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Na takie obiekty mieszkańcy czekali wiele lat.  
W Mrowinach i Zastrużu, gdzie w poniedziałek, 9 marca 
oddano do użytku dwie nowe świetlice środowiskowe 
nie było wcześniej miejsca na dodatkowe zajęcia dla 
dzieci. 

Więcej na str. 4

Dzień Kobiet
w Żarowie

Sołecki Turniej
w Kręgle

Firma Daicel
z Żarowa nagrodzona

To był wyjątkowy Dzień 
Kobiet w Żarowie! Ka-

baret „Pod Wyrwigroszem”, 
który wystąpił w niedzielę, 
8 marca w żarowskim Gmin-
nym Centrum Kultury i Spor-
tu rozbawił zgromadzoną 
publiczność do łez.

Na co dzień zajmują się 
sprawami lokalnych 

społeczności. Integrują, or-
ganizują imprezy, zbierają 
podatki, aranżują pracę na 
wsi, organizują zebrania 
wiejskie, przekazują wia-
domości z gminy i po pro-

Japońska fabryka Daicel 
Safety Systems Europe, 

jako jedyna firma z żarow-
skiej podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „Invest-Park” zosta-
ła wyróżniona przez Mini-
sterstwo Gospodarki.

Świetlice dla
Mrowin i Zastruża

Artyści zafundowali zebranej 
publiczności dużą dawkę do-
brego humoru. W Żarowie wy-
stąpili ze swoim najnowszym 
programem „Variate, czyli cze-
go nie zobaczysz w radio i nie 
usłyszysz w telewizji”. 

więcej na str. 6

stu zwyczajnie służą dobrą 
radą.

Mowa o sołtysach, którzy 
w środę, 11 marca obchodzi-
li swoje święto. Z tej okazji 
w Żarowie rozegrany został 
turniej gry w kręgle.

więcej na str. 5

Nagroda, która została przy-
znana firmie podczas konfe-
rencji „Mądrzej, czyli jak uczyć 
i szkolić dla gospodarki” to na-
groda za promowanie szkolnic-
twa zawodowego, efektywną 
współpracę ze szkołami...

więcej na str. 6
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Stroiki, zajączki, pisanki, kraszanki 
i wielkanocne wypieki. Wszystkie 
te ozdoby i produkty już niedługo 
zagoszczą w Żarowie.

Od 1 maja mieszkańcy zapłacą 
nowe stawki za wodę i ścieki.

Wiosna w czwartej lidze szybciej 
rozpoczęła się dla dwóch zespołów.

Mieszkanki gminy Żarów, jak przystało na wyjątkowość tego święta przywi-
tali sami mężczyźni w składzie: burmistrz Leszek Michalak, Artur Adamek 
i Jakub Błaszczyk.

W szkołach, z którymi współpracuje firma Daicel Safety Systems Europe 
prężnie działają koła kaizenowe. Firma również często nagradza uczniów 
i szkoły. Za promowanie szkolnictwa zawodowego otrzymała wyjątkową 
nagrodę. 

Wśród uczestników Sołeckiego Turnieju w Kręgle nie zabrakło reprezen-
tantów Pyszczyna, Mielęcina, Bukowa, Gołaszyc, Mrowin, Wierzbnej, Kal-
na, Łażan, Marcinowiczek, Imbramowic, Pożarzyska, Zastruża, Przyłęgo-
wa, Siedlimowic oraz Mikoszowej.
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Dwieście lat Panie Mikołaju!

Mikołaj Nowosad to nie tylko najbardziej znany żarowski senior. To rów-
nież wytrawny gawędziarz i humorysta. Kocha ludzi i zawsze spieszy im 
z pomocą.

Mimo swego sędziwego wieku zawsze widać go na parkiecie. 

Kronika Policyjna
Odwrócił uwagę i ukradł pieniądze
Poszedł do apteki, ale nie po lekarstwa, tylko po pie-
niądze. Nieznany sprawca wykorzystał chwilę nieuwagi 
i ukradł z kasy 1000 złotych. Policjanci z żarowskiego 
komisariatu policji prowadzą czynności mające na celu 
ustalenie sprawcy kradzieży pieniędzy. - Ustaliliśmy, że 
do zdarzenia doszło w jednej z żarowskich aptek, gdzie 
sprawca ukradł z kasy fiskalnej dość sporą sumę pieniędzy. 
Do apteki przyszedł z pustą butelką po wodzie i poprosił 
farmaceutkę o jej napełnienie. Gdy właścicielka zniknęła 
na chwilę, aby napełnić pustą butelkę, młody mężczyzna 
opróżnił kasę fiskalną apteki. Kiedy farmaceutka wróci-
ła, mężczyzny już nie było na miejscu. Tak jak i całej za-
wartości kasy fiskalnej. Na chwilę obecną wiemy, że nie-
znany sprawca to młody mężczyzna. Mamy nadzieję, że 
w ustaleniu jego tożsamości pomoże nam także nagranie 
z monitoringu, który znajduje się na budynku firmy PCO 
na przeciwko okradzionej apteki. Sprawca może trafić do 
więzienia nawet na 5 lat – wyjaśnia Sławomir Jankowski 
zastępca komendanta policji w Żarowie.

Nietrzeźwy za kierownicą
Za jazdę pod wpływem alkoholu odpowie w najbliższym 
czasie mieszkaniec Strzegomia, który zatrzymany został w 
Imbramowicach do kontroli drogowej przez policjantów z ża-
rowskiego komisariatu policji. Mężczyzna miał w organizmie 
0,35 promila alkoholu. Grozi mu dwa lata pozbawienia wol-
ności, zatrzymanie prawo jazdy i kara grzywny.

Kolega okradł kolegę
Funkcjonariusze policji w Żarowie zatrzymali młodego męż-
czyznę, który ukradł z domu swojego kolegi biżuterię o war-
tości 2 tysięcy złotych. Teraz za swoje postępowanie odpowie 
przed sądem. Może trafić do więzienia nawet na 5 lat. – Jak 
się okazało syn właściciela mieszkania w Żarowie zaprosił do 
domu swojego kolegę. Tam po kilku kieliszkach alkoholu po-
krzywdzony zasnął, a sprawca wykorzystując tę okazję ukradł 
cenną biżuterię. Szybko jednak został namierzony i w tej chwili 
oczekuje na sprawę w sądzie – mówi Sławomir Jankowski 
zastępca komendanta policji. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Jak wypełnić PIT przez 
Internet? Jaką kwotę i w 

którą rubrykę wpisać? Co 
można odliczyć od podat-
ku w tym roku?

Na te i wiele innych pytań 
mieszkańcy gminy Żarów 
będą mogli uzyskać infor-
macje bezpośrednio od fa-
chowców. Urząd Miejski w 
Żarowie we współpracy ze 
świdnickim Urzędem Skar-
bowym zapraszają wszyst-
kich mieszkańców gminy 
Żarów do korzystania z 
bezpłatnych porad eksper-
tów podatkowych, którzy 
pomogą im w wypełnieniu 
rocznego zeznania (PITU). 
Dyżury pracowników z 
Urzędu Skarbowego wy-
znaczone zostały na 24 
marca i 19 kwietnia, w 
godz. od 10.00 do 15.00 
w sali narad Urzędu Miej-

Urzędnicy pomogą 
przy wypełnianiu 

PITU
skiego w Żarowie. Chętni, 
którzy chcą skorzystać z 
takiej formy pomocy muszą 
przynieść ze sobą dowód 
osobisty, PITY od pra-
codawców za 2014 rok, 
dokumenty potwierdza-
jące ulgi i odliczenia oraz 
zeznanie roczne za 2013 
rok. – Mieszkańcy, którzy w 
tych dniach odwiedzą nasz 
Urząd będą mogli skorzy-
stać z wiedzy specjalistów 
i wyjaśnić wszelkie nieja-
sności, tak, aby formularz 
został wypełniony popraw-
nie. Zapraszamy wszystkich, 
którzy jeszcze nie wypełnili 
zeznania, nie wiedzą jak to 
zrobić albo mają pytania czy 
wątpliwości na spotkania z 
fachowcami w tej dziedzinie 
– mówi Grzegorz Osiecki 
zastępca burmistrza.

Magdalena Pawlik

Urodził się 7 marca 1920 
roku niedaleko Lwowa. 

Od przeszło kilkunastu lat 
mieszka w Wierzbnej.

Społecznik, gawędziarz i 
autor najbardziej znanej w 
Polsce ścieżki zdrowia. Jest 
najstarszym członkiem ża-
rowskiego Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów 
i honorowym członkiem 
świdnickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Życzli-
wy i zawsze uśmiechnięty. 
W sobotę, 7 marca Mikołaj 
Nowosad, najbardziej znany 
senior z Żarowa obchodził 
swoje 95. urodziny. Urodzi-
nową niespodziankę przygo-
towali dla niego przyjaciele 
ze Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów z Żarowa. 
Były wspomnienia, życzenia, 
szampan i urodzinowy tort. – 
Mikołaj Nowosad to człowiek 
wszechstronnie uzdolniony 
i do tego żyje w zgodzie z 
naturą, miłością do ludzi, 
życzliwością i otwartością 
wobec drugiego człowieka. 

Nigdy nie odmawia pomocy. 
Potrafi wysłuchać, doradzić 
i podzielić się swoim boga-
tym doświadczeniem. I do 
tego z wielką pasją oddaje się 
swojemu hobby, którym jest 
ogrodnictwo i medycyna nie-
konwencjonalna. Uczestniczy 
w każdym spotkaniu eme-
rytów. Zachwyca nas swoją 
aktywnością – tak o jubilacie 
mówią jego przyjaciele ze 
Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów Danuta 
Kwiatkowska i Stanisław 
Wójciuk.

Jaka jest recepta na długo-
wieczność według Mikołaja 
Nowosada? – To ruch, zdro-
we odżywianie, śmiech i mi-
łość – przyznaje dostojny ju-
bilat. Sam stworzył w swoim 
ogrodzie unikalną ścieżkę 
zdrowia, oazę spokoju. To 
tutaj zaprasza swoich gości, 
to tutaj wszyscy regenerują 
swoje siły. 

Mikołaj Nowosad za-
wsze może liczyć na pomoc 
i wsparcie swoich przyjaciół 

ze Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów. Zawsze 
pamiętają o jego urodzinach. 
Każdego roku przygotowują 

dla niego wyjątkową niespo-
dziankę. Bo to wyjątkowy 
człowiek …

Magdalena Pawlik

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 
2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprze-

daży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 32/2015 z dnia 04.03.2015r.

Firma SGP - Sorting Group Poland Sp. z o.o. poszukuje osoby na 
stanowisko: Kontrolera Jakości w Żarowie 
Obowiązki: Kontrola komponentów oraz wyrobów gotowych w 
firmach produkcyjnych 
Wymagania: Dbałość o szczegóły, zdolności manualne, 
dyspozycyjność, doskonała organizacja pracy własnej  
Oferujemy: Umowę zlecenie oraz motywacyjny system 

wynagradzania, Możliwość rozwoju i awansu  
Zainteresowane osoby proszone są o wysyłanie CV na adres: rekrutacja.wroclaw@sgp.biz.pl  
lub o kontakt telefoniczny: 533-625-204  
 

Zaprasza na Ogólnopolską Akcję Sterylizacji psów i ko-
tów. Zapisy na zabiegi w promocyjnych cenach trwają do 
końca marca, rezerwacji terminów dokonuje się osobiście 
w godzinach przyjęć Gabinetu: poniedziałek, środę i pią-
tek od 14.00 do 18.00. Szczegółowy regulamin dostępny: 
kvet.vetopedia.pl oraz w Gabinecie ul. Armii Krajowej 17, 
Żarów. Możliwość płatności bezgotówkowych.

ZAJRZYJ DO NAS NA
WWW.UM.ZAROW.PL
ZAWSZE AKTUALNE

INFORMACJE

→ Sprzedam mieszkanie 
na osiedlu w Żarowie o po-
wierzchni 37,20 m2, na parte-
rze. Cena do negocjacji. Tel. 
669 091 986

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

→ Sprzedam mieszkanie w Żarowie, 35 m2, na parterze, 
dwa pokoje, aneks kuchenny, przestronna łazienka i przed-
pokój. Stan bardzo dobry. W kuchni meble na wymiar wraz z 
wyposażeniem. Tel. 693 304 499

→ Sprzedam mieszkanie w Żarowie 49,75 m2 - 2 pokoje, 
duża kuchnia, przedpokój, łazienka + WC. Ogrzewanie na 
piece. Wysoki parter. Do mieszkania przynależy komórka. 
Cena 85 tys. zł (do negocjacji). Tel.: 605 645 487

→ Sprzedam działki budowlane w Mrowinach ul. Kolejo-
wa. Tel.748589499

→ Sprzedam w Żarowie atrakcyjną działkę budowlaną, w 
pełni uzbrojoną, na Osiedlu Piastów ul. H. Pobożnego, pow. 
991 m2. Cena do negocjacji. Tel.0049 1791124606, 0049 
1799665599
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Jak funkcjonuje rehabilitacja
w żarowskim szpitalu?

Rehabilitacja wróciła do Żarowa dzięki wielu zaangażowanym osobom. Na 
zdjęciu, z wizytą w szpitalu poseł na Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłoc-
ka, senator RP Wiesław Kilian, ordynator szpitala Dorota Podwórna, radny 
Rady Miejskiej Mariusz Borowiec i prezes Żarowskiego Stowarzyszenia 

„Edukacja” Helena Słowik.

Pacjenci na miejscu w Żarowie mogą korzystać z profesjonalnych zabie-
gów oferowanych przez szpital w Żarowie. 

Po kilkuletniej przerwie Przychodnia Rehabilitacyjna przy żarowskim szpitalu znów przyjmuje pacjentów. Choć szpital nie uzyskał na ten rok kontraktu z 
Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie zupełnie bezpłatnych dla mieszkańców zabiegów rehabilitacja w końcu została uruchomiona.

Taką decyzję w porozumie-
niu z dyrektorem Narodowe-
go Funduszu Zdrowia Wio-
lettą Niemiec i dyrektorem 
świdnickiego szpitala „Lata-
wiec” Grzegorzem Klocem 
podjął burmistrz Leszek Mi-
chalak. Wymagało to jednak 
wielu żmudnych i trudnych 
negocjacji. – Nasze wspólne 
spotkanie z dyrektorem Naro-
dowego Funduszu Zdrowia we 
Wrocławiu 10 listopada 2014 
roku zaowocowało konkret-
nym rozwiązaniem. Nie udało 
się uzyskać kontraktu, a po-
mimo to, dzięki determinacji 
i zaangażowaniu burmistrza 
Leszka Michalaka rehabili-
tacja w końcu ruszyła. Być 
może nie na takich zasadach, 

jak oczekiwaliby tego wszy-
scy, ale to rozwiązanie, które 
wprowadzono tutaj w Żarowie 
jest dla mieszkańców bardzo 
korzystne. Mamy obietnicę dy-
rektora Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, że w przyszłym 
roku szpital ma dużą szansę, 
aby sięgnąć po ten kontrakt. 
Głęboko wierzę, że właśnie 
tak się stanie i mogę obiecać, 
że znów wspólnie będziemy o 
to zabiegać – zaznacza Izabe-
la Katarzyna Mrzygłocka 
poseł na Sejm RP, która od 
samego początku była zaan-
gażowana w uruchomienie 
dla mieszkańców rehabilitacji 
w żarowskim szpitalu.

Dziś za zabiegi rehabilita-
cyjne pacjenci płacą tylko 

połowę kosztów. Pozosta-
łą część pieniędzy dopłaca 
gmina, a dalszą organizacją 
zabiegów dla mieszkańców 
zajmuje się Żarowskie Stowa-
rzyszenie „Edukacja”. To tu-
taj Żarowianie mogą dokonać 
rejestracji i otrzymać decyzję 
o dofinansowaniu świad-
czeń. – Rozwiązanie, które 
zaproponowaliśmy wspólnie 
naszym mieszkańcom bardzo 
dobrze funkcjonuje. Tylko w 
lutym z zabiegów rehabilita-
cyjnych skorzystało 28 osób, a 
na marzec zapisanych jest już 
23 mieszkańców. To pokazuje 
tylko, jak duże jest zapotrze-
bowanie na tego typu usługi 
wśród mieszkańców naszej 
gminy. Choć przyznaję, że po 
wizycie w Narodowym Fundu-
szu Zdrowia miałam poważne 
obawy, czy rehabilitacja ruszy 
w 2015 roku. Ale wtedy, na 
tej drodze pojawili się ludzie 
dobrej woli: poseł Izabela 
Katarzyna Mrzygłocka, któ-
ra bardzo nam pomogła w 
tej sprawie, dyrektor szpitala 
w Świdnicy Grzegorz Kloc 
równie mocno zaangażowany 
i burmistrz Leszek Michalak, 
który zagwarantował środki 
finansowe na pięćdziesięcio-
procentowe dofinansowanie 
kosztów zabiegów. Jako Sto-

Komu przysługuje 
Karta Dużej Rodziny?
Uwaga rodzice! Karta 

Dużej Rodziny, która 
weszła w życie w lipcu 2014 
roku cieszy się sporą popu-
larnością.

Przysługuje rodzinom z 
przynajmniej trójką dzie-
ci, niezależnie od dochodu. 
Wydawana jest bezpłatnie 
każdemu członkowi rodziny. 
Rodzice mogą korzystać z 
karty dożywotnio, dzieci do 
18 roku życia lub do ukoń-
czenia nauki, maksymalnie 
do osiągnięcia 25 lat. Osoby 
niepełnosprawne otrzymają 
kartę na czas trwania orze-
czenia o niepełnosprawno-
ści. – Karta Dużej Rodziny 
oferuje system zniżek oraz 
dodatkowych uprawnień dla 
rodzin wielodzietnych. Jej 
posiadacze mogą korzystać 
z katalogu oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej czy transpor-

towej na terenie całej kraju. 
Zniżki mogą oferować nie 
tylko instytucje publiczne, 
ale również przedsiębiorcy 
prywatni. Przystępując do 
programu zyskują prawo do 
posługiwania się znakiem „Tu 
honorujemy Kartę Dużej Ro-
dziny” – wyjaśnia Katarzy-
na Janik z Referatu Oświaty 
Funduszy Zewnętrznych i 
Promocji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. 

Aby otrzymać Kartę Du-
żej Rodziny należy pobrać 
wniosek ze strony interne-
towej Urzędu Miejskiego w 
Żarowie lub w pokoju nr 8 i 
złożyć go w Biurze Obsługi 
Klienta. Szczegółowe infor-
macje dotyczące programu 
można uzyskać w pokoju nr 
8 i pod nr tel. 74 858 05 91 
wew. 340.

Magdalena Pawlik

Mariusz Borowiec
radny Rady Miejskiej
Wspólne zaangażowanie 
nie poszło na marne. Cieszę 
się bardzo, że udało się do-
prowadzić do końca proces 
utworzenia przy żarowskim 
szpitalu Przychodni Reha-
bilitacyjnej. Jest to obiekt 
bardzo dobrze wyposażony 
w sprzęt. I mam nadzieję, że 
w przyszłym roku otrzyma 
w końcu kontrakt z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, 
żeby mieszkańcy naszej 
gminy nie musieli już po-
nosić żadnych kosztów. 

warzyszenie nie mogliśmy nie 
podjąć tego wyzwania – mówi 
Helena Słowik prezes Ża-
rowskiego Stowarzyszenia 
„Edukacja”.

Zapotrzebowanie na takie do-
finansowywane zabiegi wśród 
mieszkańców gminy Żarów 
jest bardzo duże. Przychodnia 
Rehabilitacyjna, która została 
dla nich uruchomiona wypo-
sażona jest w nowy i specjali-
styczny sprzęt. A pacjenci nie 
muszą dojeżdżać do innych 
sąsiednich miejscowości i cze-
kać w kolejce na zabieg. – Jest 
szpital reumatologiczny w Ża-
rowie i nareszcie mamy swoją 
Przychodnię Rehabilitacyjną, 
która jest bardzo potrzebna. 
Coraz więcej jest schorzeń, któ-

re można w ten sposób właśnie 
leczyć. A poza tym nie brakuje 
tutaj życzliwej i kompetentnej 
obsługi, co dla nas pacjentów 
jest również bardzo ważną kwe-
stią. Nie trzeba tracić czasu i 
dodatkowych pieniędzy, aby 
skorzystać z zabiegów, tak jak 
było to do tej pory, kiedy często 
musieliśmy dojeżdżać do porad-
ni w innych miejscowościach 
– przyznaje Lesław Ogro-
dowicz mieszkaniec Żarowa, 
który korzysta z zabiegów w 
szpitalu w Żarowie. Opinie in-
nych pacjentów korzystających 
z zabiegów są bardzo podobne. 
– Bardzo się cieszymy, że re-
habilitacja w końcu ruszyła w 
Żarowie. Nie każdego było stać 
na to, żeby ponosić dodatkowe 

koszty. Szpital jest w pełni do-
stosowany do naszych potrzeb 
– podkreślają zgodnie An-
drzej Tomala i Janina Osada 
mieszkańcy korzystający z za-
biegów w Żarowie.

Magdalena Pawlik

ALIMENTY
Pierwszy z cyklu artykułów 

publikowany na łamach 
„Gazety Żarowskiej” postano-
wiliśmy poświęcić tematyce, 
z którą pracownicy Kancelarii 
spotykają się bardzo często. 
Temat dotyczy szeroko pojętej 
renty alimentacyjnej uregulo-
wanej głównie w Ustawie Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy.

§ Zgodnie z obowiązującym 
prawem alimenty to regu-

larne, cykliczne świadczenie 
jakie, najczęściej rodzice (ale 
nie tylko), zobowiązani są 
płacić na rzecz dziecka, które 
nie jest w stanie samodzielnie 
się utrzymać. Renta alimenta-
cyjna ma służyć zapewnieniu 
dziecku realizacji uzasadnio-
nych potrzeb takich jak: wyży-
wienie, mieszkanie, leczenie, 
wykształcenie, zakup odzieży, 
wyjazdy wakacyjne, rozrywka 
w zasadnym zakresie. 

§ Istnieją dwa najczęstsze 
sposoby uzyskania na-

leżnych dziecku alimentów. 
Pierwsze rozwiązanie dotyczy 
ugodowego porozumienia się 
co do wysokości alimentów 
między uprawnionym a zobo-
wiązanym. W przypadku kiedy 
polubowne załatwienie sprawy 
jest niemożliwe, z czym spoty-
kamy się coraz częściej, nale-
ży skierować pozew do Sądu 
Rejonowego właściwego dla 
miejsca zamieszkania dziecka, 
bądź też pozwanego/pozwa-
nej – ustawodawca umożliwił 
uprawnionemu do alimentów 
swobodę wyboru sądu, przed 
którym będzie się toczyło po-
stępowanie.

§ W przypadku kiedy dziec-
ko nie ukończyło jeszcze 18 

lat pozew musi zostać złożony 
przez przedstawiciela usta-
wowego dziecka, najczęściej 
jednego z rodziców. W pozwie 
oprócz oznaczenia sądu, stron 
(powoda i pozwanego) należy 

precyzyjnie określić wyso-
kość alimentów jakich żądamy. 
Warto podkreślić, że złożenie 
pozwu nie podlega opłacie są-
dowej. 

§ Najważniejszym elemen-
tem pozwu jest jego uza-

sadnienie. Ten fragment pozwu 
sprawia największe trudności, 
gdyż poprawna, rzetelna i do-
kładna argumentacja pozwu 
gwarantuje nam przyspieszenie 
postępowania przed sądem. Z 
jednej strony w uzasadnieniu 
pozwu należy wskazać i udo-
kumentować miesięczny koszt 
utrzymania dziecka, należy to 
wykazać poprzez przedłożenie 
faktur, rachunków, zaświad-
czeń, a w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach również 
poprzez zeznania świadków. Z 
drugiej zaś strony musimy wy-
kazać, że pozwany jest w stanie 
łożyć na utrzymanie dziecka. 
W tym celu należy dokładanie 
opisać też jego sytuację mająt-
kową. Postępowanie sądowe 

kończy wydanie przez sąd 
wyroku, w którym określona 
jest wysokość zasądzonej renty 
alimentacyjnej.  Orzeczenie to 
podlega wykonaniu w drodze 
egzekucji. 

§ Na sam koniec warto wska-
zać, czego niektórzy nie 

są świadomi, że pierwotnie 
zasądzona kwota alimentów 
nie musi pozostać identycz-
na przez cały okres trwania 
obowiązku alimentacyjnego. 
Po pewnym czasie może się 
bowiem okazać, że wcześniej 
ustalona kwota nie jest już ade-
kwatna do potrzeb dziecka. W 
takiej sytuacji konieczne jest 
wytoczenie nowego powódz-
twa i wykazanie przed sądem 
zasadności, odpowiednio - 
zwiększenia lub zmniejszenia 
kwoty alimentów.

Monika Gadzicka – Kowalska 
z Kancelarii Gruntkowska, 

Polewski i Partnerzy  
radcowsko – adwokacka 

Sp. p. z/s w Świdnicy

§ ZAPYTAJ PRAWNIKA  -> paragraf@um.zarow.pl



Gazeta Żarowska www.um.zarow.plInwestycje4

Wstęgę przed nowymi obiektami przecinali nie tylko zaproszeni goście, 
ale również uczniowie szkół, którzy będą korzystać ze świetlic środowi-
skowych.

W uroczystości otwarcia świetlic uczestniczyło wielu zaproszonych gości.

Jak przy każdej wiejskiej uroczystości nie mogło zabraknąć występu arty-
stycznego. 

Na zdjęciu prezes żarowskiej Spółdzielni Socjalnej „Raz Dwa Trzy” Lucyna Skorupska wraz ze współpracownikami.

Świetlice dla Mrowin i Zastruża
Na takie obiekty mieszkańcy czekali wiele lat. W Mrowinach i Zastrużu, gdzie w poniedziałek, 9 marca oddano do użytku dwie nowe świetlice środowiskowe 
nie było wcześniej miejsca na dodatkowe zajęcia dla dzieci.

Nie było miejsca na orga-
nizację zajęć z wychowania 
fizycznego, zebrania, narady i 
spotkania mieszkańców. Teraz 
się to zmieni. Tuż przy szkol-
nych placówkach powstały 
dwa nowoczesne obiekty, które 
spełniać będą rolę przyszkol-
nych sal gimnastycznych. 
Choć, według zapewnień sa-
mych mieszkańców nowe sale 
mają również funkcjonować 
jako małe centra kultury. – Je-
steśmy przekonani, że świetlice 
były tutaj bardzo potrzebne. 
Mamy nadzieję, że będziecie 
się tu świetnie bawić i szlifo-
wać swoje sportowe talenty. I 
pamiętajcie, że w Żarowie nie 
brakuje życzliwych osób, któ-
re nigdy nie zostawią Was w 
potrzebie – podkreślali pod-
czas uroczystego otwarcia 
nowych obiektów posłowie na 
Sejm RP Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka i Anna Zalew-
ska oraz senator RP Wiesław 
Kilian.

Nowe sale wyposażone 
zostały w pomieszczenia 

socjalne, trzy toalety, w tym 
jedną do użytku osób nie-
pełnosprawnych oraz salę do 
ćwiczeń. Głównie z przezna-
czeniem na realizację zajęć 
z wychowania fizycznego. 
Powstały w zaledwie kilka 
miesięcy. Ich budowa kosz-
towała łącznie ponad 800 
tysięcy złotych. – Od dziś 
to Wy, drogie dzieci, jeste-
ście gospodarzami nowych 
świetlic. Gratuluję Wam tak 

Raz dwa trzy … rozwijamy się
Żarowską Spółdzielnię 

Socjalną znają chyba 
wszyscy mieszkańcy naszej 
gminy. Od pięciu lat dba-
ją o czystość w Żarowie i 
to właśnie dzięki Ich pracy 
nasze miasto staje się co-
raz schludniejsze. Jednakże 
utrzymanie czystości mia-
sta, to nie jedyna dziedzina 
Ich działalności. O przybli-
żenie zakresu ich prac po-
prosiłam Lucynę Skorupską 
– Prezesa Spółdzielni.

– M.Pawlik – Pani Prezes 
proszę opowiedzieć na-
szym czytelnikom o dzia-
łalności Spółdzielni.

– Lucyna Skorupska – 
Przede wszystkim jesteśmy 
firmą zajmującą się utrzy-
maniem porządku, czysto-
ści chodników, placów oraz 
utrzymaniem terenów zielo-
nych. Od pięciu lat wykonuje-
my prace porządkowe na zle-
cenie gminy Żarów, firm oraz 
administratorów wspólnot 
mieszkaniowych na terenie 
Żarowa. Takie były początki, 
ale już od ponad roku zajmu-
jemy się również sprzątaniem 
pomieszczeń. Robimy to na 
zlecenie firm działających w 
żarowskiej i świdnickiej pod-
strefie WSSE „Invest-Park”. 
Ponieważ gwarantujemy 
wysoką jakość usług i niewy-

górowane ceny, dlatego tych 
zleceń nam przybywa, z cze-
go bardzo się cieszymy.

– M.Pawlik – Czy Spół-
dzielnia jest otwarta na 
świadczenie usług dla 
mieszkańców Żarowa?

– Lucyna Skorupska – Ależ 
oczywiście. Rozszerzamy na-
szą ofertę również dla miesz-
kańców Żarowa. Rozpoczę-
liśmy świadczenie usług w 
zakresie sprzątania klatek 
schodowych w budynkach 
wspólnot mieszkaniowych. 
Zauważyliśmy, że jest coraz 
większe zapotrzebowanie na 
taką usługę. Mieszkańcy sta-
rzeją się i nie mają już siły, 
aby samodzielnie sprzątać 
klatki schodowe, a każdy 
chce mieszkać w czystym oto-
czeniu. Nasza usługa nie jest 
droga. Za bieżące sprzątanie 
klatek schodowych na które 
składa się zamiatanie, mycie 
posadzek, wycieranie kurzu z 
balustrad, mycie lamperii po-
bieramy opłatę w wysokości 
około 1,50 zł brutto za metr 
kwadratowy powierzchni, co 
jest ceną bardzo przystępną 
dla każdej wspólnoty.

– M.Pawlik – W jaki spo-
sób mieszkańcy wspólnot 
mogą skorzystać z tej usłu-
gi?

– Lucyna Skorupska – To 

bardzo proste. Uważam, że 
na odbywających się teraz 
dorocznych spotkaniach 
wspólnot z administratorami 
mieszkańcy powinni zgłosić 
chęć skorzystania z tej usłu-
gi, a administrator podpisze 
z nami umowę na świadcze-
nie tej usługi.

– M.Pawlik – Wszyscy 
zauważyli, że w ostatnim 
miesiącu wzbogaciliście 
się o nowy samochód cię-
żarowy. Czy to oznaka do-
brej koniunktury?

– Lucyna Skorupska – 
Bardzo chciałabym, aby tak 
było. Samochód mogliśmy 
kupić dzięki bardzo atrak-
cyjnej pożyczce udzielonej 
nam przez Towarzystwo In-
westycji Społeczno-Ekono-
micznych z Warszawy. To 
instytucja wspierająca pod-
mioty ekonomii społecznej 
– takie jak Nasza spółdziel-
nia. Dzięki pożyczce kupili-
śmy nie tylko samochód, ale 
również inny sprzęt niezbęd-
ny do świadczenia nowych 
usług. Od tego roku, rozsze-
rzamy naszą działalność o 
zupełnie nowe usługi.

– M.Pawlik – Czy to 
prawda, że będziecie zaj-
mować się remontami 
dróg?

– Lucyna Skorupska – Re-

monty dróg, to za dużo po-
wiedziane. Burmistrz Leszek 
Michalak od kilku lat nama-
wiał Nas, abyśmy zajęli się 
wykonywaniem remontów, a 
właściwie łataniem dziur w 
jezdniach i chodnikach. To 
jedna z większych gminnych 
bolączek, ale dopiero teraz, 
dzięki pożyczce, stało się 
możliwe zakupienie odpo-

wiedniego sprzętu, co po-
zwoli na wykonywanie tych 
prac. Już niebawem sprzęt 
i pracownicy pojawią się 
na gminnych drogach. Mam 
nadzieję, że szybko dojdzie-
my do wprawy i nie będzie-
my zbyt długo powodować 
utrudnień na drogach.

– M.Pawlik – Dziękuję 
Pani za rozmowę i w imie-

niu czytelników, z okazji 
zbliżającego się pięciolecia 
działalności życzę całej 
Spółdzielni powodzenia i 
sprawnego działania oraz 
zwiększonych dochodów.

– Lucyna Skorupska – 
Dziękuję w imieniu całej 
spółdzielni.

Magdalena Pawlik

wspaniałego obiektu – do-
powiadał burmistrz Leszek 
Michalak.

W każdej szkole, od teraz 
dzieci mogą ćwiczyć i tre-
nować na profesjonalnych 
obiektach sportowych. Ta-
kiego miejsca nie brakuje już 
w żadnej placówce oświato-
wej. – Ta sala to wielki dar 
dla szkoły i dla całego śro-
dowiska lokalnego. Ale ro-
zumiemy, że to też ogromna 

praca i determinacja władzy 
lokalnej. Nasza szkoła jed-
noczy pokolenie i organizuje 
szereg działań na rzecz spo-
łeczności. To serce naszej 
wsi. Spełniają się nasze ma-
rzenia. Dziękujemy panie 
burmistrzu! – tak w imieniu 
całej społeczności szkolnej 
dziękowali sołtysi Mrowin i 
Zastruża Krystyna Popek i 
Wojciech Elżbieciak.

Magdalena Pawlik
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169/1 901 SW1S/00019267/1 Sprzedaż na własność 6.500 zł 650 zł 9 00

Przetarg został ograniczony z uwagi na kształt i brak funkcjonalności działki  

1. Przetarg odbędzie się 21 kwietnia 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 
2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w 
tabeli  na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej 
do dnia 17  kwietnia 2015r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny naby-
cia, 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 nota-
rialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oferent nabywający nieru-
chomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych związa-
nych z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie 492  zł oraz kosztów notarialnych.
8. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Imbramowice posiada funkcję określo-
ną symbolem A.35 MN/MW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 748580-
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 pełnomoc-
nictwa 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.
14. Postąpienie wynosi 100 zł.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA II PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących ze zbywaną 

działką dotyczący sprzedaży  działki położonej w Imbramowicach

Sołecki Turniej
w Kręgle

Sołeckie drużyny do sportowej rywalizacji zachęcali również radni Rady 
Miejskiej, jako przedstawiciele wiejskiej społeczności. 

Uchwała w sprawie nowych stawek za wodę i ścieki była przedmiotem 
ostatniej sesji Rady Miejskiej 12 marca. Żarowscy radni Rady Miejskiej jed-
nogłośnie wstrzymali się jednak od głosu za wprowadzeniem nowych sta-
wek. Zgodnie z prawem będą one obowiązywały już od 1 maja 2015 roku. 

W ubiegłym tygodniu na żarowskim Stadionie Miejskim 
pojawiły się kolejne nowe trybuny sportowe. To dalszy 
ciąg obiecanej sportowcom modernizacji stadionu. 
Wcześniej, cały teren obiektu został ogrodzony. W na-
stępnym etapie stadion przejdzie również drobne pra-
ce remontowe, a w finale ma zostać także wykonane 
zadaszenie obiektu nad trybunami. Będzie to jednak 
uzależnione od pozyskanych środków zewnętrznych.

Zakup specjalistycznego sprzętu i umundurowania, 
modernizacje strażackich remiz, pozyskanie nowych 
wozów bojowych i więcej wyszkolonych druhów. To 
tylko część planów, jakie na ten rok mają żarowscy 
strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Każdego roku druhowie omawiają je na zebraniach 
sprawozdawczych w swoich jednostkach. Wszystkie 
jednostki strażackie są już po zebraniach. Teraz wy-
pada tylko poczekać na realizację tych planów.   

Na co dzień zajmują się 
sprawami lokalnych 

społeczności. Integrują, or-
ganizują imprezy, zbierają 
podatki, aranżują pracę na 
wsi, organizują zebrania 
wiejskie, przekazują wia-
domości z gminy i po pro-
stu zwyczajnie służą dobrą 
radą.

Mowa o sołtysach, którzy 
w środę, 11 marca obchodzi-
li swoje święto. Z tej okazji 
w Żarowie rozegrany został 
turniej gry w kręgle. Taką 
niespodziankę przygotował 
dla wszystkich sołtysów bur-
mistrz Leszek Michalak. - 
Zabawa była naprawdę przed-
nia! Nie zabrakło również 
rywalizacji sołeckiej, choć tak 
naprawdę każdy był tego dnia 
zwycięzcą. Miałem okazję po 
raz pierwszy uczestniczyć w 
tej sołeckiej zabawie, bo to 
mój debiut na stanowisku soł-
tysa. I wbrew pozorom muszę 
przyznać, że to bardzo ciężka 
praca społeczna i wymagają-
ca poświęcenia, ale przynosi 
też ogrom satysfakcji - pod-
kreślał Witold Madej sołtys 
Mielęcina.

Sołecki Turniej w Krę-
gle pokazał także aktyw-
ność wiejskich miejsco-
wości. Sołtysi trzynastu 
wsi, którzy uczestniczyli 
w turnieju zaprezentowali 
znakomitą formę sportową. 
Mimo, że wśród nich było 
wielu amatorów tej gry. – 
Sołtysowanie to praca dla 
aktywnych społeczników. 
Sołtysi to liderzy lokalnych 
społeczności i bez ich po-
mocy w naszej gminie nie 
udałoby się zorganizować 
wielu ważnych przedsię-
wzięć. Jesteście bohaterami 
w swoich wsiach - mówił 
podczas narady ze wszyst-

kimi sołtysami burmistrz 
Leszek Michalak.

Jak jest ich recepta na 
udane sołtysowanie? - Żyć 
wśród życzliwych ludzi i 
znajdować porozumienie z 
tymi wrogo nastawionymi 
- przekonywał Eugeniusz 
Bernatowicz sołtys Marci-
nowiczek.

Sportowy Turniej wyło-
nił sołeckich zwycięzców. 
Pierwsze miejsce zajęli 
mieszkańcy Przyłęgowa, 
druga lokata przypadła 
mieszkańcom Imbramowic, 
a trzecie miejsce wywalczy-
ła społeczność z Mrowin.

Magdalena Pawlik

Stawki za wodę i ścieki na 2015 rok
Woda w Żarowie dalej 

będzie najtańsza w 
powiecie. Od 1 maja zaczną 
obowiązywać nowe stawki 
za wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków.

Zgodnie z nową taryfą, od 1 
maja 2015 roku do 30 kwiet-
nia 2016 roku Żarowianie za 
zużycie 1 metra sześciennego 
wody zapłacą 3,52 złotych. 
Do tej pory kwota ta wynosiła 
3,25 złotych i w porównaniu 
do poprzedniego roku wzrosła 
tylko o 0,27 złotych. Zmia-
ny odczują również odbiorcy 
przemysłowi, którzy od po-
czątku maja za wodę płacić 
będą 5,22 złotych i 9,75 zło-
tych za ścieki. Nowe stawki 
zaproponowane przez żarow-
ski Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji nie będą jednak 
mocno odczuwalne przez 
mieszkańców gminy Żarów. 
Są jednymi z najniższych w 
porównaniu do sąsiednich 
miejscowości. – Po raz kolej-
ny w Żarowie mamy najniższą 
cenę za wodę i ścieki. Stawki, 
które zostały wyliczone i za-
proponowane przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji są 
cenowo najatrakcyjniejszymi 
spośród gmin naszego regionu 
– wyjaśnia burmistrz Leszek 
Michalak.

Nowa taryfa stawek za 
wodę i ścieki, podobnie jak 
poprzednia zawierać będzie 
również opłatę abonamento-
wą, pobieraną za jednomie-
sięczny okres rozliczeniowy. 
Wyniesie ona 4,53 złotych. 
– Przy wprowadzaniu zmian, 
staramy się każdego roku, 
aby nieznaczne podwyżki 
cen wody i ścieków były jak 
najmniej odczuwane przez 
mieszkańców naszej gminy. 
Przypominam jednak, że Za-
kład Wodociągów i Kanali-
zacji również ponosi opłaty z 
tytułu oczyszczania ścieków, 
dostawy energii elektrycznej, 
obowiązkowych badań ja-
kości wody, usług transpor-
towych, podatków, wzrostu 

cen materiałów używanych 
do eksploatacji urządzeń. To 
wszystko powoduje, że ceny 
za wodę i odbiór ścieków ro-
sną – dopowiada Waldemar 
Baranowski prezes żarow-
skiego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji.

Pomimo nieznacznej pod-
wyżki, nowe stawki i tak są 
najniższymi w całym powie-
cie świdnickim. Najwięcej za 
metr sześcienny wody 4,94 
złotych płacą mieszkańcy 
Świebodzic i Dobromierza. 
W Jaworzynie Śląskiej staw-
ka ta wynosi 4,50 złotych, w 
Marcinowicach 4,26 złotych, 
a w gminie Świdnica 4,21 
złotych.

Magdalena Pawlik
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I ślubuję Ci ...

Warto zobaczyć

Dzień Kobiet w Żarowie

Nagrodę od Wiceminister Gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik dla firmy Da-
icel Safety Systems Europe odbierała Dominika Ciara.

„I ślubuje Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie 
opuszczę aż do śmierci” … Słowa te ponad pół wieku temu wypowiedzieli 
Jadwiga i Zbigniew Konikowscy. Wspólnie z burmistrzem Leszkiem Micha-
lakiem, sekretarzem gminy Sylwią Pawlik i kierownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego Beatą Nejman na zdjęciu dostojni jubilaci.

Występ Kabaretu „Pod Wyrwigroszem” był wyjątkowym prezentem z okazji 
Dnia Kobiet. Na zdjęciu niezwykle utalentowani artyści z kabaretu.

Na hali sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, gdzie 
odbył się występ kabaretu próżno było szukać wolnego miejsca.

Dzień Kobiet zorganizował także żarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
dla swoich studentek.

Firma Daicel z Żarowa nagrodzona
przez Ministerstwo Gospodarki

Japońska fabryka Daicel Safety Systems Europe, jako jedyna firma z żarowskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” została wy-
różniona przez Ministerstwo Gospodarki. Nagroda, która została przyznana firmie podczas konferencji „Mądrzej, czyli jak uczyć i szkolić dla gospodarki” to nagroda 
za promowanie szkolnictwa zawodowego, efektywną współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz wsparcie rzeczowe i finansowe uczniów i szkół.

Nagroda ważna i wyjątko-
wa, bo przyznana za bardzo 
dobrą współpracę z młody-
mi ludźmi, którzy właśnie 
tutaj, na terenie firmy zdo-
bywają pierwsze zawodowe 
doświadczenie. – Nie byłoby 
prawdą, gdybym powiedzia-
ła, że nagroda była dla nas 
dużym zaskoczeniem. Rze-
czywiście firma Daicel Safety 
Systems Europe musi robić 
więcej niż takie firmy jak To-
yota czy Electrolux, żeby za-
istnieć na rynku pracy. Stąd 
nasza aktywność rozwija się 
właśnie w kierunku współpra-
cy ze szkołami i uniwersyteta-

mi technicznymi. Regularnie 
organizujemy staże i praktyki 
dla uczniów szkół średnich 
oraz studentów i ta współ-
praca układa nam się coraz 
lepiej – przyznaje Dominika 
Ciara dyrektor personalna i 
administracji z firmy Daicel 
Safety Systems Europe.

Firma Daicel Safety Sys-
tems Europe jest producen-
tem małych, lekkich i eko-
nomicznych napełniaczy do 
poduszek powietrznych w 
samochodach. Obecnie w 
Żarowie zatrudnia 360 osób. 
Docelowo jednak, ta liczba 
niebawem ma się znacznie 

zwiększyć. – Zamierzamy w 
2017 roku uruchomić w Ża-
rowie Europejskie Centrum 
Rozwoju Produktu, gdzie 
zatrudnienie znajdzie 30 in-
żynierów, głównie automaty-
ków i pracowników średniego 
szczebla. Nie będzie to łatwe 
zadanie, pozyskać taką grupę 
talentów, stąd nasze działa-
nia skierowane są w stronę 
współpracy z technikami i 
wyższymi uczelniami. Dla nas 
jako firmy o profilu produk-
cyjnym właśnie absolwenci 
kierunków technicznych są 
najbardziej pożądanymi kan-
dydatami do pracy. Zależy 

nam jednak również na tym, 
aby osoby te mogły się w na-
szej firmie realizować i rozwi-
jać – dopowiada Dominika 
Ciara z japońskiej fabryki w 
podstrefie żarowskiej.

Podczas konferencji, na 
której wyróżniono dolnoślą-
skie szkoły i przedsiębior-
stwa, w tym firmę Daicel 
Safety Systems Europe zo-
stał powołany Klaster Edu-
kacyjny „INVEST in EDU” 
Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Jest 
to zrzeszenie przedsiębior-
ców, szkół i samorządów, 
którego głównym zadaniem 

jest zwiększenie dostępności 
staży i praktyk oraz promo-
cja szkolnictwa zawodowe-
go. Dzięki temu uczniowie 

szkół zdobędą praktyczne 
umiejętności i będą mieć ła-
twiejszy dostęp do nowocze-
snych technologii.

Recepta na udane mał-
żeństwo? Dużo miłości 

i tolerancji. Nie może nicze-
go zabraknąć – śmieją się 
państwo Jadwiga i Zbigniew 
Konikowscy, którzy w pią-
tek, 6 marca obchodzili 
jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego.

Z tej okazji małżonkowie 
w imieniu prezydenta RP 
Bronisława Komorowskie-
go otrzymali z rąk burmistrz 
Leszka Michalaka list gra-
tulacyjny, medale za długo-
letnie pożycie małżeńskie 
oraz upominki. 

Jubilaci poznali się na za-
bawie w Żarowie i od tam-
tej pory są nierozłączni. 
Ślub brali 19 grudnia 1964 
roku i choć bywały trudne 
chwile, wytrwali w związ-

ku małżeńskim ponad pół 
wieku. - Takie chwile jak ta 
uświadamiają nam, jak bar-
dzo potrzebujemy bliskości 
drugiej osoby. Małżeństwo 
nie polega tylko na dzieleniu 
się miłością, ale często i na 
kłótniach, których nie da się 
uniknąć. W małżeństwie nie 
może niczego zabraknąć. 
Czy dobrze czy źle, trzeba 
żyć ze sobą. Wspierać się i 
pomagać sobie nawzajem – 
przyznają zgodnie małżon-
kowie Jadwiga i Zbigniew 
Konikowscy.

Państwo Konikowscy 
doczekali się dwójki dzie-
ci, pięcioro wnuków oraz 
dwóch prawnuków. Teraz z 
niecierpliwością oczekują 
na kolejnego prawnuka, któ-
ry niebawem pojawi się na 
świecie. Czy czegokolwiek 
w życiu żałują? Odpowia-
dają krótko – Po prostu się 
kochamy...

Magdalena Pawlik

To był wyjątkowy Dzień 
Kobiet w Żarowie! Ka-

baret „Pod Wyrwigroszem”, 
który wystąpił w niedzielę, 
8 marca w żarowskim Gmin-
nym Centrum Kultury i Spor-
tu rozbawił zgromadzoną 
publiczność do łez. 

Artyści zafundowali ze-
branej publiczności dużą 
dawkę dobrego humoru. W 
Żarowie wystąpili ze swo-
im najnowszym programem 
„Variate, czyli czego nie zo-
baczysz w radio i nie usły-
szysz w telewizji”. 

Tradycyjnie nie zabrakło 

życzeń dla wszystkich pań, 
które uczestniczkom kabare-
tu składali burmistrz Leszek 
Michalak, dyrektor Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu 
Artur Adamek oraz Jakub 
Błaszczyk burmistrz Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej. 
– Niech 8 marca trwa przez 
cały rok! Jesteście przebojo-
we, pomysłowe i coraz bar-
dziej nowoczesne. I nikogo o 
tym nie musimy przekonywać 
– takimi słowami wszystkie 
zgromadzone Żarowianki 
przywitał burmistrz Leszek 
Michalak.

Więcej zdjęć z występu Kabaretu „Pod Wyrwigroszem” 
można znaleźć na stronie internetowej www.um.zarow.pl

ŻARÓW
19 marca
Spektakl teatralny „Gdy śmierć zastuka” Wo-
odego Allena (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 
15, godz. 19.00, wstęp bezpłatny)
21 marca
Akcja „Rowerem przez Żarów” zainicjowana przez grupę 
mieszkańców połączona z ogniskiem (Zbiórka z rowerami nad 
żarowskim stawem, godz. 14.00)
26 marca
Recital Adriana Dróżdż (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, 
godz. 19.00, wstęp bezpłatny)
29 marca
Rozstrzygnięcie konkursu „Tradycje Wielkanocne” organizo-
wanego przez Gminne Centrum Kultury i Sportu (gimnazjum 
im. Jana Pawła II, ul. Piastowska 10, godz. 13.30)
II Kiermasz Wielkanocny (gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. 
Piastowska 10, godz. 10.00-16.00)

ŚWIDNICA
21 marca
Koncert „Pod Chmurami”(Okudżawa, Biczewska, Cohen, Klub 
Bolko, ul. Pl. Grunwaldzki 11, godz. 19.00, bilety 10 zł)
19 kwietnia
Shirley Valentine – monodram Krystyny Jandy (sala teatralna, 
ul. Rynek 43, godz. 19.00, bilety 60 zł do nabycia w Informacji 
Turystycznej)
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Średniowieczne centralne ogrzewanie z Wierzbnej 
czyli piec typu hypocaustum odkryty na terenie przypałacowym

Śladami historii

część
IV

Jak wspomnieliśmy na początku opracowania system ogrzewania typu hypocaustum odkryty został również w toku badań ar-
cheologicznych prowadzonych pod koniec lat 90-tych XX wieku w Wierzbnej. Jak czytamy w sprawozdaniu z badań autorstwa 
Artura Boguszewicza, Łukasza Koniarka i Zbigniewa Pozorskiego. Badania archeologiczne możnowładczo-rycerskiego zespołu 
rezydencjonalnego w Wierzbnej przeprowadzono w dniach 12-31.07.1999r., stanowiły one kontynuację prac rozpoczętych w 
1997 r. Ich podstawowym celem było rozpoznanie faz rozwoju poszczególnych elementów siedziby feudalnej w rejonie kościoła 
i pałacu oraz na terenie gródka.

nr 05 / 18 marca 2015

Na wysokości dziedzińca 
pałacu, gdzie w 1997 r. od-
kryto najstarsze nie naruszone 
ślady średniowiecznego osad-
nictwa, założono dwa wyko-
py archeologiczne (wykop nr 
I i III) o łącznej powierzchni 
26 m2. Badania te pozwoliły 
na stworzenie całej sekwencji 
faz zasiedlenia okolic pałacu 

od połowy XIII po XVI w. W 
ich trakcie odkryto między 
innymi wcześniej nie znane 
elementy zabudowy: rów – 
fosa z przełomu XIII i XIV 
w. oraz urządzenie grzewcze 
typu hypocaustum z 2 poł. 
XIV w. 

Wykop nr I o wymiarach 
4x5 m zlokalizowano w czę-

ści centralnej dziedzińca 
pałacu, orientując go wzglę-
dem jego ścian. Eksplora-
cję prowadzono warstwami 
naturalnymi, nawiązując do 
numeracji jednostek straty-
graficznych z sondażu 1/97. 
Na całej powierzchni wykopu 
naturalne podłoże stanowił 
gruboziarnisty piasek pocho-

dzenia lodowcowego. Stan 
badań nie pozwala na stwier-
dzenie czy odkryte w trak-
cie prac wykopaliskowych 
urządzenie grzewcze typu 
hypocaustum stanowiło wol-
nostojącą konstrukcję, czy też 
wpisane było w południowo-
wschodni narożnik budynku 
o konstrukcji fachwerkowej. 
Pewnikiem jest natomiast, iż 
obiekt ten umieszczono we 
wkopie o głębokości ok. 0,8 
m. Spośród jego konstrukcji 
zachowały się ściany o gru-
bości 0,17-0,27 m, tworzące 
czworobok o wym. 1,35x2,70 
(wymiar niepełny). Wznie-
siono je z kamieni o wymia-

Tańczyli do upadłego!

Na kiermasz wielkanocny
do żarowskiego gminazjum

Zajęcia Zumby cieszą się w Żarowie coraz większym zainteresowaniem.

Organizatorzy już dziś planują kolejną edycję maratonu zumby w Żarowie. 

Przez trzy godziny w 
sobotę, 7 marca w ża-

rowskim Gminnym Cen-
trum Kultury i Sportu roz-
brzmiewała energetyczna 
muzyka.

W przeddzień Dnia Kobiet 

Nagrody dla
uczestników

Żarowskiego Maratonu 
Zumby zostały

ufundowane przez:

- Sklep Odzieżowy
„Rossa” w Żarowie
- Sklep Odzieżowy „Styl” 
w Żarowie
- Sklep BONUS AGD RTV w 
Żarowie
- Kwiaciarnia M. Babraj
w Żarowie
- Salon fryzjerski „R’NEA” 
Ewelina Banasiak
w Żarowie
- Salon kosmetyczny 
„Lila” w Świdnicy
- Muzeum Przemysłu
i Kolejnictwa w Jaworzy-

mieszkanki gminy Żarów 
aktywnie wypoczywały 
podczas Żarowskiego Ma-
ratonu Zumby, który odbył 
się pod honorowym patro-
natem burmistrza Leszka 
Michalaka. Tańczyły panie 

w różnym wieku i nie tylko 
profesjonalistki. Organiza-
torem trzygodzinnego mara-
tonu było Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 
Zabawę prowadziło sześć 
instruktorek: Beata Rejek, 
Alicja Janicka, Kateřina 
Benešová, Edyta Szmal-
cel, Magdalena Trusz-
czyńska i Aleksandra Sa-
toła. – Zumba to mieszanka 
tańca i fitness. Skierowana 
jest do wszystkich, nieza-
leżnie od wieku i płci. W 
tegorocznej zabawie uczest-
niczyło blisko 150 uczestni-
ków i z każdym maratonem 
tych osób wciąż przybywa. 
To także doskonała zabawa, 
mnóstwo pozytywnej ener-
gii i co ważne dla wszyst-
kich pań setki spalonych 
kalorii. Dodatkowo wśród 
uczestników rozlosowali-
śmy nagrody ufundowane 
przez licznych darczyńców 
i sponsorów – mówi Artur 
Adamek dyrektor Gminne-
go Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie.

Stroiki, zajączki, pisan-
ki, kraszanki i wielka-

nocne wypieki. Wszystkie 
te ozdoby i produkty już 
niedługo zagoszczą na na-
szych wielkanocnych sto-
łach.

W niedzielę, 29 marca 
mieszkańcy Żarowa będą 
mogli poczuć ten przed-
świąteczny klimat. Po raz 
drugi już, w żarowskim 
gimnazjum odbędzie się 
kiermasz wielkanocny or-

ganizowany przez Lokalną 
Grupę Działania „Szlakiem 
Granitu”, na którym oprócz 
Żarowa zaprezentują się 
również goście z Dobro-
mierza, Jaworzyny Śląskiej, 
miejscowości Kostomłoty, 
Strzegomia, Świdnicy i Uda-
nina. - Pisanki, świąteczne 
stroiki, tradycyjna babka, 
makowiec i artystyczne rę-
kodzieła to wszystko już w 
niedzielę palmową. Zapra-
szamy na wielkanocny kier-

masz do Żarowa i na wysyp 
regionalnych przysmaków. 
Przedświąteczne kierma-
sze to już tradycja w naszej 
gminie. Oprócz wyrobów 
regionalnych oraz kulinar-
nych specjałów, pojawią 
się także unikatowe ozdoby 
wielkanocne oraz wiosenne 
- podkreśla Helena Sło-
wik, dyrektor gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Żaro-
wie i koordynatorka świą-
tecznego jarmarku.

Na odwiedzających tego 
dnia żarowskie gimnazjum 
czekać będzie również wy-
stawa przygotowana przez 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu. Mieszkańcy podzi-
wiać będą mogli najpięk-
niejsze pisanki-kraszanki, 
serwety oraz spróbować 
świątecznych wypieków. 
Rozstrzygnięcie XXI kon-
kursu „Tradycje Wielkanoc-
ne” organizatorzy zaplano-
wali w godz. 12.00-13.30.

Kiermasz Wielkanocny 
LGD „Szlakiem Granitu” 

(godz. 10.00-16.00)
XXI Konkurs

„Tradycje Wielkanocne”
(godz. 12.00-13.30)

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl

rach: 33x14x17, 26x14, 24x16, 
27x18 cm i fragmentów ce-
gieł, dostawiając konstrukcję 
do krawędzi wykopu. Dno 
obiektu wylepiono warstwą 
gliny. Urządzenie zaopatrzone 
było w dwie komory. Od stro-
ny zachodniej znajdowało się 
pomieszczenie obsługi o wy-
miarach (niepełnych) 0,75x1,1 
m. Od komory grzewczej od-
dzielała ją ścianka grubości 
0.12-0,2 m, zaopatrzona w 
otwór o szerokości ok. 0,4 
m. Wymiary pomieszczenia 
komory grzewczej wynosiły 
1x1,2 m. Jej ścianki zaopa-
trzone były w odsadzki sze-
rokości: 0,04-0,06 m (ściana 

północna), 0,1-0,15 m (ściana 
południowa). Wspierały się na 
nich łęki rusztu, zbudowane z 
kamieni i fragmentów cegieł, 
spajanych gliną

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury

i Sportu

nie Śląskiej
- ZOO we Wrocławiu
- Firma Agrotrans
w Żarowie
- Salon fryzjerski
Monika Lesiak
- Stajnia Biały Las Wierzb-
na – Państwo Przybylscy
- Marek Reruch
- Firma DEKORIA.PL
- Kwiaciarnia
Dorota Dawlewicz
- Hotel Gołębiewski
w Karpaczu
- Sklep Jubiler Elżbieta
i Stanisław Maciuszek
- Firma „ALFA” w Świdnicy
- Firma „MARTEX”
w Świdnicy
- Centrum Rozwoju
Osobowego „RENESANS”

w Świdnicy
- Hotel „Maria”
w Wałbrzychu
- Centrum Medycyny
Estetycznej
w Świebodzicach
- Pizzeria „U DANIELA”
w Żarowie
- Zamek Książ
w Wałbrzychu
- Firma „Substral”
- Kazimierz Bordulak
- Firma JOKO Cosmetics
- Agroturystyka Laguna 
Witoszów Dolny
- RED BULL POLSKA
- Firma Lou Pre
- Firma Oriflame
- Firma U KOGUTKA
Adam Kogut
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Gminny Turniej Wiedzy o sporcie

Wracamy do gry

Drugi w zimowym
pucharze Europy

Finał
krajowy

bez Gońca

Wszystkich pasjonatów sportu zapraszamy do udziału w Turnieju 
Wiedzy Sportowej. W rozgrywce finałowej, która odbędzie się 

17 kwietnia udział weźmie maksymalnie 10 osób, w przypadku większej 
ilości zgłoszeń rozegrane zostaną eliminacje.

Na najlepszych uczestników czekają nagrody rzeczowe, zwycięzca tur-
nieju otrzyma tytuł Mistrza gminy Żarów.

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

Organizatorami turnieju są Ryszard Prawdzik i Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu.

Od początku marca dostępny jest kompleks boisk 
sportowych „Moje boisko Orlik 2012”. Korzysta-

nie z boisk jest bezpłatne.

Godziny otwarcia:
- od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 21:30
- sobota, niedziela w godz. 12:00 – 18:00
Przypominamy, iż pierwszeństwo korzystania z bo-

isk mają osoby prywatne/kluby sportowe, które jako 
pierwsze zarezerwują termin wynajmu u animatora 
zatrudnionego na Orliku.

Zapraszamy na Orlika

Czwartoligowcy
odrobili zaległości

Wiosna w czwartej lidze szybciej rozpoczęła się dla dwóch zespołów. W prze-
łożonym z jesieni spotkaniu pomiędzy Orłem Ząbkowic Śl., a Orkanem Szcze-
drzykowice padł remis  2:2.

Taki wynik pozwolił piłka-
rzom z Ząbkowic Śl. przesko-
czyć w tabeli Zjednoczonych 
PCO Żarów. Tym samym po 
rundzie jesiennej żarowianie 
zajęli dziewiątą pozycję. 

Zakończył się okres przygo-
towawczy. Skład drużyny jest 
skopmletowany i opierać się 
będzie o zawodników wystę-
pujących w rundzie jesiennej. 
Cieszy powrót po kontuzji 
Krzysztofa Goździejewskie-
go, który już w meczach kon-
trolnych potwierdził swoją 
klasę, zdobywając kilka bra-
mek. Z zepołem pożegnał się 
Arkadiusz Felich. W rundzie 
wiosennej napastnik wystę-
pować będzie w Gromie Wit-
ków (kl. A).
Wyniki meczy kontrolnych:
Polonia Środa Śl. (kl. O) – 
Zjednoczeni PCO Żarów 1:1 
(1:0)
Polonia-Stal Świdnica (III 
liga) -  Zjednoczeni PCO Ża-
rów 3:3 (3:1)
Zjednoczeni PCO Żarów – 
MKS Karolina Jaworzyna Śl. 
(kl. O) 5:2 (4:2)

Zjednoczeni PCO Żarów – 
Polonia-Stal II Świdnica (kl. 
O) 3:2 (2:0)
Zjednoczeni PCO Żarów – 
LKS Gola Świdnicka (kl. O) 
5:4 (2:3)
Zjednoczeni PCO Żarów – 
LKS Bystrzyca Górna (kl. O) 
2:2 (2:1)
Zjednoczeni PCO Żarów – 
Grom Witków (kl. A) 8:3 
(2:3)

Inauguracja rundy jesien-
nej już w najbliższą sobotę 
(21.03). Zjednoczeni PCO 
Żarów po raz drugi będą 
chcieli pokonać niżej noto-
wany Włókniarz Mirsk. Tym 
razem rywalizacja przeniesie 
się do Mirska. Początek spo-
tkania o godz. 15:00.

Zestawienie 17.
kolejki IV ligi 
21.03 (wszystkie spotkania o 
godz. 15:00):
Olimpia Kowary – Miedź II 
Legnica
GKS Kobierzyce – KS Po-
lkowice
Chojnowianka Chojnów – 
Nysa Zgorzelec
LZS Stary Śleszów – Sokół 
Wielka Lipa
Granica Bogatynia – Orzeł 
Ząbkowice Śl.
Orkan Szczedrzykowice – 
AKS Strzegom
Widawa Bierutów – BKS Bo-
brzanie Bolesławiec
Włókniarz Mirsk – KS Zjed-
noczeni PCO Żarów

Krzysztof Dutkiewicz

Data Godz. Spotkanie Wynik

15 III
11:00 Zryw Łażany – Zjednoczeni PCO II Żarów 2:2
11:00 Grom Panków – Wierzbianka Wierzbna 1:2
11:00 Błyskawica Kalno – Tęcza Bolesławice 1:3

22 III
11:00 Tęcza Bolesławice – Zjednoczeni PCO II Żarów
12:00 Wierzbianka Wierzbna – Zryw Łażany
14:00 Darbor Bolesławice – Błyskawica Kalno

29 III
11:00 Tęcza Bolesławice – Wierzbianka Wierzbna
11:00 Zryw Łażany – Herbapol Stanowice
14:00 Zjednoczeni PCO II Żarów – Błyskawica Kalno

12 IV
11:00 Sokół Kostrza – Błyskawica Kalno
11:00 Płomień Dobromierz – Zryw Łażany
14:00 Zjednoczeni PCO II Żarów – Wierzbianka Wierzbna

19 IV
11:00 Błyskawica Kalno – Wierzbianka Wierzbna
11:00 Herbapol Stanowice - Zjednoczeni PCO II Żarów
11:00 Zryw Łażany – Orzeł Witoszów Dolny

26 IV

11:00 Herbapol Stanowice – Wierzbianka Wierzbna
14:00 Kłos Lutomia – Błyskawica Kalno
14:00 Zjednoczeni Gościsław – Zryw Łażany
14:00 Zjednoczeni PCO II Żarów – Płomień Dobromierz

1 V

11:00 Błyskawica Kalno – Herbapol Stanowice
11:00 Wierzbianka Wierzbna – Płomień Dobromierz
11:00 Orzeł Witoszów - Zjednoczeni PCO II Żarów
11:00 Zryw Łażany – LKS Marcinowice

3 V

14:00 Błękitni Słotwina – Błyskawica Kalno
14:00 Darbor Bolesławice – Zryw Łażany
14:00 Zjednoczeni PCO II Żarów – Zjednoczeni Gościsław
14:00 Orzeł Witoszów – Wierzbianka Wierzbna

10 V

11:00 Błyskawica Kalno – Płomień Dobromierz
11:00 Zryw Łażany – Sokół Kostrza
12:00 Wierzbianka Wierzbna – Zjednoczeni Gościsław
12:00 LKS Marcinowice - Zjednoczeni PCO II Żarów

17 V

11:00 LKS Piotrowice Św. - Błyskawica Kalno
12:00 LKS Marcinowice – Wierzbianka Wierzbna
14:00 Kłos Lutomia – Zryw Łażany
15:00 Zjednoczeni PCO II Żarów – Darbor Bolesławice

24 V

11:00 Błyskawica Kalno – Orzeł Witoszów Dolny
11:00 Sokół Kostrza – Zjednoczeni PCO II Żarów
11:00 Zryw Łażany – Błękitni Słotwina
12:00 Wierzbianka Wierzbna – Darbor Bolesławice

31 V

11:00 LKS Piotrowice Św. - Zryw Łażany
11:00 Grom Panków – Błyskawica Kalno
11:00 Sokół Kostrza – Wierzbianka Wierzbna
15:00 Zjednoczeni PCO II Żarów – Kłos Lutomia

4 VI

14:00 Błyskawica Kalno – Zjednoczeni Gościsław
14:00 Wierzbianka Wierzbna – Kłos Lutomia
14:00 Błękitni Słotwina - Zjednoczeni PCO II Żarów
14:00 Zryw Łażany – Grom Panków

7 VI
11:00 Zryw Łażany – Błyskawica Kalno
11:00 Zjednoczeni PCO II Żarów – LKS Piotrowice Św.
11:00 Błękitni Słotwina – Wierzbianka Wierzbna

14 VI

11:00 Błyskawica Kalno – LKS Marcinowice
11:00 Wierzbianka Wierzbna – LKS Piotrowice Św.
11:00 Grom Panków - Zjednoczeni PCO II Żarów
11:00 Tęcza Bolesławice – Zryw Łażany

Rundę wiosenną zainau-
gurowali piłkarze wystę-

pujący w kl. B. Zawodnicy 
Wierzbianki Wierzbnej sku-
tecznie bronią pozycji lidera, 
powiększając przewagę nad 
swoimi rywalami.

Wierzbianka Wierzbna 
dzięki zwycięstwu 2:1 nad 
Gromem Panków odskoczyła 

drugiemu zespołowi w tabeli 
na trzy punkty. 

Ważne spotkanie w kontek-
ście walki o tytuł mistrzow-
ski czekało na zawodników 
Zrywu Łażany. Po raz kolej-
ny rezerwy Zjednoczonych 
PCO Żarów nie znalazły 
sposobu na pokonanie ekipy 
z Łażan. Remis 2:2 pozwala 

piłkarzom Zrywy trzymać 
kontakt z czołówką. Strata do 
lidera wynosi cztery punkty.

Już w następnej kolejce 
zmierzą się ze sobą Wierz-
bianka Wierzbna oraz Zryw 
Łażany. Pierwszy mecz tych 
drużyn zakończył się remi-
sem 3:3

Terminarz B-klasy - spotkania zespołów gminy Żarów. Runda wiosenna.

Rezultat 76.19 dał Pawłowi 
Fajdkowi drugie miejsce 

w rywalizacji młociarzy pod-
czas rozgrywanego w portu-
galskiej Leirii zimowego pu-
charu Europy w rzutach.

Mistrz świata z Moskwy 
miał w Portugalii mierzone 
tylko dwa rzuty. W pierw-
szej serii posłał młot na od-
ległość 74.62. Druga próba 
przyniosła najdłuższy wynik 
w konkursie - 76.19. Przy 
kolejnych czterech rzutach 
sędzia podnosił czerwoną 
chorągiewkę. Zwyciężył, 
imponujący formą już teraz, 
utytułowany Węgier Kriszti-
án Pars. Złotemu medaliście 
olimpijskiemu z 2012 roku 

tryumf w pucharze Europy 
przyniósł rzut na odległość 
79.24 (seria: 77.55-77.31-
75.92-79.24-x-78.64). Trzeci 
w konkursie był Mołdawia-
nin Serghei Marghiev z wy-
nikiem 73.84. 

Przypomnijmy, że przed ro-
kiem w zimowym pucharze 
Europy w rzutach zwyciężył 
Paweł Fajdek. Wychowanek 
ULKS Zielony Dąb Żarów 
pokonał wówczas dzisiejsze-
go tryumfatora. 

Kolejna edycja zimowego 
pucharu Europy rozegrana 
zostanie za rok, 12-13 mar-
ca. Niespełna tydzień przed 
rozpoczęciem halowych mi-
strzostw świata w Portland.

(zdj. M.Biczyk, źródło www.pzla.pl)

Po raz pierwszy od kilku lat 
szachiści Gońca Żarów nie 

zagrają w finale krajowym 
„Złotej Wieży”.

Podczas finału dolnośląskie-
go rozegranoego w Nowej 
Bystrzycy Goniec zajął trzecie 
miejsce. Do finału centralne-
go awansowały dwa najlepsze 
zespoły: Wieża Pęgów, UKS 
Giecek Radków. 

Goniec Żarów: Jowita Dran-
ka, Damian Daniel, Marek 
Szmyd, Dawid Mozol, Woj-
ciech Kowalczuk.


