś Sara, a następ-
nie zapisał na dobrach w Zara doży-
wocie swojej żonie Formosie z domu 
Nimptsch. Po raz kolejny obie te na-
zwy Żarowa pojawiły się zamiennie 
w 1646 r., kiedy na folwarku w Sara 
wysiewano zaledwie dwa małdraty 
zboża, a w marcu tego samego ro-

ku wartość dóbr w Zara oszacowano 
na 3702 talary. W osiem lat później 
w 1654 r. właścicielem Sohre był 
Sigmund von Nostitz, który poślubił 
Barbarę von Ratschin. Na początku 
XVII w. właścicielami Sahrau nadal 
byli Nostitzowie. W 1728 r. dobrami 
w Sahre zarządzał Karl Gottlieb ba-
ron von Nostitz. W 1740 roku Śląsk 
zajęty zostaje przez wojska pruskie 
Fryderyka III Wielkiego. Dwadzieścia 
pięć lat później po raz pierwszy po-
jawia się nazwa pruskiego już wów-
czas Saarau, kiedy królewski fiskus 
szacuje wartość dóbr na 9046 talarów.

Bogdan Mucha 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

ŻARÓW
27 marca

Wernisaż prac Franciszka Kafki z okazji Międzynarodowego 
Dnia Teatru (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19:00, 
wstęp wolny)

3 kwietnia
Spektakl na podstawie twórczości Mariny Cwietajewy (Te-
atr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19:00, wstęp wolny)

29 marca
Żarowski maraton ZUMBA Fitness (Hala sportowa GCKiS, 
Piastowska 10 a, godz. 17:00 – 20:00, bilety 30 zł/osoba, 
w dniu imprezy 35zł/osoba)

od 30 marca do 6 kwietnia
Pokonkursowa wystawa II Festiwalu Origami “Wiosna, 
wiosna wszędzie” (Żarowska Izba Historyczna, ul. Armii Kra-
jowej 40, środy godz. 10:00 – 17:00, niedziele godz. 11:00 – 
14:00, wstęp jedynie po uprzedniej rezerwacji telefonicznej)

 13 kwietnia
Pokonkursowa wystawa XX Konkursu "Tradycje Wielka-
nocne" (godz.12.00 - otwarcie pokonkursowej wystawy, 
godz.13.30 - wręczenie nagród) oraz Kiermasz wielkanocny 
Lokalnej Grupy Działania "Szlakiem Granitu" (godz. 10.00-
16.00). Wystawa i kiermasz odbędą się w patio, gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Żarowie, ul. Piastowska 10)

15 kwietnia
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego “Wielkanocna kart-
ka” i wręczenie nagród (Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana 
Twardowskiego, ul. Piastowska 10, godz. 14:30) 

ŚWIDNICA
30 marca

Salon poezji “Julian Tuwim. Odkopana walizka – czyli 5 mi-
nut woźnej”, recital Beaty Malczewskiej, akompaniament 
Ewa Kornecka (Sala teatralna ŚOK, Rynek 43, godz. 17:00, 
wstęp wolny)

5 kwietnia
Spektakl dla dzieci: O kocie w butach orzy wesołych nutach 
(Sala teatralna ŚOK, Rynek 43, godz. 16, bilety 12 zł/osoba)

DOBROMIERZ
4 kwietnia

Koncert Moreland & Arbuckle (Sala GOKSiR, Pl. Wolności 
19, godz. 19:00, bilety 40/50 zł, rezerwacja pod nr tel. 
600499366)

W  piątek, 21 marca 
na świetlicy wiej-

skiej w  Bukowie, odby-
ło się szkolenie na temat 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy robotników. Przepro-
wadzili je pracownicy Te-
renowego Oddziału Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Świdnicy. 
Po zajęciach wypełniono 
testy sprawdzające. 

Nagrodzono trzech rolni-
ków, którzy uzyskali naj-
lepsze wyniki. Pierwsze 
miejsce i szlifierkę kątową 

Nową wiedzę podczas szkolenia zdobywali rolnicy z terenu gminy Żarów. 

Rolnicy przeszkoleni

zdobył Jerzy Guła z Imb-
ramowic. - W szkoleniu, 
wzięli udział rolnicy z Bu-
kowa i Imbramowic. Temat 
bezpieczeństwa pracy jest 
podstawowym, w szkole-
niach rolniczych. W mie-
siącu kwietniu, również 
w Bukowie, odbędzie się 
kolejne szkolenie „Integro-
wana produkcja rolnicza”, 
na które już zapraszam 
rolników z naszej gmi-
ny. Od 1 stycznia, w tej 
kwestii zmieniło się wie-
le przepisów i dlatego Iz-
ba Rolnicza i Dolnośląski 

Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego zorganizuje cykl 
szkoleń z tego tematu – 
mówi Urszula Gancza-
rek, radna Rady Miejskiej 

i członek Izby Rolniczej.  
Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i zapraszamy 
na kolejne szkolenia. www.um.zarow.pl

Więcej informacji 
z Gminy Żarów
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Udany początek sezonu Klub Szachowy 
Goniec Żarów 
zaprasza dzieci 
i młodzież 
na zajęcia 
szachowe dla 
początkujących. 
Treningi odbywać 
się będą 
w każdy wtorek, 
w godz. 16.00-
17.30 w klubie 
szachowym 
Goniec, budynek 
Bajkowego 
Przedszkola 
w Żarowe, 
wejście od strony 
Orlika. Zajęcia są 
bezpłatne.

Zapraszamy do korzystania z kortów tenisowych Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zlokalizowanych na 
Osiedlu Piastów (obok Orlika). Do dyspozycji są dwa korty 
o nawierzchni ziemnej, które są czynne od godz. 10:00 aż 
do zmroku. Cena: 10 zł./godz. bez względu na wiek. Rezer-
wacja tel.: 795 933 721.

Korty już otwarte!
Zjednoczeni Żarów nie 

wykorzystali szansy na 
zbliżenie się do lidera Piasta 
Nowa Ruda, przegrywając 
na inaugurację rundy wio-
sennej z Unią Złoty Stok 3:2.

Od początku meczu aktyw-
niejsi byli goście, to oni byli 
stroną dominującą, ale dobrze 
w defensywie spisywali się 
obrońcy Zjednoczonych oraz 
bramkarz Marcin Hruszowiec. 
Swoją okazję w pierwszej 
części gry miał Łukasz Jer-
nutowski, jednak jego uderze-
nie ląduje na bocznej siatce. 
Unia koncentrowała się przede 
wszystkim na kontratakach. 
Okazje nie były jednak na tyle 
dobre, by pokonać bramkarza 
biało-niebieskich. 

Początek drugiej połowy 
przyniósł szybko zdobytą 
bramkę dla Zjednoczonych. 
Do wrzuconej piłki z rzu-

Zjednoczeni nie wykorzystali szansy
tu rożnego najwyżej wy-
skoczył Piotr Koluśniewski 
i głową skierował futbolów-
kę w kierunku bramki. Złe 
wybicie piłki przez jednego 
z obrońców Unii sprawia, iż 
ponownie przed szansą sta-
ję Koluśniewski, który tym 
razem się nie myli i zdoby-
wa prowadzenie dla swoje-
go zespołu. 

Z każdą minutą coraz le-
piej grała Unia Złoty Stok. 
Już w 54. minucie zobaczy-
liśmy bramkę wyrównującą. 

Szczęście omija gospodarzy. 
Wprowadzony Paweł Zyl po 
centrze Damiana Uszczyka 
trafia w poprzeczkę. 

Przyjezdni nie rezygnowa-
li jednak i w końcu dopięli 
swego. W 70. minucie szyb-
ką kontrę na bramkę zamienia 
po raz drugi napastnik Zło-
tego Stoku. Chwilę później 
efektowny strzał z okolic 11 

metra ląduje na poprzeczce 
bramki pilnowanej przez Hru-
szowca. Zjednoczeni wycho-
dzą z zabójczą kontrą. Przed 
polem karnym Arkadiusz Fe-
lich mija trzech obrońców, po 
czym strzela w poprzeczkę. 
Do piłki dobiega Mateusz 
Kołodziej i z najbliższej od-
ległości zdobywa bramkę wy-
równującą. Niespełna sześć 
minut przed końcem spotka-
nia błąd w obronie popełnia 
dobrze spisujący się w tym 
spotkaniu Grzegorz Chłopek, 

Wyniki 17. kolejki:
Piast Nowa Ruda – Kryształ Stronie Śl. 1:1
Skalnik Czarny Bór – Nysa Kłodzko 2:0
Zamek Kamieniec Ząbk. – Karolina Jaworzyna Śl. 0:0
Pogoń Pieszyce – Sparta Ziębice 3:1
Trojan Lądek Zdrój – Piławianka Piława Górna 5:2
Iskra Jaszkowa Dolna – Stal Świdnica 0:1
Zjednoczeni Żarów – Unia Złoty Stok 2:3
LKS Bystrzyca Górna – Victoria Świebodzice 1:6

który skrupulatnie wykorzy-
stuje napastnik Unii, zdoby-
wając bramkę numer trzy dla 
swojej drużyny. Od tego mo-
mentu Zjednoczonym zaczęło 
się spieszyć, ale podopieczni 
Artura Sary do końca spotka-
nia nie zdołali doprowadzić 
do wyrównania. Meczu nie 
dokończył Michał Korbecki, 
który za dwie żółte kartki mu-
siał opuścić boisko.

Dzięki tej wygranej Unia 
opuszcza ostatnie miejsce 
w tabeli.

Wyniki piłkarskie

Uczniowski Klub Spor-
towy Giecek Radków 

zwycięzcą III Dolnośląskiej 
Ligi Szachowej! W meczu 
na szczycie Giecek-Hetman 
padł remis, który dał Rad-
kowianom zwycięstwo w li-
dze i awans do rozgrywek 
wyższego szczebla. 

Zespół Giecka przez cały 
sezon prezentował wyso-

Mecz Goniec Żarów – Mewa Goliszów

Goniec spada do IV ligi
ką formę i zanotował tylko 
jedną porażkę w II rundzie 
z MUKS MDK Fabryczna 

Z rozgrywkami żegna się 
Goniec Żarów, który po-
mimo ambitnej postawy 
i zwycięstwa z zespołem 
Mewy Goliszów, ostatecz-
nie opuszcza szeregi III ligi. 
Do utrzymania się zabrakło 
tylko 1 punktu meczowego.  
Podczas ostatniej rundy 
miało także miejsce zebra-

nie Zarządu Dolnośląskie-
go Związku Szachowego, na 
którym oficjalnie przyznano 
organizację dwóch najważ-
niejszych imprez juniorskich. 
w naszym województwie, 
czyli Mistrzostw Dolnego 
Śląska Juniorów w szachach 
szybkich i klasycznych. Po 
raz kolejny odbędą się one 
w Żarowie.

Gońca Żarów w III Dolno-
śląskiej Lidze reprezentowa-
li: Damian Daniel, Wojciech 
Kowalczuk, Marek Szmyd, 
Czesław Stec, Zbigniew Zie-
liński, Przemysław Borowski, 
Hanna Rychlik.

Kl. A
Gwarek Wałbrzych – Zieloni Mrowiny 2:3
Kl. B
Błyskawica Kalno – LKS Piotrowice Św. 2:3
Wierzbianka Wierzbna – Zieloni Mokrzeszów 3:1
Herbapol Stanowice – Wodospad Zastruże 7:0
Zryw Łażany – Kłos Lutomia 4:0

Po miesięcznej przerwie 
do walki o  punkty 

wrócili siatkarze Powia-
towej Ligi Siatkówki TKKF.

W czterech meczach dzie-
wiątej kolejki oraz dwóch 
spotkaniach zaległych emo-
cji było jak na lekarstwo. 
Wszystkie pojedynki koń-
czyły się zwycięstwami fa-
worytów w trzech setach. 
Doszło jednak do istotnych 
przetasowań w tabeli. Na 

Awans w tabeli
trzecie miejsce awanso-
wał TKKF Żarów. Z po-
dium spadła ekipa Kami 
Świdnica.

9. kolejka: Bad Boys 
Strzegom – MKS Jaworzy-
na 0:3, Cleanet Świebodzi-
ce – Płomień Dobromierz 
3:0, TKKF Żarów – Volley 
Żarów 3:0, Oldboys Strze-
gom – Kami Świdnica 3:0. 
Mecze zaległe: Oldboys – 
Volley 3:0, Volley – Cleanet 
0:3. 

Paweł Fajdek udanie roz-
począł starty w sezonie 

2014, zwyciężając w Leirii 
z wynikiem 78.75 w 14. Zi-
mowym Pucharze Europy 
w Rzutach. 

Mistrz świata z Moskwy 
pierwszym w 2014 roku 
starcie na stadionie za-
prezentował się z dobrej 
strony. Po dwóch zgru-
powaniach zagranicznych 
w Republice Południowej 
Afryki i Portugalii poka-
zał, że przygotowania do 
najważniejszej imprezy 
sezonu, sierpniowych mi-
strzostw Europy idą odpo-
wiednim torem. W Leirii 
Paweł Fajdek posłał młot 
na odległość 78.75 i zwy-

ciężył, pierwszy raz w ka-
rierze w zimowym pucharze 
Europy w rzutach (seria: 
x-78.75-x-74.64-x-x). Wy-
chowanek ULKS Zielony 
Dąb Żarów pokonał swoje-
go najgroźniejszego rywala 
z ubiegłego roku Krisztiána 
Parsa. Węgier uzyskał 
w najlepszym rzucie 77.96 
i podobnie jak latem 2013 
musiał uznać wyższość Po-
laka. Rezultat Fajdka pla-
suje go na trzecim miejscu 
w tegorocznych tabelach. 
Dalej w 2014 rzucali, pod-
czas krajowych zimowych 
czempionatów, Białorusin 
Pawieł Krywicki (79.21 
w Mińsku) oraz Węgier Pars 
(78.96 w Budapeszcie). 

Krzysztof Dutkiewicz


