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Inwestycje Gmina Sport

Nowoczesna suszarnia 
osadów już działa
Jej budowa trwała zaledwie kilka miesięcy. 
Inwestycja pochłonęła prawie 4 miliony 
złotych.

Coraz bliżej funduszy
z Aglomeracji Wałbrzyskiej
Została utworzona w kwietniu 2012 roku 
z inicjatywy gminy Wałbrzych. Początko-
wo tworzyło ją 16 gmin.

Z Dekorią o trzecią lokatę

Siatkarze PCO Volley Żarów rozegrali kolej-
ne, trzynaste już spotkanie w ramach roz-
grywek III Dolnośląskiej Ligi.

5 3 8

Odbywa się nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat. Spotykają się tutaj sołtysi wraz z aktywnymi i zaangażowanymi 
mieszkańcami swoich sołectw, aby podsumować rok społecznej pracy i uroczyście rozpocząć kolejny. Ponad dwieście 
osób bawiło się w sobotę, 7 lutego na tegorocznym Balu Sołtysa. 

Więcej na str. 4

Więcej pieniędzy na sport Żarowski Zespół Szkół
wysoko w rankinguBlisko 200 tysięcy zło-

tych powędruje w tym 
roku do żarowskich klubów 
sportowych. W porównaniu 
do 2014 roku tegoroczna 
pula środków finansowych 
przeznaczona na działalność 
sportową została zwiększona 
o ponad 20 tysięcy złotych.

Pieniądze dla klubów 
sportowych przeznaczył 
burmistrz Leszek Micha-
lak w ramach ogłoszonego 
konkursu dla wszystkich 
klubów sportowych z tere-
nu gminy Żarów. To podob-
nie, jak inne gminy powiatu 
świdnickiego, ale zdecydo-
wanie więcej od świdnic-
kiego Starostwa Powiato-
wego, które w tym roku na 
realizację zadań z zakresu 

O tak dobrym wyniku 
zadecydował wysoki 

poziom zdawalności matur 
i egzaminów zawodowych, 
a także znaczące sukcesy w 
olimpiadach. 

Po raz siedemnasty Fun-
dacja Edukacyjna „Perspek-
tywy” sporządziła rankingi 
najlepszych szkół ponadgim-
nazjalnych w Polsce. Wśród 
nich jest także Zespół Szkół 
z Żarowa. Czteroletnie Tech-
nikum dla Młodzieży w 
żarowskim Zespole Szkół 
uplasowało się na wysokiej 
33 lokacie. Skąd taki wynik? 
Jak długo trzeba pracować na 
tak wysoką pozycję? Z jaki-
mi wynikami uczniowie ża-

Umowy dotacyjne dla żarowskich klubów wręczał zastępca burmistrza 
Grzegorz Osiecki i przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny.

Bal Sołtysa

upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu przezna-
czyło 40 tysięcy złotych. 
Nie wiadomo jeszcze, czy 
wsparciem ze strony powia-
tu zostaną objęte żarowskie 
kluby sportowe i organiza-
cje, bo konkurs ogłoszony 

przez Starostwo Powiatowe 
zostanie rozstrzygnięty 11 
lutego. Najwięcej, bo aż 95 
tysięcy złotych tradycyjnie 
otrzymał Klub Sportowy 
„Zjednoczeni Żarów”.

Więcej na str. 4

rowskiego technikum kończą 
edukację? I w jakich zawo-
dach się kształcą? Z Dorotą 
Jasztal dyrektorem Zespołu 
Szkół w Żarowie rozmawia 
Magdalena Pawlik.

W rankingu, w pierwszej 
pięćdziesiątce najlepszych 
Technikum na Dolnym Śląsku 
znalazły się tylko trzy szkoły z 
terenu powiatu świdnickiego. 

Więcej ns str. 6

Szkolnictwo zawodowe wraca do łask. Naukę w Zespole Szkół w Żarowie, 
mimo niżu demograficznego corocznie rozpoczyna wielu gimnazjalistów. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się i szkoła zawodowa i technikum.
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Wieści z Powiatu

Gminny Turniej
Wiedzy o sporcie

Złodziej przyłapany na gorącym uczynku
Żarowscy funkcjonariusze zatrzymali młodego mężczyznę 
podejrzanego o liczne kradzieże i włamania. Rabuś okradał 
altanki na ogrodach działkowych. Jego łupem padały najczę-
ściej urządzenia elektryczne. - Ogródki działkowe są bardzo 
często plądrowane przez złodziei. Ich łupem pada wszystko, co 
można sprzedać. Giną metalowe elementy ogrodzeń, narzędzia 
ogrodnicze i różnego rodzaju sprzęty. Najczęściej włamywacze 
nie przejmują się tym, co niszczą. Wyłamują drzwi i rozbijają 
kłódki. Zabezpieczenia w postaci krat w oknach czy metalowych 
sztab w drzwiach mogą zniechęcić, ale nie zapewnią zupełnego 
bezpieczeństwa pozostawionemu mieniu. To łatwy łup dla zło-
dzieja. Apelujemy, aby nie zostawiać w altankach, zwłaszcza 
na noc, żadnych wartościowych przedmiotów – mówi Janusz 
Kozendra komendant komisariatu policji w Żarowie.
Zatrzymany Żarowianin podejrzany jest o popełnienie sze-
ściu włamań na terenie ogródków działkowych w Żarowie. 
Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. 

Nietypowi rabusie
Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi mężczy-
znom, którzy dokonali kradzieży izolatorów elektrycznych. 
Części wymieniane były na terenie Żarowa. Firma wykonaw-
cza oszacowała straty na szkodę około 8 tysięcy złotych. Je-
den sprawca został ustalony i zatrzymany. To 50-letni miesz-
kaniec gminy Żarów. Drugi jest wciąż poszukiwany.

STOP agresji na drogach
Do nietypowego zdarzenia drogowego doszło na trasie w kie-
runku Mielęcina. Kierowca samochodu osobowego wyprze-
dził samochód ciężarowy z naczepą. To bardzo rozzłościło 
kierowcę ciężarówki. Obaj zatrzymali się na pewnym odcin-
ku drogi. W pewnym momencie, krzepki właściciel samocho-
du ciężarowego uderzył z impetem w tył drugiego pojazdu. 
Przód Mazdy został całkowicie zniszczony. Kierowcy i pasa-
żerowie samochodów nie odnieśli żadnych poważnych obra-
żeń. Policja potwierdziła, że uczestnikami incydentu nie byli 
mieszkańcy gminy Żarów. Sprawca wypadku odpowie teraz 
za to przed sądem. Może trafić do więzienia nawet na 3 lata.

Amator kwiatów?
Musiało to być dla niego cenne znalezisko. Nieznany spraw-

ca ukradł sprzed posesji domu w Wierzbnej 200 sztuk tui. 
Właściciel oszacował straty na około 900 złotych. Żarowska 
policja poszukuje złodzieja kwiatów. Za czyn, którego się do-
puścił grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Jazda na „podwójnym gazie”
Funkcjonariusze z Żarowa zatrzymali kolejnych nietrzeźwych 
kierowców. Amatorzy jazdy na „podwójnym gazie” mieli od 
1 do prawie 2 promili alkoholu w organizmie. Teraz grozi im 
utrata prawo jazdy i do 2 lat pozbawienia wolności. O ich dal-
szym losie zadecyduje sąd. W każdym przypadku nietrzeźwi 
kierowcy to mieszkańcy Żarowa. Pierwszy z nich ma 34 lata, 
a drugi to 42-letni kierowca Volkswagena Polo. 

Oprac. Magdalena Pawlik

KRONIKA POLICYJNA

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
MIASTA ŻAROWA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zm.) 

oraz art.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udo-
stępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie 
uchwały Nr III/15/2014 z dnia 23 grudnia 2014r., w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 
wsi Wierzbna, gmina Żarów, zmienionej uchwałą Nr IV/24/2015 
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 stycznia 2015r.
W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiado-
mości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-
kowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumen-
tach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 
umieszczono informację o przystąpieniu do opracowania po-
wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego 
planu oraz wnioski w zakresie ochrony środowiska dotyczące 
miejscowego planu  w terminie do dnia 10 marca 2015r.,na ad-
res: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczy.

● Sprzedam mieszkanie w Żarowie, 
44 m2. Tel. 508 299 700

● Sprzedam w Żarowie atrakcyjną 
działkę budowlaną, w pełni uzbrojo-
ną, na Osiedlu Piastów 

ul. H. Pobożnego, pow. 991 m2. Cena 
do negocjacji. Tel.0049 1791124606, 
0049 1799665599

● Zatrudnię opiekunkę z Żarowa 
dla starszej kobiety z demencją na 4 godziny dziennie. Doce-
lowo – 8 godzin. Utrzymanie porządku, spacer, przygotowa-
nie posiłków. Proszę o kontakt: ra2010@wp.pl lub tel. 602 318 
253. Miejsce pracy – Żarów.

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzę-
du 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 21/2015 z dnia 28.01.2015r.

Młoda, zdolna i utalentowana
Do swojej pasji podcho-

dzi poważnie i z wielką 
starannością. Jest ambitna i 
bardzo wrażliwa. Wciąż do-
skonali swoje umiejętności 
i poświęca na to mnóstwo 
wolnego czasu.

Od najmłodszych lat prze-
jawia zdolności muzyczne. 
Swoimi występami arty-
stycznymi uświetnia wiele 
uroczystości szkolnych i 
gminnych. Ostatnio, Mar-
tyna Proniewicz uczennica 
żarowskiego gimnazjum wy-
stąpiła ze swoim recitalem, 
który składał się z piosenek 
polskich i angielskich w 
Teatrze Bezdomnym. – Na 

mnie, przedstawicielu starszej 
generacji największe wraże-
nie zrobiła piosenka „Kasz-
tany” w wykonaniu Martyny 
Proniewicz. Jedna myśl ko-
łacze mi się w głowie po tym 
koncercie, że „Cudze chwa-
limy, swego nie znamy, sami 
nie wiemy, co posiadamy”. A 
Martyna jeszcze pokaże nam, 
co to znaczy prawdziwy ta-
lent. Zapraszamy wszystkich 
poetów, plastyków, muzyków, 
którzy mają coś do pokaza-
nia, powiedzenia, zaśpiewa-
nia. Nie kryjcie się gdzieś po 
kątach, otwórzcie się i pokaż-
cie nam swoje talenty. Nasz 
Teatr Bezdomny otwarty jest 

dla wszystkich, a widzowie 
czekają na Wasze występy – 
mówi Ryszard Dykcik, za-

łożyciel Teatru Bezdomny w 
Żarowie.

Magdalena Pawlik

Martyna Proniewicz jest finalistką wielu wokalnych konkursów. Wraca z 
nich zawsze z nagrodami, co tylko potwierdza jej talent. Występuje rów-
nież dla lokalnych mieszkańców i co roku bierze udział w Festiwalu Pieśni 
Patriotycznej w Żarowie. W minionym roku zdobyła główną nagrodę Grand 
Prix, którą ufundowali posłowie na Sejm RP.

Zajrzyj na stronę
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Terminy płatności podatków, opłat oraz
należności niepodatkowych w 2015 roku:

Podatek rolny, od nieruchomości,
leśny – od osób fizycznych:
I rata - termin płatności upływa 16 marca 2015 r.
II rata - termin płatności upływa 15 maja 2015 r.
III rata  - termin płatności upływa 15 września 2015 r.
IV rata – termin płatności upływa 16 listopada 2015 r.
Podatek od środków transportowych:
I rata - termin płatności upływa 16 lutego 2015 r.
II rata – termin płatności upływa 15 września 2015 r.
Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 
– termin płatności upływa 31 marca 2015 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 2015 roku
„Opłata śmieciowa”:
Od 1 września  2013 r. obowiązują stawki „opłaty śmieciowej” 
zgodne z uchwałą Rady Miejskiej, mieszkańcy płacą 9 zło-
tych za odpady selektywne i 11 złotych za odpady zmieszane.  
Opłatę należy uiszczać - za dany miesiąc - do 15 dnia następ-
nego miesiąca: na przykład opłata za miesiąc luty 2015 r. – 
płatna jest do 15 marca 2015 r. itd.

→ W środę, 4 lutego 2015r. 
odbyła się w powiecie sesja 
nadzwyczajna. Została zwoła-
na na wniosek ośmiu radnych 
powiatu świdnickiego. Trudna 
sytuacja powiatu 
jest powodem, iż 
szkoły są niedo-
finansowane, a w 
powiatowym pla-
nie naprawczym 
jest ich częściowa 
likwidacja. Z tego 
powodu Burmistrz 
Miasta Świebo-
dzice pan Bogdan 
Kożuchowicz za zgodą Rady 
Miasta postanowił przejąć pro-
wadzenie szkół powiatowych 
w swojej gminie, w tym Zespo-
łu Szkół Specjalnych. Wniosek 
ten wywołał burzę na sali na-
rad. Już przed sesją karmiono 
radnych koalicji informacją, 
że budżet powiatu straci 6 mi-
lionów złotych z subwencji, 
co doprowadzi do katastrofy 
finansowej w powiecie.

→ Należy jednak pamię-
tać, że subwencja oświatowa 
powinna być przekazywana 
szkołom, a w miarę potrzeb 
dodatkowo dofinansowana z 
budżetu samorządu. Starosta 
powiatu wraz z zarządem do 
tej pory korzystali z subwencji 

Wszystkich pasjonatów 
sportu zapraszamy do 

udziału w Turnieju Wiedzy 
Sportowej.

W rozgrywce finałowej, 
która odbędzie się 17 kwiet-
nia udział weźmie maksy-
malnie 10 osób, w przypadku 
większej ilości zgłoszeń ro-
zegrane zostaną eliminacje. 
Na najlepszych uczestników 
czekają nagrody rzeczowe, 

zwycięzca turnieju otrzyma 
tytuł Mistrza gminy Żarów.

Na zgłoszenia czekamy do 
10 kwietnia 2015r., zapisy 
w Gminnym Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie, 
ul. Piastowska 10A, tel. 74 
8580753, e-mail: sport@cen-
trum.zarow.pl.

Organizatorami turnieju są 
Ryszard Prawdzik i Gminne 
Centrum Kultury i Sportu.

Urszula Ganczarek, 
radna powiatu
świdnickiego

szkoły specjalnej powiększa-
jąc sobie dochody, nie myśląc 
o potrzebach dzieci. A bu-
dynek Szkoły Specjalnej w 
Świebodzicach znajduje się w 

opłakanym stanie. 
Rodzice na pierw-
sze piętro wciągają 
wózki inwalidzkie z 
siedzącymi na nimi 
dziećmi, bo szkoła 
nie posiada windy. I 
właśnie, aby popra-
wić warunki szkoły 
gmina Świebodzice 
chciała je przejąć. 

Niestety, żadne argumenty nie 
trafiały do starosty i jego rad-
nych. Ani burmistrz Świebo-
dzic, ani nauczyciele i rodzice 
dzieci Szkoły Specjalnej, ani 
też radni opozycyjni nie zdo-
łali przekonać władz powiatu, 
aby dla dobra dzieci i młodzie-
ży oddać prowadzenie szkół 
gminie, która zobowiązała się 
do natychmiastowej poprawy 
warunków w szkole. 

→ Co dziwniejsze, nawet 
radni z gminy Świebodzice 
głosowali przeciw przejęciu 
szkół, znając doskonale tam-
tejsze warunki i fakty, iż przez 
tyle lat powiat niczego tam nie 
zrobił. Pieniądz, pieniądz. A 
dzieci i ich rodziny?
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Coraz bliżej funduszy
z Aglomeracji Wałbrzyskiej

Komentarze radnych
Rady Miejskiej

Mariusz Borowiec
radny Rady Miejskiej
i przewodniczący 
Komisji ds. Budżetu
i Gospodarki

Aglomeracja Wałbrzyska 
to ogromna szansa na duże 
pieniądze z Unii Europej-
skiej na nowe projekty, w 
tym również dla przed-
siębiorców. Nie wiadomo 
jeszcze dokładnie, ile tych 
środków przypadnie na Ża-
rów i kiedy je otrzymamy, 
bo pieniądze przeznaczone 
są na realizację zadań w 
latach 2014-2020. Aglome-
racja Wałbrzyska jest w ści-
słej czołówce. Dużo więk-
sze miasta i aglomeracje 

Maria Tomaszewska
radna Rady Miejskiej
i przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

Nie ukrywam, że miesz-
kańcy wsi również liczą na 
dodatkowe środki finan-
sowe, które zostaną prze-
znaczone na najważniejsze 
zadania inwestycyjne. Na 
terenie sołectw aktywnie 
działają Koła Gospodyń 
Wiejskich, ale także Sto-
warzyszenia, które również 
aplikują o pieniądze na róż-
ne zadania. Jesteśmy na do-
brej drodze, aby sięgnąć po 

nie otrzymały tak dużego 
wsparcia finansowego, jak 
Aglomeracja Wałbrzyska. 
To sukces wszystkich gmin. 
Teraz pozostaje nam tylko 
poczekać na pierwsze kon-
kretne efekty z tej strony.

tak duże pieniądze. To bar-
dzo dobra wiadomość dla 
wszystkich mieszkańców 
naszej gminy.

Została utworzona w kwietniu 2012 roku z inicjatywy gminy Wałbrzych. Początkowo tworzyło ją 16 gmin. 
Pod koniec 2013 roku do Aglomeracji Wałbrzyskiej dołączyło 7 gmin powiatu świdnickiego: Świdnica 
miasto, Świdnica gmina, Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom i Żarów. Czas trudnych 
i żmudnych negocjacji Aglomeracja Wałbrzyska ma już za sobą.

Na realizację Programu 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Aglomera-
cja otrzymała 240 milio-
nów euro, co w przeliczeniu 
obecnego kursu waluty daje 
prawie miliard złotych. Nie-
bawem, otrzymane środki fi-
nansowe zostaną podzielone 
pomiędzy 23 gminy tworzą-
ce Aglomerację Wałbrzyską. 
Przed tak wielką szansą stoi 
również Żarów. Po raz kolej-
ny, na sesji Rady Miejskiej w 
czwartek, 5 lutego żarowscy 
radni jednogłośnie poparli 
projekt uchwały o zawar-
ciu porozumienia pomiędzy 
gminą Żarów a gminami 
tworzącymi Zintegrowa-
ne Inwestycje Terytorialne 

Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Wcześniej, zaproponowany 
przez burmistrza Leszka 
Michalaka projekt uchwały 
został szczegółowy omówio-
ny we wszystkich komisjach 
Rady Miejskiej. – Udział 
w tym przedsięwzięciu to 
ogromna szansa, którą gmi-
na Żarów zamierza wykorzy-
stać. Wśród projektów zgło-
szonych do realizacji przy 
współudziale środków finan-
sowych z Aglomeracji Wał-
brzyskiej są zadania zwią-
zane z rozbudową terenów 
inwestycyjnych na żarowskiej 
podstrefie, budową nowego 
oświetlenia, termomoderni-
zacją obiektów szkolnych, 
budową ścieżek rowerowych, 

rewitalizacją parku i stawu 
miejskiego, odnową budyn-
ków mieszkalnych, budową 
nowych placów i ogrodów 
zabaw, wyposażeniem pla-
cówek oświatowych, roz-
budową świetlic wiejskich, 

Wszystkie zadania wynikające z zawartego przez żarowskich radnych porozumienia powierzone zostaną nowej 
jednostce gminy Wałbrzych „Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki poparło 14 obecnych na sesji 
radnych Rady Miejskiej.

Wszystkie gminy, które przyłączyły się do Aglomeracji Wałbrzyskiej otrzy-
mają duże dofinansowania na realizację inwestycji. Uchwałę w sprawie 
zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Żarów a gminami tworzącymi 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej poparło 14 
obecnych na sesji radnych.

Pożyczka na inwestycję

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz.647 z 
późn. zm.) oraz art.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., 
poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Żarowie uchwały Nr III/14/2014  z dnia 23 grudnia 
2014r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów poło-
żonych w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów.

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiado-
mości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-
kowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumen-
tach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 
umieszczono informację o przystąpieniu do opracowania po-
wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego 
planu oraz wnioski w zakresie ochrony środowiska dotyczące 
miejscowego planu w terminie do dnia 10 marca 2015r., na ad-
res: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

Kolejne ważne zadanie 
wodno-kanalizacyjne bę-

dzie w tym roku realizowane 
na terenie gminy Żarów.

Tym razem chodzi o bu-
dowę sieci wodno-kanali-
zacyjnej wraz z odtworze-
niem nawierzchni na terenie 
żarowskiej podstrefy Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.  Na jego reali-
zację Żarów może otrzymać 
dofinansowanie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. Wa-
runkiem jego otrzymania jest 
zaciągnięcie pożyczki. Na 

ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w czwartek, 5 lutego radni 
jednogłośnie poparli propo-
zycję burmistrza Leszka Mi-
chalaka, aby na tę inwestycję 
zaciągnąć pożyczkę w wyso-
kości około 96 tysięcy zło-
tych. – Na zadania związane 
z kanalizacją i wodociągami 
można uzyskać w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
25 procent dotacji, ale pod 
warunkiem zaciągnięcia po-
życzki. Na najniższym opro-
centowaniu – mówił podczas 
posiedzenia burmistrz Le-
szek Michalak.

Pożyczka w wysokości 
96.195,45 złotych zaciągnię-
ta zostanie w tym roku i bę-
dzie spłacana w latach 2016-
2017. Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej na to zada-
nie udzieli dofinansowania w 
kwocie 26.182,25 złotych. 

Magdalena Pawlik

budową kanalizacji czy mo-
dernizacją dróg. Jesteśmy 
już coraz bliżej, aby te fun-
dusze otrzymać i ruszyć z 
kolejnymi strategicznymi 
inwestycjami – mówił bur-
mistrz Leszek Michalak.

Aglomerację Wałbrzyską 
tworzą 23 gminy: Boguszów-

Gorce, Czarny Bór, Dobro-
mierz, Głuszyca, Jaworzyna 
Śląska, Jedlina Zdrój, Mia-
sto Kamienna Góra, Gminna 
Kamienna Góra, Lubawka, 
Marcinowice, Mieroszów, 
Miasto Nowa Ruda, Gmina 
Nowa Ruda, Radków, Sta-
re Bogaczewice, Strzegom, 
Szczawno Zdrój, Świebodzi-
ce, Gmina Miasto Świdnica, 
Gmina Świdnica, Żarów, 
Walim i Wałbrzych.

W ramach działań Aglo-
meracji Wałbrzyskiej przed-
stawiciele gminy Żarów 
uczestniczą w spotkaniach 
Rady Samorządowej (w ze-
społach tematycznych do 
spraw drogownictwa, rewi-
talizacji miast, gospodarki 
niskoemisyjnej i obszarów 
wiejskich), Gospodarczej, 
Naukowej, Społecznej oraz 
do spraw Organizacji Poza-
rządowych.

Projekt uchwały został 
poparty jednogłośnie przez 
wszystkich obecnych rad-
nych.

Magdalena Pawlik
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Bal Sołtysa

Na zdjęciu przedstawiciele i prezesi klubów sportowych.

W tym roku współgospodarzami Balu Sołtysa byli mieszkańcy Pyszczyna 
i Gołaszyc, którzy dołożyli wszelkich starań, aby impreza była udana dla 
wszystkich uczestników. Przygotowania do uroczystości rozpoczęły się już 
na długo przed samym balem. Nad przebiegiem całej imprezy czuwali nie 
tylko mieszkańcy sołectw, ale przede wszystkim pracownicy żarowskiego 
Urzędu Miejskiego. - Ten bal to strzał w dziesiątkę. Organizowany jest w 
gminie Żarów od ponad dwudziestu lat i co roku cieszy się dużym powo-
dzeniem. I to chyba jedyna okazja i najlepsza, aby na jednej sali spotkali się 
wszyscy gospodarze wsi – przekonywała Jolanta Kozów, sołtys Gołaszyc

Oficjalnego otwarcia Balu Sołtysa dokonał burmistrz Leszek Michalak 
wspólnie z sołtysami Pyszczyna i Gołaszyc Ryszardem Pawlikiem i Jo-
lantą Kozów. - Ten bal to już tradycja. Cieszymy się, że możemy dziś 
gościć u siebie przedstawicieli wszystkich wsi z terenu naszej gminy, a 
przede wszystkim sołtysów, którym dedykowany jest ten bal – mówił bur-
mistrz Leszek Michalak.

Wśród uczestników tegorocznego Balu Sołtysa nie zabrakło również 
przedstawicieli radnych Rady Miejskiej. Na zdjęciu radna Rady Miejskiej 
Paulina Trafas z mieszkańcami Imbramowic. 

To była wyjątkowa edycja Balu Sołtysa. Na jednej sali wspólnie bawili się 
sołtysi, którzy przez wiele lat pełnili funkcję gospodarza swoich sołectw i 
ci, którzy dopiero co zostali wybrani przez mieszkańców wsi na kolejne 
cztery lata. 

Zabawa trwała do białego rana, a wśród gości nie zabrakło przede wszyst-
kim tych, którym dedykowano ten bal, ale także przedstawicieli poszcze-
gólnych miejscowości: Pyszczyna, Bożanowa, Krukowa, Bukowa, Poża-
rzyska, Mrowin, Łażan, Kalna, Marcinowiczek, Mikoszowej, Przyłęgowa, 
Mielęcina, Imbramowic, Wierzbnej, Zastruża i Gołaszyc. Zabrakło jedynie 
mieszkańców Siedlimowic.

Corocznie organizatorami Balu Sołtysa są mieszkańcy danego sołectwa. 
W tym roku wybór padł na przedstawicieli Pyszczyna i Gołaszyc, a sama 
zabawa odbyła się w hotelu Żarmed w Żarowie.

Umowę na dotację dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Goniec” 
odbierał prezes klubu Artur Adamek.

Więcej pieniędzy na sport
B lisko 200 tysięcy zło-

tych powędruje w tym 
roku do żarowskich klu-
bów sportowych. W po-
równaniu do 2014 roku 
tegoroczna pula środków 
finansowych przeznaczo-
na na działalność sporto-
wą została zwiększona o 
ponad 20 tysięcy złotych.

Pieniądze dla klubów 
sportowych przeznaczył 
burmistrz Leszek Micha-
lak w ramach ogłoszone-
go konkursu dla wszyst-
kich klubów sportowych 
z terenu gminy Żarów. To 
podobnie, jak inne gminy 
powiatu świdnickiego, ale 
zdecydowanie więcej od 
świdnickiego Starostwa 
Powiatowego, które w tym 
roku na realizację zadań z 
zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i spor-

tu przeznaczyło 40 tysię-
cy złotych. Nie wiadomo 
jeszcze, czy wsparciem 
ze strony powiatu zosta-
ną objęte żarowskie kluby 
sportowe i organizacje, bo 
konkurs ogłoszony przez 
Starostwo Powiatowe zo-
stanie rozstrzygnięty 11 
lutego. Najwięcej, bo aż 95 
tysięcy złotych tradycyjnie 
otrzymał Klub Sportowy 
„Zjednoczeni Żarów”. – 
Dziękujemy za tegoroczne 
wyróżnienie, bo rzeczywi-
ście tych pieniędzy jest zde-
cydowanie więcej. Ten rok 
to przede wszystkim dalsza 
praca z młodzieżą, liczne 
treningi i zawody, wyjazdy 
oraz szkolenia. Teraz na-
szym nadrzędnym celem jest 
utrzymanie się w czwartej 
lidze. Jesteśmy wysoko w 
tabeli i tego będziemy dalej 

pilnować. W imieniu wszyst-
kich sportowców naszego 
klubu składam serdeczne 
podziękowania burmistrzo-
wi Żarowa za dotrzymanie 
słowa. Stadion sportowy 
został w końcu ogrodzo-
ny i pojawiły się tam nowe 
trybuny sportowe. Nie jest 
to jeszcze koniec prac, któ-
re czekają nasz żarowski 
obiekt sportowy. Kolejne 
zmiany mają pojawić się tuż 
przed pierwszym meczem – 
mówił podczas podpisania 
umowy na dofinansowanie 
działalności klubu „Zjed-
noczeni Żarów” prezes Ja-
cek Kaletowski.

Pieniądze na realizację 
zadań otrzymało dwanaście 
klubów sportowych: „Bły-
skawica” Kalno, „Zieloni” 
Mrowiny, „Zryw” Łażany, 
„Wierzbianka” Wierzbna 

Norbert Gałązka
radny Rady Miejskiej, 
przewodniczący Komisji 
ds. Sportu, Zdrowia
i Pomocy Społecznej, 
wiceprezes Klubu Spor-
towego „Zjednoczeni 
Żarów”

Otrzymane dotacje kluby spor-
towe będą mogły przeznaczyć na realizację programów szkole-
nia sportowego, zakup sprzętu i wyposażenia sportowego czy 
pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach. Przed rokiem pula 
środków finansowych rozdysponowanych pomiędzy żarowskie 
kluby sportowe była zdecydowania mniejsza. W tym roku tych 
pieniędzy jest znów więcej. Nie wystarczy ich na wszystkie ca-
łoroczne działania, dlatego wspomagamy się również środkami 
pozyskanymi od różnych sponsorów. Nie mniej jednak cieszy-
my się, że każdego roku możemy liczyć na dodatkowe pienią-
dze z budżetu gminy Żarów. To bardzo ważne dla wszystkich 
sportowców.

Komentarze radnych
Rady Miejskieji „Judoka” Imbramowice, 

a z Żarowa „Zjednoczeni 
Żarów”, „Głęboka Pur-
pura”, TKKF „Chemik”, 
„Goniec”, „Piast 2008”, 
„Harcek” i „Volley”.  – To 
bardzo ważny zastrzyk fi-
nansowy dla naszego klubu. 
Pieniądze pozwolą nam w 
dalszym ciągu szkolić mło-
dzież. Dzięki temu sportow-
cy, w sezonie letnim wyjadą 
na dobrze zorganizowany 
obóz kondycyjny. W tej 
chwili klub się rozrasta i 
walczymy o trzecie miejsce 
w naszej grupie. Oczywi-
ście kładziemy duży nacisk 
na to, żeby młodzież uczęsz-
czała na zajęcia i brała w 
nich aktywny udział – pod-
kreślał Andrzej Borowski 
prezes klubu sportowego 
„Volley” Żarów.

Ogółem zadania z zakre-

su sportu i kultury fizycz-
nej na ten rok zamykają się 
kwotą 190 tysięcy złotych. 
– Co roku środki finansowe 
przekazywane na rzecz klu-
bów sportowych są większe. 
I to cieszy nas koordynato-
rów tych działań, ale przede 
wszystkim cieszy samych 
sportowców. Jeżeli chodzi 
o działalność naszego klu-
bu, w tym roku planujemy 

uczestniczyć w mistrzo-
stwach Polski mężczyzn 
i kobiet amatorów. Przed 
nami także organizacja 
ośmiu turniejów koszyków-
ki i siatkówki dla młodzie-
ży – zaznaczał Kazimierz 
Bordulak przewodniczący 
Rady Sportu i prezes TKKF 
„Chemik” Żarów.

Magdalena Pawlik 

Odbywa się nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat. Spotykają się tutaj sołtysi wraz z aktywnymi i zaangażowanymi mieszkańcami 
swoich sołectw, aby podsumować rok społecznej pracy i uroczyście rozpocząć kolejny. Ponad dwieście osób bawiło się w sobotę, 7 
lutego na tegorocznym Balu Sołtysa.
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Nr działki Pow. w m2 Nr KW Forma oddania nieruchomości
Cena 

wywoławcza
Wys. wadium Godz. rozpocz.

66/2 1441 SW1S/00079934/6 Sprzedaż na własność 50.000 zł 5.000 zł 9 00

66/3 850 SW1S/00079934/6 Sprzedaż na własność 31.000 zł 3.100 zł 9 05

66/4 874 SW1S/00079934/6 Sprzedaż na własność 32.000 zł 3.200 zł 9 10

66/5 908 SW1S/00079934/6 Sprzedaż na własność 35.000 zł 3.500 zł 9 15

66/6 900 SW1S/00079934/6 Sprzedaż na własność 35.000 zł 3.500 zł 9 20

66/13 1559 SW1S/00079934/6 Sprzedaż na własność 50.000 zł 5.000 zł 9 25

66/14 1261 SW1S/00079934/6 Sprzedaż na własność 46.000 zł 4.600 zł 9 30

Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania nieruchomości

Cena 
wywoławcza

Wys. wadium Godz. rozpocz.

66/24 1056 SW1S/00079934/6 Sprzedaż na własność 33.000 zł 3.300 zł 9 35

Przez działki nr 66/2 i 66/24 przebiega napowietrzna linia średniego napięcia, co determinuje miejsce posadowienia budynku.

1. Przetargi odbędą się w dniu 10 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  w godzinach 
podanych w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na 
konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  lub w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie najpóźniej 
do dnia 05 marca 2015r. 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 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 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 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 szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem 
nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.054,85 zł za każdą działkę, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł za każdą działkę oraz 
kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi – symbol 
1.M/U. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu wszelkie prace 
inwestycyjne na tym terenie wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu.
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 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.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA IV PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki  gruntowej niezabudowanej

położonych przy ulicy 1 Maja w  Żarowie  przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA III PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek  gruntowych niezabudowanych

położonych przy ulicy Parkowej w  Żarowie  przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

Nowoczesna suszarnia osadów
oddana do użytku

Jej budowa trwała zaledwie kilka miesięcy. Choć oficjalnie uruchomiona zostanie dopiero w marcu, nowo-
czesna suszarnia osadów, która powstała na terenie żarowskiego Przedsiębiorstwa Wodno-Ściekowego 
funkcjonuje już w prawidłowy sposób.

Inwestycja, która pochłonę-
ła prawie 4 miliony złotych to 
jak dotąd największy projekt, 
zrealizowany w tak nowocze-
snej technologii przez oczysz-
czalnię w Żarowie. - Wygląda 
jak szklarnia. To nowoczesny 
obiekt, który liczy 86 metrów 
długości i 12 metrów szero-
kości. W środku gromadzone 

są osady, które dzięki ener-
gii słonecznej są zasuszane, 
a ich objętość redukowana. 
W porównaniu do metod ter-
micznych nowa suszarnia nie 
będzie generować dodatko-
wych kosztów, bo nikt nie musi 
jej obsługiwać. W tej chwili 
jesteśmy na etapie odbiorów 
i sprawdzamy współdziałanie 

wszystkich urządzeń – tłuma-
czy Andrzej Kiszecki prezes 
Przedsiębiorstwa Wodno-
Ściekowego w Żarowie.

Żarowska suszarnia osa-
dów jest pierwszym tego 
typu i jedynym obiektem 
na terenie całego powiatu 
świdnickiego. Nową in-
westycję, oczyszczalnia w 

Żarowie zrealizowała w 
ramach projektu „Poprawa 
gospodarki osadowej na te-
renie oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Żarów”. Jej 
budowa kosztowała dokład-
nie 3.884.322 złotych. Na 
zadanie żarowska spółka 
pozyskała 2.656.645 złotych 
dofinansowania z Europej-

skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
programu Infrastruktura i 
Środowisko. Wraz z budo-
wą nowego obiektu oczysz-
czalnia w Żarowie zakupiła 
również specjalistyczne 
urządzenie, prasę do odwad-
niania osadu. 

Zgodnie z normami unij-
nymi, które będą obowiązy-
wały od 1 stycznia 2016 roku 
osady z oczyszczalni ście-

ków będą musiały być w peł-
ni utylizowane. Dzięki nowej 
inwestycji Żarów spełnił te 
normy dużo wcześniej. Nad-
zór nad projektem, który re-
alizowało Przedsiębiorstwo 
Wodno-Ściekowe w Żarowie 
sprawował Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu.

Magdalena Pawlik 

Od momentu otrzymania przez żarowskie Przedsiębiorstwo Wodno-Ście-
kowe promesy na dofinansowanie projektu, prace remontowe przy budo-
wie obiektu zrealizowane zostały w błyskawicznym tempie. Tak, jeszcze w 
październiku wyglądała suszarnia osadów w Żarowie. 

Tak dziś wygląda nowoczesna suszarnia osadów, która zlokalizowana jest 
na terenie żarowskiej oczyszczalni.

Nowoczesny obiekt liczy 1000 metrów kwadratowych.
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Zapisy do przedszkolaMasz problem? Skorzystaj z porady
Uwaga rodzice przedszko-

laków! Bajkowe Przed-
szkole w Żarowie rozpoczy-
na rekrutację do przedszkola 
i oddziałów żłobkowych. Za-
pisy rozpoczną się od ponie-
działku, 23 lutego i potrwają 
do 10 kwietnia. 

- O tym, ile dzieci zostanie 
przyjętych do naszej placów-
ki zadecyduje 17 kwietnia 
komisja rekrutacyjna. Na-
szym przedszkolakom oferu-
jemy dodatkowe zajęcia, w 
tym baśnie muzyczne, zaję-
cia teatralne, zabawy judo 
i dodatkowo naukę języka 
angielskiego. Karty zgło-
szeń  znajdują się w kance-
larii przedszkola. Trzeba je 
wypełnić i najpóźniej do 10 
kwietnia dostarczyć do  na-

szej placówki. Przypominam, 
że w pierwszej kolejności do 
przedszkola zostaną przyjęte 
dzieci wychowywane przez 
samotne matki lub ojców i 
dzieci niepełnosprawne. Po-
nadto, pierwszeństwo będą 
miały również maluchy wy-
wodzące się z wielodzietnych 
rodzin, objętych pieczą za-
stępczą. Szansę na zapisanie 
dziecka do przedszkola będą 
mieli przede wszystkim ci 
rodzice, którzy mieszkają na 
terenie gminy Żarów na stałe 
– tłumaczy Elżbieta Wie-
rzyk, dyrektor żarowskiego 
Bajkowego Przedszkola.

Karty zgłoszeń do przed-
szkola wydawane będą od 
23 lutego do 10 kwietnia, w 
godz. 7.30-15.00. Wypełnio-

Czujesz się ofiarą prze-
stępstwa i chcesz o tym 

porozmawiać? Nie wiesz, 
jak załatwić sprawę w są-
dzie? Potrzebujesz porady 
prawnej?

W całym regionie osoby po-
krzywdzone będące ofiarami 
przestępstw będą mogły sko-
rzystać z bezpłatnych porad 
w jednostkach policji, pro-
kuraturach i sądach, a także 
w instytucjach, które świad-
czą tego rodzaju pomoc. Od 
23 do 28 lutego trwać będzie 
Tydzień Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem. – Przez cały tydzień, 
od poniedziałku 23 lutego do 
soboty 28 lutego będzie moż-
na skorzystać z darmowej 
pomocy pracowników sądów, 

ne karty rodzice mogą zosta-
wiać w kancelarii przedszko-
la w dniach 16 marca – 10 
kwietnia, w godz. 7.30 do 
15.00. Ilość miejsc jest ogra-
niczona.

Rodzice dzieci już uczęsz-
czających do przedszkola 
muszą wyłącznie złożyć 
wypełnioną deklarację o 
kontynuacji wychowania 
przedszkolnego. Bajko-
we Przedszkole w Żarowie 
przyjmować będzie również 
dzieci zamieszkałe poza 
gminą Żarów. Ale tylko w 
tym przypadku, jeśli okaże 
się, że po postępowaniu re-
krutacyjnym placówka dys-
ponować będzie jeszcze wol-
nymi miejscami.

Magdalena Pawlik

prokuratury, policji i różnego 
rodzaju organizacji. A wszyst-
ko w ramach Tygodnia Pomo-
cy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem. Jeśli ktoś 
cię skrzywdził, potrzebujesz 
rozmowy, wsparcia, porady 
prawnej i nie wiesz, gdzie się 
zgłosić, nie zwlekaj – mówi 
Anita Denes-Ziemkiewicz 
kierownik żarowskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

W tegoroczne obchody 
Tygodnia Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem włączyły się: Na-
czelna Rada Adwokacka, 
Krajowa Izba Radców Praw-
nych, Rzecznik Praw Oby-
watelskich, Rzecznik Praw 
Dziecka, Komenda Główna 
Policji, Komenda Główna 

Straży Granicznej, Proku-
ratura Generalna, Krajowa 
Rada Komornicza, Krajowa 
Rada Notarialna i Krajowa 
Rada Kuratorów. 

Osoby pokrzywdzone mogą 
korzystać z darmowych po-
rad i informacji udzielanych 
przez pracowników, psy-
chologów i przedstawicieli 
wymienionych środowisk w 
trakcie dyżurów, od ponie-
działku do piątku w godz. 
10.00-18.00, a w sobotę od 
10.00 do 13.00. 

Więcej informacji o dy-
żurach specjalistów można 
znaleźć na stronie interne-
towej Ministerstwa Spra-
wiedliwości i na www.po-
krzywdzeni.gov.pl.

Magdalena Pawlik

Żarowski Zespół Szkół wysoko w rankingu
O tak dobrym wyniku zadecydował wysoki poziom zdawalności matur i egzaminów zawodowych, a także znaczące sukcesy w olimpiadach. Po raz siedemna-
sty Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” sporządziła rankingi najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Wśród nich jest także Zespół Szkół z Żarowa. 
Czteroletnie Technikum dla Młodzieży w żarowskim Zespole Szkół uplasowało się na wysokiej 33 lokacie. Skąd taki wynik? Jak długo trzeba pracować na 
tak wysoką pozycję? Z jakimi wynikami uczniowie żarowskiego technikum kończą edukację? I w jakich zawodach się kształcą? Z Dorotą Jasztal dyrektorem 
Zespołu Szkół w Żarowie rozmawia Magdalena Pawlik.

W rankingu, w pierw-
szej pięćdziesiątce najlep-
szych Technikum na Dol-
nym Śląsku znalazły się 
tylko trzy szkoły z terenu 
powiatu świdnickiego. W 
tym również Żarów. Ja-
kie kryteria miały wpływ 
na tak wysoką pozycję?

Od lat, w Zespole Szkół 
im. Jędrzeja Śniadeckie-
go w Żarowie kształcimy 
uczniów na wysokim po-
ziomie. Wszyscy absolwen-
ci technikum, od kilku już 

lat, którzy przystępują do 
matury, zdają ją w stu pro-
centach. Jest to efekt wytę-
żonej oraz systematycznej 
pracy nauczycieli i uczniów 
i przeprowadzania z każ-
dego przedmiotu matural-
nego i przedmiotów zawo-
dowych wielu egzaminów 
próbnych, zarówno ust-
nych, jak i pisemnych. Nasi 
absolwenci z powodzeniem 
kształcą się na uczelniach 
wyższych i znajdują pra-
cę, a często pracę oferują 
im pracodawcy, u których 
przebywali na praktykach 
zawodowych. Wysoka po-
zycja w tym rankingu to 
duży sukces. Tak wysokie 
miejsce to dobre podsumo-
wanie całorocznej pracy 
nauczycieli i uczniów.

Czy długo trzeba pra-
cować na tak dobre wy-
niki?

Sukcesu nie buduje się z 
dnia na dzień. Zespół Szkół 
im. Jędrzeja Śniadeckie-
go w Żarowie od wielu lat 
ma już ugruntowaną po-
zycję, jeśli chodzi o wy-
niki nauczania, frekwen-
cję uczniów na zajęciach 
i zdawalność egzaminów. 
Na ten sukces pracuje całe 
grono pedagogiczne, ale 
też duże zasługi ma tutaj 
niewątpliwie poprzednia 
dyrektor szkoły Kazimie-
ra Mossoń.

W jakich obecnie zawo-
dach kształcą się uczniowie 
żarowskiego technikum?

Obecnie kształcimy w za-
wodach technik transportu 
kolejowego, technik logi-
styk i technik informatyk. 
Zawód technik transportu 
kolejowego to dziś zawód 
bardzo poszukiwany przez 
szeroko rozumiane Pol-

skie Koleje Państwowe. 
Uczniowie kształcący się 
w tym właśnie kierunku 
mają szansę otrzymać sty-
pendia, które fundowane 
są przez Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. Chęć współ-
pracy i udzielenie stypen-
diów zadeklarowało także 
Intercity S.A. Absolwenci 
tego technikum na pewno 
znajdą pracę, a stypendy-
ści podpisują umowę już w 
pierwszej klasie.

Z jakich projektów mają 
szansę korzystać ucznio-
wie szkoły?

Od pięciu lat realizujemy 
duży systemowy projekt „Mo-
dernizacja Kształcenia Zawo-
dowego na Dolnym Śląsku II” 
pod auspicjami Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego i Dolnoślą-
skiego Centrum Informacji 
Zawodowej i Doskonalenia 

Co roku Fundacja „Perspektywy” ogłasza klasyfikację szkół ponadgimnazjalnych. W tegorocznej edycji Żarów zna-
lazł się na wysokiej pozycji.

Uczniowie to wizytówka szkoły w Żarowie.

Nauczycieli w Wałbrzychu. 
Projekt jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Udział 
w tym projekcie to przede 
wszystkim szeroka oferta zajęć 
pozalekcyjnych wspomagają-
cych przygotowania do matu-
ry i egzaminów zawodowych, 
wycieczki zawodoznawcze 
(w tym na zagraniczne targi 
branżowe, między innymi In-
notrans 2014 w Berlinie), zaję-
cia praktyczne na uczelniach 
wyższych i kursy zawodowe 
dające dodatkowe kwalifika-
cje („Spawanie metodą MAG”, 
„Kurs na wózki widłowe”). 
Większość uczniów odbyła 
także staże zawodowe nadają-
ce nowe umiejętności. 

W ubiegłym roku szkol-
nym zakończył się też pro-
jekt „Modernizacja Centrów 
Kształcenia Zawodowego”, 

również współfinansowany 
przez Urząd Marszałkow-
ski i Unię Europejską, w ra-
mach którego pozyskaliśmy 
nowoczesną i kolejną pra-
cownię informatyczną.

W grudniu 2014 roku 
przystąpiliśmy do projektu 
polsko-niemieckiej współ-
pracy w zakresie wymiany 
uczniów na praktyki zawo-
dowe.

Podpisaliśmy w ponie-
działek, 9 lutego list inten-
cyjny powołujący Klaster 
Edukacyjny „INVEST IN 
EDU” Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, którego celem będzie 
współpraca z pracodaw-
cami ze strefy w zakresie 
kształcenia uczniów przy-
gotowanych do pracy w 
zawodach poszukiwanych 
na rynku, jak też praktyki 
uczniów i nauczycieli.

Na zdjęciu dyrektor żarowskiego 
Zespołu Szkół Dorota Jasztal.
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Średniowieczne centralne 
ogrzewanie z Wierzbnej - 

czyli piec typu hypocaustum
odkryty na terenie przypałacowym

Śladami historii

część
II

Hypocaustum (łac. Hypocaustum) jest to rzymski sys-
tem centralnego ogrzewania/ogrzewania podłogowe-
go. Stosowany od IV w. p.n.e. w starożytnej Grecji i 
od I w. p.n.e. w starożytnym Rzymie. System Hypo-
caustum wykorzystywany był do ogrzewania domów, 
term publicznych i prywatnych gorącym powietrzem.

Słowo dosłownie oznacza 
„podogień”, od greckiego sło-
wa hypo - poniżej lub pod 
spodem, i kaiein - spalić lub 
rozpalić ogień. W centralnym 
pomieszczeniu pod posadz-
ką ustawiony był piec, który 
ogrzewał powietrze. Posadz-
ka układana była na szeregu 
podpórek wysokości około 
80 cm. Przestrzeń pomiędzy 
podpórkami tworzyła system 
kanałów, które wypełniało 
gorące powietrze. Dodatkowo 
pomieszczenia były niekiedy 
ogrzewane przez kanały utwo-
rzone w ścianach wykonanych 
ze specjalnych pustaków. Za-
zwyczaj uważa się, że Hypoca-
stum został wynaleziony przez 
Sergiusza Orata, choć nie jest to 
w pełni potwierdzone. Hypo-
causta były wykorzystywane 
do ogrzewania term i domów 
prywatnych. Podłoga była 
podniesiona nad ziemią przez 
słupy, zwane pilae, stropy wy-
łożone warstwą płytek, następ-
nie warstwą betonu, a potem 
jeszcze płytek na górze. Prze-
strzenie pozostawione w ścia-
nach służyły temu, aby gorące 
powietrze i dym z pieca mogły 
przejść przez nie i zostać wy-
prowadzone na zewnątrz przez 
ujścia przewodów w dachu. 
Dzięki temu gorące powietrze i 

dym nie dostawały się do wnę-
trza pomieszczeń. Płytki cera-
miczne zostały umieszczone 
do ogrzewania ściany. Pokoje, 
które wymagały największe-
go ciepła, były umieszczone 
najbliżej pieca, którego ciepło 
mogło być zwiększone poprzez 
dodanie większej ilości drewna 
do ognia. Uruchomienie Hypo-
caustu było czynnością praco-
chłonną, wymagało stałej do-
zorowania mocy ognia. System 
był kosztowny w użytkowaniu, 
zatem to były weń wyposażane 
głównie wille i łaźnie publicz-
ne. Witruwiusz opisuje jego 
budowę i eksploatację według 
pracy Sergiusza Orata około 25 
roku p.n.e., dodając szczegóło-
we informacje na temat paliwa. 
Opisuje także urządzenie do 
regulacji ciepła - wentylator 

z brązu w kopule sufitu. Wie-
le pozostałości hypocaustów 
przetrwały wśród rzymskich 
ruin architektonicznych w ca-
łej Europie, zachodniej Azji i 
północnej Afryce. Hypocaust 
jest powszechnie uznawany 
za wynalazek rzymski, który 
poprawił higienę i warunki 
życia obywateli oraz był pre-
kursorem nowoczesnego cen-
tralnego ogrzewania. Wyko-
paliska w Mohendżo-Daro w 
obecnym Pakistanie odkryły 
to, co uważa się za Hypocaust 
wyłożone cegłami i powlekane 
asfaltem. Zatem ta struktura 
istniała przed datą powstania 
najwcześniejszego rzymskiego 
Hypocaustu aż 2000 lat.

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury  

i Sportu

Ferie, ferie i po feriach
Nikt nie miał prawa się nudzić. Wyjazdy, warsztaty muzyczne i plastyczne, kon-
kursy, kino, basen, ciekawe spotkania i wiele innych atrakcji. Najmłodsi miesz-
kańcy gminy Żarów z wielką chęcią korzystali z różnych form zimowego wypo-
czynku. Oferta była bardzo bogata i atrakcyjna. Będzie też co wspominać.

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

BIBLIOTEKA

ŻAROWSKIE STOWARZYSZENIE „EDUKACJA”

Bardzo wiele interesują-
cych form aktywnego, 

twórczego i bezpiecznego 
spędzania wolnego czasu 
zapewniło najmłodszym ża-
rowskie Gminne Centrum 
Kultury i Sportu. 

Uczniowie mogli rozwijać 
swoje talenty podczas warsz-
tatów muzycznych. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły 
się także sportowe turnieje: 

C iekawy program wypoczynku 
zimowego dla najmłodszych 

mieszkańców przygotowało Żarow-
skie Stowarzyszenie „Edukacja”. 

Wycieczka do schroniska Andrze-
jówka i zabawy na świeżym powie-
trzu, wizyta we wrocławskim ZOO, 
kino, basen, kręgle, nauka gry w 
szachy i zajęcia sportowe. Było w 
czym wybierać.

Sportowe zajęcia roz-
grywane w Gminnym 

Centrum Kultury i Sportu 
cieszyły się dość sporym 
zainteresowaniem, zwłasz-
cza ze strony młodych 
chłopców.

Na zdjęciu sportowe dru-
żyny przygotowujące się do 
I Mistrzostw Młodzików w 
Halowej Piłce Nożnej.

To podczas tegorocznych 
ferii zimowych najmłodsi 

przygotowywali moc atrakcji 
z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Wspólne występy, jasełka, 
podziękowania i słodkie upo-
minki – tak swoich dziadków, 
na spotkaniu opłatkowym w 
Kalnie przywitały wszystkie 
dzieci. Spotkanie opłatkowe 
było tylko jedną z licznych 
atrakcji feryjnych najmłod-
szych mieszkańców Kalna. 
Opiekunowie świetlicy środo-
wiskowej „Słoneczko” w Kal-

nie dołożyli wszelkich starań, 
aby zimowy odpoczynek był 
dla nich bardzo udany. Nie 

zabrakło więc konkursów, tur-
niejów, świetlicowych zajęć i 
ciekawych spotkań.

Tegoroczne ferie zimowe 
w żarowskiej bibliotece 

upłynęły pod hasłem „Nuda 
tak, ale nie w bibliotece”.

Najmłodsi czytelnicy 
mogli się o tym przekonać 
uczestnicząc w zajęciach 
plastycznych, konkursie 
plastycznym „Maska Kar-
nawałowa” i w zabawach 
animacyjnych z chustą ani-
macyjną Klanzy. Sporym 
powodzeniem cieszyła się 
również Wideoteka Mło-
dego Człowieka, gdzie na 
dużym ekranie wyświetla-
ne były specjalnie wybra-
ne bajki i filmy. Ale to nie 

piłki nożnej, w unihokeja, 
badmintona i tenisa stołowe-
go. Do wyboru były również 
zajęcia ceramiczne, podczas 
których dzieci odkrywali w 
sobie pasje do tworzenia z gli-
ny. Wszystkie zajęcia odby-
wały się pod czujnym okiem 
pracowników żarowskiego 
centrum.

wszystko. W ramach zajęć 
feryjnych dzieci miały rów-
nież możliwość do zabawy 
i nauki podczas rozrywek 
umysłowych czy gier ru-
chowych. Biblioteka zor-
ganizowała także Dzień 

Kubusia Puchatka, podczas 
którego dzieci uczestniczy-
ły w zabawach ruchowych, 
śpiewały piosenki, rozwią-
zywały zagadki, a także 
przygotowywały plakat z 
Kubusiem i Przyjaciółmi.

ŻARÓW
12 lutego

Spektakl teatralny „Nowe Wyzwolenie” Stanisława Ignacego Witkiewicza 
(Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, wstęp wolny)

14 lutego
Mecz siatkówki o Mistrzostwo III Ligi PCO Volley Żarów – UKS Dekoria Świdnica (hala 
sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10A, godz. 12.00)
Występ aktorów Teatru Bezdomnego ze sztuką „Lekcja tańca dla starszych i zaawansowa-
nych” w Knurowie
Bal Karnawałowy w Mrowinach (świetlica wiejska, godz. 20.00, koszt 150 zł od pary, w cenie: 
pełne wyżywienie i orkiestra. Zapisy tel. 74 858 05 75 i osobiście u dyrektora szkoły)

19 lutego
Premiera spektaklu teatralnego „Gdy śmierć zastuka” Woody Allena (Teatr Bezdomny, ul. 
Zamkowa 15, godz. 19.00, wstęp wolny)

21 lutego
VII edycja Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup – 13 kolejka (hala sportowa Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10A)

7 marca
Maraton Zumby (hala sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10A)

8 marca
Występ Kabaretu „Pod Wyrwigroszem” (hala sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu, 
godz. 19.00)

Warto zobaczyć!
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Z Dekorią o trzecią lokatę
Siatkarze PCO Volley Żarów rozegrali kolejne, trzynaste już spotkanie w ramach rozgrywek III Dolnośląskiej Ligi. 
Tym razem podopieczni Krzysztofa Wierzbickiego rywalizowali z drugą siłą w tabeli MKS Olimpią Kowary.

I to raczej w osobie ekipy z 
Kowar można było upatry-
wać faworyta tego pojedyn-
ku. Po czterech setach nic nie 
wskazywało na to, że goście 
wyjadą z Żarowa ze zwycię-
stwem. Na tablicy wyników 
widniał remis 2:2 w setach. 
Co więcej, było spore prawdo-
podobieństwo, że trzy punkty 
powędrują na konto PCO Vol-

ley. W tie-breaku decydowały 
detale. Więcej zimnej krwi 
zachowali siatkarze z Kowar 
i to oni wygrali na przewagi 
do siedemnastu. Z jednej stro-
ny szkoda, z drugiej jednak... 
będzie to dla ekipy trenera 
Wierzbickiego cenna lekcja 
na przyszłość. Lepiej bowiem 
punkty stracić teraz, aniżeli w 
meczach, które będą w koń-

cówce decydować o kolejno-
ści w tabeli. 

Spotkaniem decydującym o 
końcowym rozrachunku w ta-
beli będzie mecz PCO Volley 
Żarów – Dekoria Świdnica. 
Obie ekipy zagrają o trzecią 
lokatę w grupie. Plan jest pro-
sty. Nie patrząc na innych, 
trzeba wygrać. Tym bardziej, 
iż w całą rywalizację wmie-

szała się drużyna UKS Tygry-
sy Strzelin, która w ostatniej 
kolejce rundy zasadniczej po-
dejmie Olimpię Kowary. Poje-
dynek pomiędzy PCO Volley 
Żarów, a Dekorią Świdnica 
rozegrany zostanie 14 lutego 
na parkiecie hali sportowej 
GCKiS w Żarowie. Początek 
spotkania o godz. 12:00.    

Krzysztof Dutkiewicz

Inauguracja
Ligi Szachowej

Udany start
akrobatów

Szlagier dla Zaskoczonych

Wykorzystał szansę

Zimowy turniej
Orlików

Jubileusz Biegu 
Gwarków

Drużyna Gońca II Żarów

Bolesław Moryl (z lewej) oraz Jan 
Przybylski (z prawej) tuż po prze-
kroczeniu linii mety.

Najlepszym strzelcem rozgrywek 
jest Radosław Piech (na pierw-
szym planie) z drużyny Wektor 
Świdnica.

Po raz pierwszy w tym 
roku spotkali się szachi-

ści, aby rozegrać XII edycję 
Międzypowiatowej Ligi Sza-
chowej. W Żarowie nad sza-
chownicami pochyliło się 52 
zawodników.

Dobrze spisały się obie 
żarowskie ekipy. Po 3 run-
dach drugie miejsce piastu-
ją seniorzy pierwszy zespół 
Gońca Żarów, na piątym 
miejscu jest druga drużyna 
żarowskiego klubu. Liderem 
rozgrywek jest zespół KSz 
GAMBIT MDK Świdnica. 

Rozgrywki będą się odby-
wać tradycyjnie systemem 
turniejów dojazdowych, w 
trakcie których rozegrane zo-
staną maksymalnie 3 rundy. 
W stawce 13 zespołów znaj-
dują się kluby z Żarowa, Świd-

nicy, Pęgowa, Środy  Śląskiej, 
Bolkowa, Wałbrzycha. 

Goniec II Żarów:
Jakub Dołharz, Wiktor 

Zaremba, Ernest Sojski, 
Michał Bieszczad.

Goniec I Żarów:
Dawid Mozol, Artur Ada-

mek, Mirosław Cygan, Jan 
Woźny. 

Krzysztof Dutkiewicz

Po sześciu latach przerwy 
Wrocław został ponow-

nie organizatorem dużej 
imprezy tenisowej. W stoli-
cy Dolnego Śląska odbędzie 
się halowy turniej rangi ATP 
Challenger Tour. 

Obok wielkich nazwisk 
swoją szansę mają najmłodsi 
adepci tej dyscypliny sportu.

Challengerowi towarzyszy 
turniej dzieci, w którym ry-
walizują najmłodsi zawod-

nicy naszego województwa. 
W turnieju dwunastolatków 
czwarte miejsce zdobył Oli-
wer Hanc. To duży sukces, 
biorąc pod uwagę fakt, iż 
mieszkaniec Kalna wystarto-
wał jako najmłodszy uczest-
nik zawodów.

W turnieju głównym swój 
udział potwierdzili m. in. 
Łukasz Kubot i Michał 
Przysiężny. 

Krzysztof Dutkiewicz

Triumf KKZ Zaskoczonych 
Żarów nad Wektorem 

Świdnica sprawił, że drużyna 
mocno zbliżyła się do czwar-
tego w historii zwycięstwa 
w rozgrywkach Żarowskiej 
Ligi Futsalu Electrolux Cup.

Pojedynek dwóch niepoko-
nanych zespołów rozstrzy-
gnął się zwycięstwem 3:2 
dla KKZ Zaskoczonych Ża-
rów. Bramki na wagę trzech 
punktów zdobyli Łukasz 
Jernutowski, Paweł Zyl 
oraz Patryk Chrapek. 

Tytuł najlepszego zawod-
nika miesiąca przypadł Łu-
kaszowi Jernutowskiemu z 
KKZ Zaskoczeni Żarów. Naj-
lepszym bramkarzem został 
reprezentujący barwy Diablo 
Team – Adam Krawczyk.  

Rozgrywki prowadzone są 
w hali sportowej żarowskie-
go GCKiS w każdą sobotę 
w godz. 15:20-19:20. Zakoń-
czenie nastąpi 21 lutego.
7.02 (sobota) – 11 kolejka 
Olwers Gold Team
- U18 Żarów 2:4 (1:1)

30 PLUS
- Turbokozaki 6:2 (3:1) 
Wektor Świdnica
- Nocny Team 5:1 (1:1) 
Wierzbianka Wierzbna
- Diablo Team 2:7 (1:2) 
Drink Team Świdnica
- KKZ Zaskoczeni Żarów 
0:5 wo. 
Cannabis
- Electrolux Żarów 6:3 (2:0) 
PAUZA – Memento Mori

Krzysztof Dutkiewicz

W hali sportowej GCKiS w Żarowie rozegrany został zi-
mowy turniej halowej piłki nożnej dla dzieci z rocz-

nika 2005 i młodszych. W rywalizacji udział wzięło łącznie 
6 drużyn, po dwie z Akademii Piłkarskiej Świdnica, Szkółki 
Piłkarskiej GCKiS, AKS Strzegom oraz Gryf Świdnica.

 Krzysztof Dutkiewicz

Wyniki poszczególnych spotkań:
Szkółka Piłkarska GCKiS I Żarów - Gryf Świdnica 0:2 
Szkółka Piłkarska GCKiS II Żarów
- Akademia Piłkarska AKS Strzegom  0:0 
Akademia Piłkarska I Świdnica
- Akademia Piłkarska II Świdnica 0:0 
Szkółka Piłkarska GCKiS I Żarów
- Akademia Piłkarska AKS Strzegom 0:2 
Gryf Świdnica - Akademia Piłkarska II Świdnica 0:0 
Szkółka Piłkarska GCKiS II Żarów
- Akademia Piłkarska I Świdnica 1:1 
Szkółka Piłkarska GCKiS I Żarów
- Akademia Piłkarska II Świdnica 0:2 
Akademia Piłkarska AKS Strzegom
- Akademia Piłkarska I Świdnica 0:1 
Gryf Świdnica - Szkółka Piłkarska GCKiS II Żarów 0:1 
Szkółka Piłkarska GCKiS I Żarów
- Akademia Piłkarska I Świdnica 1:4 
Akademia Piłkarska II Świdnica
- Szkółka Piłkarska GCKiS II Żarów 1:1 
Akademia Piłkarska AKS Strzegom - Gryf Świdnica 0:1 
Szkółka Piłkarska GCKiS I Żarów
- Szkółka Piłkarska GCKiS II Żarów 3:2 
Akademia Piłkarska I Świdnica - Gryf Świdnica 1:0 
Akademia Piłkarska I Świdnica - Akademia Piłkarska AKS 
Strzegom 1:1 
Szkółka Piłkarska GCKiS I Żarów: 
Fabian Łuczków, Filip Wasik, Przemysław Dobrowolski, 
Krystian Rossa, Krystian Kuriata, Kacper Moryl, Wiktor 
Drzazga 
Szkółka Piłkarska GCKiS II Żarów: 
Damian Bogucki, Dominik Duszyński, Nadia Sobel, Kamil 
Zadrożny, Albert Leputa, Antoni Stankowski, Jakub Gar-
bacz, Krzysztof Boniowski.

Ponad 400 zawodników 
rywalizowało w Górach 

Suchych podczas jubileuszo-
wego 35. Biegu Gwarków. 
Wśród miłośników biegów 
narciarskich nie zabrakło re-
prezentacji gminy Żarów.

Po rocznej przerwie, uczest-
nicy zawodów rywalizowali 
tradycyjnie w pobliżu schroni-
ska „Andrzejówka” w Rybni-
cy Leśnej. Jedyną osobą, która 
startowała we wszystkich Bie-
gach Gwarków jest 75-letni 
Józef Żuk. Zaledwie dwa 
biegi mniej na swoim koncie 
posiada żarowianin Bolesław 
Moryl, któy wraz z Janem 
Przybylskim wystartował na 
10 km techniką klasyczną. 
Rywalizacja odbywała się w 

bardzo trudnych warunkach 
atmosferycnych, przy silnie 
wiejącym wietrze oraz zamie-
ci śnieżnej. Ostatecznie Jan 
Przybylski zajął 72. miejsce, 
a Bolesław Moryl ukończył 
bieg na 85. pozycji.

Krzysztof Dutkiewicz

Sekcja Akrobatyki Spor-
towej GCKiS w Żarowie 

wzięła udział w Finale Dol-
nośląskim Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej. Indywidualnie 
najlepiej wypadła dwójka 
chłopców Miłosz Kołodziej, 
Oktawian Żydek, która w 
kategorii kl. I-III wywalczyła 
złote medale.

Trzecie miejsce przypadło 
dwójce mieszanej Kamili Ką-
dziołce, Tomaszowi Buzare-
wiczowi, rywalizującej w kate-
gorii klas I-III.

Współzawodnictwo między 
drużynami oraz towarzyszą-
cy występom gorący doping 
i aplauz tworzyły atmosferę 
barwnego widowiska. Ćwicze-
nia o skomplikowanym stop-
niu trudności przyprawiające 
o dreszczyk emocji i głośno 
wyrażanego przez publiczność 
zachwytu, jak również cie-
kawa choreografia stwarzały 
piękny sportowo-artystyczny 
spektakl.

W klasyfikacji drużynowej 
chłopców Żarów zdobył trzecie 
miejsce. To bardzo dobry wy-
nik, tym bardziej, iż za plecami 
zostało wiele szkół o profilu 
sportowym. Jednocześnie jest 

to największe osiągnięcie klu-
bu w historii występów w tej 
kategorii. Dziewczęta po zwy-
cięstwie dwa lata temu oraz 
zajęciu piątego miejsca sprzed 
roku, tym razem musiały zado-
wolić się dziewiątą pozycją.

Wyniki: 
Dwójki dziewcząt kl. I-III 
11. Zofia Marczyńska, 
Sara Rossa 
12. Paulina Hałaczkiewicz, 
Karolina Zięba

 
Dwójki chłopców kl. I-III 
1. Miłosz Kołodziej, Okta-
wian Żydek

 
Skoki na ścieżce dziewcząt 
kl. I-III 
9. Maja Kołodka 
Dwójki mieszane kl. I-III 
3. Kamila Kądziołka, To-
masz Buzarewicz

 
Dwójki dziewcząt kl. IV-VI 
7. Julia Ziemkiewicz, Mar-
tyna Ślązak 
13. Olga Czoch, Hanna 
Czoch 
16. Agnieszak Bazga, Julia 
Żydek

Krzysztof Dutkiewicz


