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Jubileusz w Bajkowym 
Przedszkolu

Jedyna taka suszarnia
w powiecie

Budowa basenu 
- kolejny etap

Optymistyczne dzieci, 
optymistyczny perso-

nel i optymistyczni rodzice. 
Tutaj wszyscy uczą się przy-
jaźni, życzliwości i empatii. 

Tutaj nie ma złośliwości, 
agresji i przemocy. Do Bajko-
wego Przedszkola w Żarowie 

Jedna z najnowocześniej-
szych suszarni osadów, 

która w zaledwie kilka mie-
sięcy powstała na terenie 
żarowskiego Przedsiębior-
stwa Wodno-Ściekowego w 
piątek, 27 marca została ofi-
cjalnie oddana do użytku. 

Na placu budowy basenu 
w Żarowie znów zrobi-

ło się głośno i gwarno.
Ekipa budowlana firmy 

Saltex Europa, która wy-
grała przetarg na dokoń-
czeniu budowy obiektu od 
samego rana pracuje przy 

uczęszczają optymistyczne 
przedszkolaki, które wierzą, 
że w każdej sytuacji będą mo-
gli sobie poradzić. Tego uczą 
ich opiekunowie w żarowskiej 
placówce, jak być optymistą i 
nigdy się nie poddawać.

więcej na str. 4

Choć inwestycja kosztowała 
prawie 4 mln. zł., żarowskiej 
oczyszczalni na realizację tego 
zadania udało się pozyskać 
kilkumilionowe dofinansowa-
nie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

więcej na str. 4

wnoszeniu kolejnych kon-
strukcji basenowych. Spo-
tkać ich można na placu 
przy ulicy Piastowskiej, 
gdzie powstaje nowoczesna 
pływalnia, ale i wewnątrz 
obiektu. 

więcej na str. 3
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Święta Wielkanocne zbliżają się 
wielkimi krokami. Warto jednak już 
dziś zastanowić się, jakie smakoły-
ki powinny zagościć na świątecz-
nym stole.

Pieniądze na remont kolejnej prze-
budowy rzeki Tarnawka

Nie tak wyobrażali sobie rozpoczę-
cie rundy wiosennej piłkarze i kibice 
czwartoligowego KS Zjednoczeni 
PCO Żarów.

Żarowskie przedszkolaki są wizytówką Bajkowego Przedszkola. Wyrosną 
z nich sami optymiści.

Po wieloletnich staraniach Żarowianie będą mogli korzystać z nowocze-
snego i profesjonalnego obiektu. Do ich dyspozycji basen zostanie oddany 
najpóźniej w drugim kwartale 2016 roku. Według optymistycznych prognoz 
i zapewnień firmy wykonawczej budowa basenu może zakończyć się pod 
koniec tego roku.

Inwestycja była bardzo kosztowna, ale warto było na nią wyłożyć tak duże 
pieniądze. Ponadto otworzą się również nowe możliwości zagospodarowa-
nia osadu. Będzie on mógł być współspalany w urządzeniach energetycz-
nych lub wykorzystany do produkcji peletów.



Firma NOVA Sp. z o.o.
dystrybutor w zakresie

sprzedaży ekskluzywnych
artykułów piśmiennych,

galanterii skórzanej i produktów managerskich w sektorze B2B 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Przedstawiciel Handlowy
Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za 
wsparcie Zarządu w rozwoju firmy poprzez budowę wizerunku 
firmy na rynku oraz realizację polityki sprzedażowej.
Wymagania:
- min. 2 lata doświadczenia w sprzedaży i bezpośrednich kon-
taktach z klientami (mile widziane w branży związanej z dystry-
bucją souvenirów)
- gotowość do wyjazdów służbowych (min. 3 dni w tygodniu 
poza miejscem zamieszkania)
- umiejętności negocjacyjne, nastawienie na sukces
- umiejętność budowania i utrzymania dobrych relacji z klientami
- wewnętrzna motywacja 
- bardzo dobra organizacja pracy własnej
- wysoko rozwinięte zdolności i umiejętności interpersonalne
- umiejętność finalizacji transakcji
- wykształcenie minimum średnie
- aktywne prawo jazdy kat. B
- niekaralność
- umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń mobil-
nych
- mile widziane: znajomość języka angielskiego w stopniu ko-
munikatywnym
Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznie roz-
wijającej się firmie, o ugruntowanej 19-letniej pozycji na rynku 
w obszarze produktów premium
- atrakcyjne wynagrodzenie: wysoka podstawa+ system prowi-
zyjny uzależniony od osiąganych wyników
- narzędzia niezbędne do wykonywania pracy (telefon, laptop, 
samochód służbowy)
- możliwość awansu, rozwoju i podniesienia swoich kwalifikacji
- pracę w ambitnym, zgranym zespole, który wspólnie osiąga 
wyznaczone cele

CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres:
rekrutacja@nova-pen.pl, lub osobiście w siedzibie firmy  

Nova Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7, 58-130 Żarów 
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Kronika Policyjna

Wieści z Powiatu

Pijany mężczyzna groził mieszkańcom
Funkcjonariusze żarowskiego komisariatu policji zatrzyma-
li 60-letniego mężczyznę, który groził mieszkańcom nożem. 
Jak się okazało agresywny mężczyzna był pijany, a badaniem 
alkomatem wykazało dwa promile alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Sprawca został zatrzymany i usłyszał już zarzuty 
za popełnione przestępstwo. Grozi mu kara do dwóch lat po-
zbawienia wolności.

Ukradł pieniądze ze sklepowej kasy
Przed dłuższy czas przebywał  na terenie sklepu, twierdząc, 
że czeka na swoją żonę. Rozmawiał również z klientkami i 
handlowcami. Potem wykorzystał nieuwagę sprzedawcy i 
ukradł ze sklepowej kasy pieniądze. – Do zdarzenia doszło 
na terenie sklepu EKO w Żarowie. Łupem nieznanego sprawcy 
padło 2,5 tysiąca złotych. W tej chwili wiemy już, że złodziej 
na pewno nie był mieszkańcem gminy Żarów. W dalszym ciągu 
prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia sprawcy. 
Za kradzież mężczyzna może trafić do więzienia nawet na pięć 
lat – mówi Janusz Kozendra komendant komisariatu policji 
w Żarowie.

Pijana kobieta za kółkiem
Podczas kontroli w ruchu drogowym policjanci regularnie za-
trzymują wielu nietrzeźwych kierowców i rowerzystów. Naj-
częściej są to mężczyźni. W ciągu ostatnich kilku dni w ręce 
stróżów prawa wpadła jednak młoda amatorka jazdy po al-
koholu. – Kiedy policjanci dali sygnał do zatrzymania się kie-
rowcy samochodu zauważyli, że za kierownicą siedziała młoda 
kobieta. Funkcjonariusze wyczuli od niej woń alkoholu, a prze-
prowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało prawie promil 
alkoholu. Zatrzymana to 36-letnia mieszkanka naszej gminy. 
Za jazdę po pijanemu odpowie teraz przed sądem. Zostanie 
również ukarana zatrzymaniem prawo jazdy i karą grzywny. 
Może trafić również do więzienia na dwa lata – informuje Ja-
nusz Kozendra z żarowskiego komisariatu policji.

Bądźmy ostrożni! Złodzieje w święta nie robią 
sobie wolnego
W ferworze świątecznych przygotowań nasza czujność często 
bywa osłabiona. Złodzieje dobrze o tym wiedzą i wykorzy-
stują to przy każdej nadarzającej się do tego okazji.  – Jeśli 
chcemy mieć spokojne święta, warto pamiętać o tym, by wy-
jeżdżając dokładnie zamknąć mieszkanie i zwrócić uwagę, czy 
przypadkiem nasz dom nie jest obserwowany, powiadomić o 
naszej nieobecności sąsiadów, do których mamy zaufanie, a 
w trakcie zakupów pilnować portfela oraz dokumentów i za-
chować ostrożność w tłoku – przypomina komendant policji 
Janusz Kozendra.

Oprac. Magdalena Pawlik

● Sprzedam działki budowlane w Mro-
winach ul. Kolejowa. 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

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywie-
szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości prze-

znaczonych do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmi-
strza Miasta Żarów Nr 35/2015 z dnia 16 marca 2015r.

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

przeznaczonych do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Bur-
mistrza Miasta Żarów Nr 36/2015 z dnia 17 marca 2015r. 

PODZIĘKOWANIE
W  imieniu  Zespołu  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w  Żarowie za okazaną wrażliwość i 

otwarte serce podziękowania kieruję do Ryszarda Pawlika, Radosława Białek, Marze-
ny Zięby, Katarzyny Ślęzak, Elżbiety Mucha, Lucyny Skorupskiej. Dziękuję za prze-
kazaną odzież na rzecz mieszkańców gminy Żarów. Dziękuję Marzenie Zięba za działa-
nia wolontarystyczne i przekazanie żywności na rzecz  naszych podopiecznych. Z całego 
serca dziękuję Zarządzającym   Colgate-Palmolive Manufacturing Sp. z o.o  w Świdnicy za 
przekazane pasty na rzecz dzieci i Ich rodzin oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek 
sposób wspierają pomoc społeczną w działaniach na rzecz drugiego człowieka. Wasze 
wsparcie to ważne i konieczne bogactwo, za które bardzo dziękujemy. 

Z pozdrowieniami W imieniu Zespołu 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie

Anita Denes-Ziemkiewicz

Ostatni dzwonek
na rozliczenie PITU

Przypominamy, że ostatni 
z dyżurów pracowników 

Urzędu Skarbowego wyzna-
czony został na 14 kwietnia, 
w godz. 10.00 do 15.00 w 
sali narad Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

Chętni, którzy chcą skorzy-
stać z takiej formy pomocy 
muszą przynieść ze sobą 
dowód osobisty, PITY od 
pracodawców za 2014 rok, 
dokumenty potwierdzające 
ulgi i odliczenia oraz ze-
znanie roczne za 2013 rok. 

W powiecie świdnickim 
rozpoczęły się prace 

mające na celu moderni-
zację ewidencji gruntów i 
budynków. 

Modernizacja zostanie wy-
konana w oparciu o dane 
zgromadzone w zasobie geo-
dezyjnym i kartograficznym 
oraz pomiary uzupełniające w 
terenie. Pracami zostały objęte 
wszystkie obręby wiejskie w 
gminie Żarów. W dwóch świe-
tlicach wiejskich w Imbramo-
wicach i Kalnie pracownicy 
Warszawskiego Przedsiębior-
stwa Geodezyjnego S.A. oka-
zują właścicielom ortofotoma-
py z zarysami granic działek, 
konturów budynków oraz 
nieruchomości lokalowych. 
Niestety brak wcześniejszych 
ogłoszeń o zamiarze wyko-
nania tych prac w taki sposób 
(na świetlicy nie w terenie) 
spowodował zaskoczenie rol-
ników i wiele nieprzyjemnych 
sytuacji w lokalach. Właści-
ciele gruntów, którzy uznali 
granice za zgodne podpisem 
poświadczali ten fakt w pro-

tokołach. Inni, mający wątpli-
wości wnosili o wyznaczenie 
granicy w terenie. Po zakoń-
czeniu opracowania projektu 
kartograficznego zostanie on 
wyłożony na 15 dni roboczych 
do publicznego wglądu. Wte-
dy właściciele winni zgłosić 
wszystkie uwagi i wnioski do-
tyczące działek, budynków i 
lokali. Po tym terminie będzie 
to niemożliwe. A tak na mar-
ginesie, dzięki ortofotoma-
pom wielu rolników posiadło 
wiedzę w temacie przyorania 
dróg śródpolnych, rowów oraz 
sąsiednich działek. 

Radna Powiatowa
Urszula Ganczarek

Wszystkie porady ekspertów 
są zupełnie bezpłatne.

Magdalena Pawlik
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Kontynuacja prac na potoku Tarnawka

Pierwsze prace związane z regulacją potoku Tarnawka rozpoczęły się 
jeszcze w 2012 roku. Udało się wówczas pogłębić koryto rzeki, wyłożyć 
koryto i boki kamieniem i płytami betonowymi, wybudować mosty i mury 
ochronne oraz zamontować klapy ochronne na wszystkich rurociągach 
wpływających do potoku. Inwestycja zamknęła się w kwocie 16 milionów 
złotych. 

Widać już klatkę schodową, która powstaje przy obiekcie basenowym. Z 
dnia na dzień przybiera ona nowego wyglądu.

Jeszcze w tym roku mają ruszyć kolejne prace remontowe przy regulacji potoku Tarnawka. Choć przez 
ostatnie dwa lata odcinek ten na terenie Bukowa, Imbramowic i pobliskiej wsi Dzikowa był gruntownie 
przebudowany i dziś potok utrzymany jest w bardzo dobrym stanie, nadal pozostają takie miejsca, które 
wymagają gruntownej konserwacji.

Będzie to kolejny etap jed-
nej z najważniejszych i długo 
wyczekiwanych inwestycji 
w gminie Żarów. Całe przed-
sięwzięcie zostanie sfinanso-
wane z budżetu samorządu 
województwa dolnośląskie-
go, który na to zadanie prze-
znaczył 300 tysięcy złotych. 
Inwestycja prowadzona bę-
dzie pomiędzy miejscowo-
ściami Imbramowice i Mro-
winy. – Prace będą polegały 
przede wszystkim na udroż-
nieniu koryta potoku, a ich 
celem będzie zapewnienie 
odpływu dla urządzeń melio-
racji wodnych szczegółowych 

– pisze w korespondencji do 
burmistrza Leszka Micha-
laka Ewa Mańkowska wi-
cemarszałek województwa 
dolnośląskiego.

Pozytywna decyzja o przy-
znaniu dodatkowych środ-
ków finansowych na regula-
cję potoku Tarnawka jest w 
dużej mierze odpowiedzią na 
wspólny apel przedstawicieli 
żarowskiej spółki wodnej i 
burmistrza Leszka Micha-
laka. Choć nie bez znacze-
nia jest również wsparcie i 
pomoc ze strony parlamen-
tarzystów posłanki Izabeli 
Katarzyny Mrzygłockiej i 

senatora Wiesława Kiliana. 
– Trzeba zaznaczyć, że pie-
niądze pozyskaliśmy dzięki 
burmistrzowi, który wystąpił 
w porozumieniu z zarządem 
spółek wodnych w Żarowie 
z apelem o kontynuację re-
montu kolejnego etapu prac 
na tym potoku. Pozwoli to, 
szczególnie dla użytkowników 
rolnych na dokonanie na-
stępnych konserwacji rowów 
melioracyjnych, które mają 
swoje odprowadzenie do Tar-
nawki – mówi Piotr Weiland 
kierownik Referatu Inwesty-
cji i Dróg Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Informacja o rozpoczęciu tej 
inwestycji dotarła już do rolni-
ków, którzy nie kryją, że jest to 
bardzo ważne przedsięwzię-
cie. – Od kilku lat Dolnośląski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych konserwuje ten po-
tok. Przez ostatnie dwa lata na 
tym odcinku potoku realizowa-
na była potężna inwestycja za 
kilkanaście milionów złotych. 
Pozostały jednak dwa odcinki 
na tym cieku, w kierunku Mro-
win i Imbramowic, które nie 
są gruntownie zabezpieczone. 
Mamy nadzieję, że inwestycja 
ta zostanie w tym roku całko-
wicie zrealizowana, bo jest to 

główny potok, który przecho-
dzi praktycznie przez sam śro-
dek gminy Żarów – podkreśla 
Artur Bernatowicz prze-
wodniczący Miejsko-Gminnej 
Spółki Wodnej w Żarowie.

Konserwacja potoku Tar-
nawka to nie jedyne prace 
melioracyjne, które w tym 
roku zostaną zrealizowane 
na terenie gminy Żarów. W 

planach żarowskiej spółki 
wodnej jest konserwacja 
rowów w Bukowie, Mar-
cinowiczkach, Pyszczynie, 
Kalnie, Krukowie, Przy-
łęgowie i Mikoszowej. 
Zakres tych prac będzie 
jednak uzależniony od po-
zyskanych środków finan-
sowych.

Magdalena Pawlik

Budowa basenu wkroczyła w kolejny etap
Na placu budowy basenu 

w Żarowie znów zrobiło 
się głośno i gwarno.

Ekipa budowlana firmy 
Saltex Europa, która wygra-
ła przetarg na dokończeniu 
budowy obiektu od samego 
rana pracuje przy wnoszeniu 
kolejnych konstrukcji baseno-
wych. Spotkać ich można na 
placu przy ulicy Piastowskiej, 
gdzie powstaje nowoczesna 
pływalnia, ale i wewnątrz 
obiektu. – Rozpoczęła się 
już budowa klatki schodowej 
oraz kolejnych ścianek dzia-

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

§Sprawy o rozwód nale-
żą do tych, które budzą 

najwięcej emocji. Z żądaniem 
orzeczenia rozwodu może 
wystąpić każdy z małżon-
ków. Sprawy o rozwód toczą 
się przed Sądem Okręgowym 
ostatniego miejsca zamiesz-
kania małżonków, jeżeli choć 
jedno z nich w okręgu tym ma 
jeszcze miejsce zamieszkania 
lub zwykłego pobytu. 

§Aby rozwód został orze-
czony, musi nastąpić po-

między małżonkami trwały i 

zupełny rozkładu pożycia. Zu-
pełny rozkład pożycia małżeń-
skiego powinien obejmować 
wszystkie trzy podstawowe 
więzi łączące małżonków, tj. 
uczuciowe, fizyczne i gospo-
darcze. Jeśli np. pomiędzy mał-
żonkami wygasło uczucie albo 
brak więzi fizycznych, a mimo 
to decydują się na utrzymanie 
więzi ekonomicznych, pozosta-
jąc w przyjacielskich relacjach, 
troszcząc się o siebie i wspólnie 
wychowując potomstwo, to nie 
można uznać, że doszło do zu-
pełnego rozkładu pożycia.  

§Pozew o rozwód podlega 
opłacie stałej w kwocie 

600 zł (tzw. wpis sądowy), któ-
rej można dokonać na rachunek 
bankowy Sądu lub poprzez 
naklejenie na pozew znaków 
opłaty sądowej dostępnych w 
kasie Sądu.

§Pozew powinien zawie-
rać dokładnie oznaczenie 

stron, a więc powoda i pozwa-

nego oraz określenie żądania, tj. 
wskazanie czy małżonek żąda-
jący rozwodu (powód) domaga 
się rozwodu bez orzekania o 
winie, czy z winy drugiego 
małżonka (pozwanego), a tak-
że uzasadnienie żądania. Orze-
kając rozwód Sąd ma bowiem 
obowiązek orzec, czy i który z 
małżonków ponosi winę roz-
kładu pożycia. Jednakże na 
zgodne żądanie obojga mał-
żonków Sąd zaniecha orzeka-
nia o winie, co wywołuje takie 
skutki, jak gdyby żaden z mał-
żonków nie ponosił winy (tzw. 
rozwód bez orzekania o winie). 
Jest to z pewnością rozwiąza-
nie korzystniejsze dla stron, 
gdyż znacznie przyspiesza pro-
ces rozwodowy, a poza tym po-
zwala uniknąć roztrząsania na 
sali rozpraw szczegółów życia 
rodzinnego. Aczkolwiek jeżeli 
strony pozostają w konflikcie i 
nie dojdą do porozumienia w 
kwestii nieorzekania o winie, 

to wówczas Sąd musi rozstrzy-
gnąć kwestię winy. 

§Najczęściej występujący-
mi w praktyce zawinio-

nymi przyczynami rozkładu 
pożycia małżeńskiego są: 1) w  
sferze uczuć: zdrada, nielojal-
ne postępowanie, poniżanie, 
awantury, przemoc, odmowa 
współżycia; 2) w sferze go-
spodarczej: odmowa pracy za-
robkowej w miarę sił i możli-
wości, nieprzyczynianie się do 
zaspokajania potrzeb rodziny, 
brak współdziałania w prowa-
dzeniu domu i wychowaniu 
dzieci; 3) w sferze fizycznej: 
odmowa współżycia, prze-
moc, porzucenie. Ustalając 
winę stron za rozkład pożycia 
małżeńskiego, strony mogą 
korzystać z różnych środków 
dowodowych. Postępowanie 
dowodowe ma przede wszyst-
kim na celu ustalenie okolicz-
ności dot. rozkładu pożycia, 
dzieci stron i ich sytuacji. Je-

żeli strony nie mają wspólnych 
małoletnich dzieci, sąd może 
się ograniczyć do przesłucha-
nia stron. Strony mogą wnio-
skować o przeprowadzenie in-
nych dowodów, m.in. z zeznań 
świadków, dokumentów. Nie 
jest wykluczone także posłu-
żenie się nagraniem rozmów 
prowadzonych przez strony, a 
także korespondencji mailo-
wej. Należy pamiętać, że spra-
wa o rozwód dotyczy kwestii 
prywatnych i  problemów leżą-
cych w sferze intymnej, z tego 
względu toczy się z wyłącze-
niem jawności (tzn. nikt poza 
małżonkami i ewentualnie ich 
pełnomocnikami nie uczestni-
czy w rozprawie rozwodowej). 
Należy jednak podkreślić, że 
tego typu dowody podlegają 
wnikliwej ocenie sądu co do 
swojej wiarygodności. 

§W każdej sprawie o roz-
wód sąd przeprowadza 

dowód z przesłuchania stron 
(tj. rozwodzących się małżon-
ków). Jeżeli istnieją widoki 
na utrzymanie małżeństwa, 
Sąd może skierować strony do 

mediacji. Rozprawa rozwodo-
wa odbywa się bez względu 
na niestawiennictwo jednej ze 
stron, co oznacza, że Sąd może 
orzec rozwód zaocznie (pod 
nieobecność stron), jeżeli jed-
nak na pierwsze posiedzenie 
nie stawi się powód, sąd zawie-
sza postępowanie.

§W wyroku rozwodo-
wym Sąd obowiązko-

wo rozstrzyga o władzy ro-
dzicielskiej nad wspólnym 
małoletnim dzieckiem mał-
żonków oraz o kontaktach z 
dzieckiem, a także o wysoko-
ści należnych alimentów na 
dziecko po rozwodzie. Przy 
czym Sąd uwzględnia poro-
zumienie małżonków w tym 
zakresie. Poza tym Sąd orze-
ka o sposobie korzystania z 
mieszkania przez czas wspól-
nego zamieszkiwania w nim 
rozwiedzionych małżonków, 
jeżeli zajmują oni wspólne 
mieszkanie.

apl. radc. Agnieszka Szewczak
z Kancelarii „Gruntkowska, 

Polewski i Partnerzy adwokacko 
– radcowska sp.p.” w Świdnicy

łowych konstrukcji, co może 
zauważyć każdy, kto obserwu-
je wszelkie zmiany, jakie po-
jawiają się na placu budowy 
basenu w Żarowie. Wewnątrz 
budynku, w pomieszczeniach 
technologicznych i koryta-
rzach piwnic układane są 
podłoża pod posadzki. Wyko-
nywane są także przebicia w 
ścianach żelbetowych i zamu-
rowania przejść. Pracownicy 
firmy wykonawczej na tym 
etapie dokonują również re-
profilacji niecki basenowej, a 
odbywa się to poprzez grosz-

kowanie powierzchni ścian 
betonowych – tłumaczy Piotr 
Neczaj z Referatu Inwestycji 
i Dróg Urzędu Miejskiego w 
Żarowie.

Chociaż inwestycja ta bory-
kała się już z wieloma proble-
mami, teraz zostanie zreali-
zowana do samego końca. Na 
ten rok zaplanowane zostało 
bowiem największe zaawan-
sowanie prac przy budowie 
żarowskiego basenu, stąd 
mieszkańcy będą mogli obser-
wować, jak inwestycja   nabie-
ra zupełnie nowego wyglądu. 

- Kryta pływalnia, która po-
wstaje w Żarowie będzie miej-
scem wypoczynku, rekreacji i 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Dopełni również naszą 
bazę sportową, z której korzy-
stają mieszkańcy gminy Żarów. 
Nie ukrywam, że jest to inwesty-
cja najbardziej przez mieszkań-
ców oczekiwana, dlatego zale-
ży nam, aby Żarowianie mogli 
z niej korzystać jak najszybciej. 
W końcu to w Żarowie dzieci 
będą mogły uczyć się pływać 
i doskonalić tą umiejętność, a 
także co ważne skorygować 

coraz częściej występujące u 
młodych ludzi wady postawy 
– mówi burmistrz Leszek Mi-
chalak.

Budowa basenu w Żarowie 
pochłonie ponad 9 milionów 
złotych. Zostanie sfinanso-

wana ze środków z budżetu 
gminy Żarów i dotacyjnych w 
wysokości 2,5 miliona złotych, 
które gmina Żarów pozyskała 
z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. 

Magdalena Pawlik

ROZWÓD
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Jedyna tak nowoczesna
suszarnia w powiecie

Obiekt uroczyście otworzyli wspólnie wszyscy partnerzy zrealizowanej in-
westycji. 

Tak dziś wygląda nowoczesna suszarnia osadów w Żarowie. 

Do realizacji programu „Optymistyczne Przedszkole” autorstwa Ireny 
Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot żarowskie przedszkole przystąpiło w 2011 
roku. Jego głównym założeniem jest takie wychowywanie dzieci, aby prze-
jawiały one zachowanie życzliwe i przyjazne dla innych ludzi.

Na zdjęciu Wojciech Michałowicz, od kilku miesięcy pracownik żarowskiej 
Spółdzielni Socjalnej „Raz Dwa Trzy”

Na zdjęciu przedszkolaki podczas uroczystości pięciolecia Bajkowego 
Przedszkola. 

Jedna z najnowocześniejszych suszarni osadów, która w zaledwie kilka miesięcy powstała na terenie żarow-
skiego Przedsiębiorstwa Wodno-Ściekowego w piątek, 27 marca została oficjalnie oddana do użytku.

Choć inwestycja kosztowa-
ła prawie 4 miliony złotych, 
żarowskiej oczyszczalni na 
realizację tego zadania udało 
się pozyskać kilkumilionowe 
dofinansowanie z Funduszu 
Spójności w ramach progra-
mu Infrastruktura i Środowi-
sko. Wraz z budową nowego 
obiektu oczyszczalnia zaku-

piła również specjalistyczne 
urządzenia, w tym płuczki 
do piasku, prasę odwadnia-
jącą osad i rurociąg wody 
technologicznej. – Gospo-
darka odpadami zawsze była 
trochę na bocznym torze, dla-
tego tym bardziej cieszę się, 
że w Żarowie powstał tak no-
woczesny obiekt. Jesteście na 

tym polu liderem. Serdecznie 
gratuluję – mówił podczas 
uroczystego otwarcia suszar-
ni osadów w Żarowie Alek-
sander Marek Skorupa pre-
zes zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu.

Suszarnia, która swo-
im wyglądem przypomina 
ogrodniczą szklarnię mie-
rzy 86 metrów długości i 12 
metrów szerokości. Dzia-
ła automatycznie, jedynie 
wywożenie osadu z części 
magazynowej suszarni wy-
maga pracy obsługi. – Gra-
tuluję realizacji tak nowator-
skiej inwestycji, ale przede 
wszystkim sprawnego wyko-
rzystania środków unijnych. 
Bo jest to największe przed-

sięwzięcie na terenie zakładu 
od wielu lat – podkreślał w 
trakcie otwarcia suszarni 
osadów burmistrz Leszek 
Michalak.

Nową inwestycję oczysz-
czalnia w Żarowie zreali-
zowała w ramach projektu 
„Poprawa gospodarki osado-
wej na terenie oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Ża-
rów”. Projekt ten otrzymał 
dofinansowanie na poziomie 
85 procent wartości inwesty-
cji, czyli prawie 3 milionów 
złotych. – Wykonanie tego za-
danie pozwoliło na spełnienie 
wymagań w zakresie oczysz-

czania ścieków oraz podwyż-
szyło efektywność ekonomicz-
ną działania oczyszczalni. 
Dzięki wykorzystaniu energii 
słonecznej możliwe będzie te-
raz suszenie osadu, w trakcie 
którego nastąpi jego reduka-
cja. Oczyszczalnia wytwarza-
ła do tej pory 1200 ton osadu 
rocznie, dzięki suszarni uzy-
ska zmniejszenie jego ilości 
do około 400 ton. Serdecznie 
podziękowania kieruję dziś 
w stronę wszystkich, którzy 
wspierali realizację naszego 

projektu. Wszędzie spotkali-
śmy się z życzliwym przyję-
ciem – zaznaczał Andrzej 
Kiszecki prezes Przedsię-
biorstwa Wodno-Ściekowego 
w Żarowie.

Na ogół tego typu suszarnie 
nie znajdują się przy niewiel-
kich oczyszczalniach, tylko 
przy dużych obiektach. Su-
szarnia osadów w Żarowie 
jest jedyną taką instalacją, 
która funkcjonuje w powiecie 
świdnickim. 

Magdalena Pawlik

Jubileusz w Bajkowym Przedszkolu

Aktywni po 50-tce
Optymistyczne dzieci, 

optymistyczny personel 
i optymistyczni rodzice. Tutaj 
wszyscy uczą się przyjaźni, 
życzliwości i empatii. Tutaj 
nie ma złośliwości, agresji i 
przemocy.

Do Bajkowego Przedszko-
la w Żarowie uczęszczają 
optymistyczne przedszkolaki, 
które wierzą, że w każdej sy-
tuacji będą mogli sobie pora-
dzić. Tego uczą ich opiekuno-
wie w żarowskiej placówce, 
jak być optymistą i nigdy się 
nie poddawać. Pięć lat temu, 
dokładnie z takim samym 
przesłaniem Bajkowe Przed-
szkole w Żarowie obchodziło 
uroczystość nadania imienia i 
rozpoczęło realizację Ogólno-
polskiego Programu „Opty-
mistyczne Przedszkole”, któ-
rego finałem, w 2014 roku 
było uzyskanie certyfikatu. 
Wspólnie z przedszkolakami 
w sobotę, 28 marca Bajko-
we Przedszkole świętowało 
pięciolecie tego wydarzenia. 
– Dziś mamy trzy powody do 
świętowania. Piąte urodzi-
ny Bajkowego Przedszkola, 
moja „osiemnastka” i certy-

fikat jakości „Optymistyczne 
Przedszkole”. Jestem dumna, 
że swoją osiemnastkę na sta-
nowisku dyrektora tej placów-
ki mogę świętować w świeżo 
upieczonym Optymistycznym 
Bajkowym Przedszkolu. Ale 
jeszcze większym powodem do 
dumy jest legitymowanie się 
certyfikatem Optymistycznego 
Przedszkola. Na terenie całe-
go powiatu świdnickiego tylko 
trzy przedszkolne placówki, w 
tym Żarów posiadają taki do-
kument. Realizacja tego pro-
gramu była dla nas trudnym 
zadaniem, ale uwieńczonym 
sukcesem, które nie tylko na-
daje placówce prestiż, ale jest 

Długo trwały jego pro-
blemy ze znalezieniem 

stałego zatrudnienia. Wcze-
śniej, praca owszem była, 
ale tylko w formie doryw-
czego zajęcia.

Nie przynosiło to ani ko-
rzyści finansowych ani 
zawodowych. Dziś, Woj-
ciech Michałowicz, aktyw-
ny pięćdziesięciolatek jest 
pracownikiem żarowskiej 
Spółdzielni Socjalnej „Raz 

mu Spółdzielnia Socjalna 
w Żarowie zatrudniła czte-
ry osoby na okres sześciu 
miesięcy. Pięćdziesięciolatek 
sprawdził się z nich wszyst-
kich najbardziej. – Praca w 
żarowskiej spółdzielni nie jest 
ciężka. Cieszę się, że mogę 
pracować w tak zgranym ze-
spole. Ważne jest również, że 
wynagrodzenie jest tutaj za-
wsze na czas. Wcześniej, róż-
nie z tym bywało – przyznaje 

motnie wychowujących co 
najmniej jedno dziecko do 
18 roku życia, osób posia-
dających specyficzne kwa-
lifikacje zawodowe i absol-
wentów. – Najważniejszym 
efektem projektu jest to, 
że wiele osób w tym wie-
ku, a w szczególności osób 
długotrwale bezrobotnych 
podniosło poczucie własnej 
wartości, część z nich zna-
lazło zatrudnienie na stałe 
i nadal pracuje. Nasz pra-
cownik jest tego najlepszym 
przykładem. Wszyscy go 
tutaj cenimy i cieszymy się, 
że pracuje w naszym zespo-
le – tak o panu Wojciechu 
mówi jego szefowa, prezes 
żarowskiej spółdzielni Lu-
cyna Skorupska.

Żarowska Spółdzielnia So-
cjalna „Raz Dwa Trzy” jest 
firmą zajmującą się utrzy-
mani em porządku, czysto-
ści chodników, placów oraz 
utrzymaniem terenów zie-
lonych. Od niedawna roz-
szerzyła swoją działalność o 
świadczenie usług w zakre-
sie sprzątania klatek schodo-
wych w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych. I znów 
będzie zatrudniać bezrobot-
nych pięćdziesięciolatków. 
W tej chwili firma poszukuje 
czterech osób w wieku 50+, 
które są bezrobotne i zare-
jestrowane w świdnickim 
Urzędzie Pracy.

Magdalena Pawlik

dla nas ogromną satysfakcją 
– mówiła podczas jubileuszu 
5. urodzin  Bajkowego Przed-
szkola dyrektor Elżbieta 
Wierzyk.

Jak przystało na optymi-
styczne przedszkole uroczy-
stość pięciolecia placówki 
była wyjątkowym wydarze-
niem dla wszystkich przed-
szkolaków, nauczycieli i 
rodziców. Nie zabrakło wystę-
pów artystycznych uczniów 
Bajkowego Przedszkola, ju-
bileuszowych tortów i przed-
stawienia teatralnego bajki 
„Kopciuszek” w wykonaniu 
rodziców i nauczycieli. Miłą 
niespodzianką dla przedszko-
laków była wizyta klownów 
na szczudłach, którzy specjal-
nie dla dzieci przygotowali 
balonowy deszcz. – Cieszę się 
i jednocześnie gratuluję tego, 
że Bajkowe Przedszkole w Ża-
rowie kształci samych optymi-
stów. To bardzo ważne zada-
nie, aby rozwijać w dzieciach 
optymizm, zainteresowania, 
talenty i poczucie własnej 
wartości – gratulował żarow-
skiej placówce burmistrz Le-
szek Michalak.

Dwa Trzy”. Bardzo chwali 
sobie tę pracę , bo nie tylko 
znalazł zatrudnienie na dłuż-
szy czas, ale współpracuje z 
życzliwymi pracownikami, 
którzy nigdy nie odmawiają 
mu pomocy. Pan Wojciech 
skorzystał z szansy udziału 
w projekcie organizowanym 
przez Powiatowy Urząd Pra-
cy w Świdnicy „Aktywny 
Powrót”. W ramach progra-

Wojciech Michałowicz, któ-
ry jest mieszkańcem Żarowa, 
a dziś zadowolonym i aktyw-
nym pięćdziesięciolatkiem.

Program, w którym udział 
brała żarowska Spółdziel-
nia Socjalna „Raz Dwa 
Trzy” przeznaczony był dla 
osób w wieku 50-64 lata, 
długotrwale bezrobotnych, 
zamieszkałych na wsi, nie-
pełnosprawnych, kobiet sa-
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Tradycje Stołu Wielkanocnego
Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Warto jednak już dziś zastanowić się, jakie smakołyki powinny zagościć na świątecznym stole. O wielkanocnych potrawach 
i tradycjach, jakie obchodzone są w ich domach mówią panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Specjalnie dla czytelników gospodynie zdradzają tajniki swoich popisowych potraw, 
zarówno tych tradycyjnych, jak i nowoczesnych. W niedzielę palmową, 29 marca podczas kiermaszu wielkanocnego w żarowskim gimnazjum  zorganizowanym przez LGD 
„Szlakiem Granitu” wszystkie smakołyki można było nie tylko skosztować, ale też poprosić o przepis lub po prostu poradzić się kulinarnych ekspertek.

Tradycyjny stół wielka-
nocny powinien być 

bogaty. 
Każda z gospodyń wiej-

skich przygotowuje po-
trawy, które zawsze go-
ściły w ich rodzinnych 
domach. Jednak wśród 
nich nie może zabraknąć 
również takich, które są 
wyszukane. Na stole Koła 
Gospodyń Wiejskich w 
Łażanach nigdy nie bra-
kuje zupy chrzanowej z 
jajkiem i białą kiełbasą, 
faszerowanych jajek, bia-
łej kiełbasy zapiekanej w 
cieście francuskim, ma-
zurków, babek i innych 
świątecznych wypieków. 
W tym roku nowością na 
naszym stole wielkanoc-
nym są jajka w galaretce 

Na stołach Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Kalnie 

nie brakuje jajek w różnej 
postaci.

Obok podanych tradycyj-
nie, są też jaja faszerowane, 
zrobione na twarożku czy 
obtoczone w cebulce. Trud-
no wyobrazić sobie święta 
wielkanocne bez żurku ob-
ficie przyprawionego chrza-
nem, potraw mięsnych, 
tradycyjnych mazurków, 
babek i serników. Oprócz 
świątecznych przysmaków 
tradycyjny stół wielkanocny 
powinien być pięknie ude-
korowany. Dziś na naszym 
stoisku nie brakuje wio-
sennych ozdób, baranków, 
króliczków, kolorowych 
pisanek i oczywiście palm 
wielkanocnych, jak przy-

Każdy z nas kocha święta 
za coś innego. Jedni cenią 

je za wolny czas i możliwość 
odpoczynku, inni za domo-
wą atmosferę i wspólne 
spędzanie czasu z rodziną.

A jeszcze inni za kulinarne 
polskie tradycje, na które nie 
możemy narzekać. Podstawą 
kulinarnej tradycji wielka-
nocnej są jaja, tak więc i na 
stole Koła Gospodyń Wiej-
skich w Imbramowicach nie 
brakuje takich przysmaków. 
Jak Wielkanoc to baby, pas-
chy, serniki, mazurki i inne 
słodkie przekąski. Nie zapo-
minajmy również o wędli-
nach, które koniecznie muszą 
być swojsko wędzone. Nasze 
gospodynie dbają o to, by na 
wielkanocnym stole znalazło 
się to, co smakuje najlepiej. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Łażanach zawsze uczestniczy w świątecz-
nych kiermaszach. Przez dwa dni to wyłącznie gospodynie przygotowy-
wały wszystkie potrawy na świąteczny jarmark do Żarowa.

Na zdjęciu gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kalnie wraz z grupą 
taneczną dziewczynek. Występ dziewczynek był największą niespodzianką 
podczas tegorocznego kiermaszu wielkanocnego w Żarowie.

W trakcie wielkanocnego kiermaszu uwagę zwracały nie tylko pięknie 
udekorowane stoły, ale przede wszystkim gospodynie ubrane w odświęt-
ne stroje ludowe. Tak jak na zdjęciu prezentuje się Koło Gospodyń Wiej-
skich w Imbramowicach.

Krystyna Faruń
Koło Gospodyń
Wiejskich w Łażanach

Władysława Salamon 
Koło Gospodyń
Wiejskich w Kalnie

Zofia Czado
Koło Gospodyń Wiej-
skich w Imbramowicach

śmietanowo-buraczanej, 
które doskonale dopełnia-
ją się z innymi wiosen-
nymi smakołykami. Jako 
tradycyjne gospodynie nie 
wyobrażamy sobie świąt 
również bez pieczonego w 
domu pasztetu.

stało na wielkanocną nie-
dzielę, które też wszystkie 
panie wspólnie przygoto-
wywały. Każda z nich wy-
konana jest z naturalnych 
surowców – bukszpanu, ga-
łązek wierzbowych, trzciny 
i ręcznie witych kwiatów. 

Wszystko dzięki przepisom 
przekazywanym z pokolenia 
na pokolenie. Jak spotykamy 
się we wspólnym gronie, każda 
z nas coś przynosi, próbujemy 
stare przepisy, a następnie się 
wymieniamy, by jeszcze je 
udoskonalić.

Wyrzucasz śmieci do rowu?
Zrobią Ci zdjęcie!

N ie pomagają apele i 
straszenie mandatami. 

W lasach czy przydrożnych 
rowach co rusz pojawiają 
się kolejne sterty gruzu po 
remontach i inne śmieci.

Zamiast do pojemni-
ka odpady lądują na tak 
zwanych dzikich wysypi-
skach, których jest coraz 
więcej. Trudno jest jednak 
kontrolować wszystkie te 
miejsca, a jeszcze trudniej 
namierzyć osoby, które 
podrzucają śmieci w tych 
okolicach. Pomocą mogą 
służyć mieszkańcy, którzy 
nierzadko mieszkają  nie-
daleko takich miejsc, a któ-
rzy zwracają uwagę, gdzie 
kto i co wyrzuca. - Miej-
sca, w których najczęściej 
dochodzi do zanieczysz-
czania odpadami zostaną 
objęte nadzorem. Jesteśmy 
zdeterminowani, aby likwi-

dować dzikie wysypiska i 
wykrywać sprawców ta-
kich wykroczeń. Dlatego, z 
uwagi na powiększający się 
problem dzikich wysypisk i 
podrzucanie śmieci do ro-
wów w ciągu najbliższych 
miesięcy miejsca o wzmożo-
nej nielegalnej działalności 
zostaną objęte systemem 
monitoringu. A wszystko 
po to, aby wykryć i dopro-
wadzić do ukarania osób, 
którzy nielegalnie wyrzuca-
ją odpady. Przypominamy 
również, że takie sytuacje 
będą zgłaszane na policję 
– mówi Michał Działow-
ski z Referatu Inwestycji i 
Dróg Urzędu Miejskiego w 
Żarowie.

Każdy mieszkaniec gmi-
ny Żarów może bezpłatnie 
oddać dowolną ilość odpa-
dów w Punkcie Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów. Tutaj 

Żarowianie mogą zostawiać 
odpady komunalne, RTV, 
AGD, tworzywa sztuczne, 
zużyte opony od pojazdów 
osobowych, papier, tektu-
rę, szkło i metale. Z punktu 
przystosowanego do maga-
zynowania tego typu odpa-
dów komunalnych korzystać 
mogą wszyscy mieszkańcy 
gminy Żarów,  w każdy po-
niedziałek w godz. 16.00-
18.00 i sobotę od 10.00 do 
12.00. Dodatkowo w każ-
dy ostatni piątek miesiąca 
mieszkańcy, po uprzednim 
zgłoszeniu telefonicznym 
mogą także oddawać odpa-
dy wielkogabarytowe. Po 
otrzymaniu takiego zgło-
szenia firma wywozowa 
zabiera takie odpady spod 
nieruchomości.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu przedstawiciele kół łowieckich dzierżawiących obwody na tere-
nie gminy Żarów. 

Plany łowieckie na 2015 rok
Bardziej efektywne wy-

konywanie planów ło-
wieckich przez dzierżawców 
lub zarządców obwodów ło-
wieckich, szybsze szacowa-
nie szkód spowodowanych 
przez zwierzynę i sprawniej-
sza wypłata odszkodowań 
łowieckich.

To tylko niektóre z ważniej-
szych zmian, jakie niesie za 
sobą nowa ustawa o prawie ło-
wieckim. Podczas posiedzenia 
Komisji Rolnictwa w środę, 18 
marca przedstawiciele Kół Ło-
wieckich, dzierżawiących ob-
wody na terenie gminy Żarów 
przedstawili do zaopiniowania 
plany łowieckie oraz podsu-
mowali zeszłoroczną działal-
ność, wskazując jednocześnie 
na najważniejsze problemy 
dotyczące gospodarowania ło-
wiskami. - Za najpoważniejszy 
problem wszyscy łowczy zgod-
nie wskazali przekształcenia 
w systemie gospodarstw rol-
nych. Zwrócili również uwagę 

na coraz częstszą dewastację 
urządzeń łowieckich. Z kolei 
wszyscy członkowie komisji 
wskazali na problem rozjeżdża-
nia dróg i pól przez samochody 
uczestników polowań, a także 
na przypadki niesprzątania 
śrutu i łusek z pół po polowa-
niu. Zaproponowaliśmy także 
łowczym, aby przed każdym 
polowaniem powiadamiać o 
tym fakcie mieszkańców dane-
go obszaru. Chociażby poprzez 
wystawienie tabliczki przed la-
sem, że w danym miejscu odby-
wa się polowanie. Omówiliśmy 
również zmiany, jakie niesie za 

sobą nowa ustawa o prawie 
łowieckim – mówi Waldemar 
Ganczarek przewodniczący 
Komisji Rolnictwa.

Zaktualizowane dane do-
tyczące adresów, członków 
zarządu, a także mapy z 
granicami obwodów ło-
wieckich niebawem dostęp-
ne będą na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. Łowczy zobo-
wiązali się, że po walnych 
zebraniach, jakie odbędą 
się w kwietniu przekażą 
wszystkie te informacje.

Magdalena Pawlik
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Oficjalnie wiosnę powitali w gminie Żarów najmłodsi jej mieszkańcy. Było 
topienie Marzanny, piosenki i wierszyki przeganiające zimę, a na przywita-
nie wiosny kolorowe stroje, pokazy taneczne i wokalne. W piątek, 20 marca 
w całym Żarowie było barwnie i kolorowo.

Szkoła Podstawowa w Żarowie nie wagaruje w pierwszy dzień wiosny, tyl-
ko dobrze się bawi! - skandowała podczas uroczystości zorganizowanych 
z okazji pierwszego dnia wiosny dyrektor szkoły Urszula Rurarz. I rzeczy-
wiście tak było. Uczniowie zaprezentowali swoje talenty podczas pokazów 
tanecznych.

„RECYKLINGUJESZ dobrze się czujesz! SEGREGUJESZ świat ratujesz!”, 
„Grzeczne dzieci segregują śmieci”, „EKOlogicznie żyjemy i śmieci segregu-
jemy”. To tylko niektóre z bardziej chwytliwych haseł, które na transparen-
tach w piątek, 20 marca prezentowali uczniowie żarowskiego gimnazjum. 
Kwestia segregowania śmieci była tegorocznym motywem przewodnim po-
kazów, które każdego roku gimnazjaliści przygotowują z okazji pierwsze-
go dnia wiosny. W taki niecodzienny sposób uczniowie spędzają również 
Dzień Wagarowicza.

Podczas pokazu talentów w żarowskim gimnazjum nie zabrakło również 
tradycyjnego występu gimnazjalistek z grupy „Aerobic Girls”. Na zdjęciu 
uczennice podczas pokazu tanecznego.

Wiosna zawitała do Żarowa
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Wsparcie dla
przedsiębiorców,

którzy chcą
się rozwijać

Zagrają
w finale

Na duże zwolnienie z po-
datku od nieruchomości 

mogą liczyć żarowscy przed-
siębiorcy, którzy zamierzają 
prowadzić nowe inwestycje 
na terenie gminy Żarów.

Pakiet pomocy przeznaczo-
ny jest dla przedsiębiorców 
realizujących nową inwesty-
cję lub inwestycję początko-
wą na rzecz nowej działalno-
ści oraz tych, którzy stworzą 
nowe miejsca pracy. Ulgi dla 
lokalnych przedsiębiorców 
są wynikiem podjętej uchwa-
ły podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej. – Warunkiem 
udzielenia pomocy jest doko-
nanie przed rozpoczęciem 
prac związanych z inwesty-
cją pisemnego zgłoszenia za-
miaru korzystania z pomocy, 
wniesienie wkładu własnego 
(co najmniej 25 procent) oraz 
utrzymanie inwestycji w re-
gionie co najmniej od 3 do 5 
lat od zakończenia inwesty-

cji, w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa. Wysokość 
zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości jest uzależniona 
od wysokości zainwestowanej 
kwoty przez okres 2,4 lub 5 
lat w wysokości 100 procent 
naliczonego podatku od nie-
ruchomości lub przez okres 
4,8 lub 10 lat w wysokości 
55 procent naliczonego po-
datku. Podjęcie tej uchwa-
ły było bardzo oczekiwane 
przez przedsiębiorców, którzy 
zamierzają prowadzić nowe 
inwestycje na terenie naszej 
gminy – tłumaczy Teresa 
Drąg z Referatu Finansowo-
Budżetowego Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Bliższych informacji doty-
czących pomocy regionalnej 
udzielają pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Żarowie w Re-
feracie Finansowo-Budżeto-
wym, także telefonicznie pod 
nr 74 858 05 91 wew. 358.

Szkoła Podstawowa oraz 
Gimnazjum w Żarowie 

uzyskały awans do drużyno-
wych Mistrzostw Dolnego 
Śląska w Szachach.

W odbywających się w 
Ścinawce Średniej mistrzo-
stwach strefy wałbrzyskiej 
pierwsze miejsce zajęli 
żarowscy gimnazjaliści. 
Uczniowie SP Żarów zakoń-
czyli rywalizację na drugim 
miejscu.

SP Żarów: Natalia Domi-
nik, Jakub Dołharz, Hu-
bert Zaremba.

Gimnazjum w Żarowie: 
Klaudia Stawiak, Michał 
Dołharz, Wiktor Zaremba, 
Krystian Jastrząb. 

Wyniki piłkarskie
niższych lig
kl. A
Zieloni Mrowiny
– KS Walim 3:2
kl. B
Zjednoczeni PCO II Żarów – 
Blyskawica Kalno 10:1
Tęcza Bolesławice
– Wierzbianka Wierzbna 4:4
Zryw Łażany
– Herbapol Stanowice 1:3

Ankieterzy zapytają
mieszkańców

W ramach przygotowa-
nia Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla gminy 
Żarów, w dniach 23 marca – 
22 maja, na zlecenie żarow-
skiego Urzędu Miejskiego 
przeprowadzone zostanie 
badanie ankietowe wśród 
właścicieli budynków jedno-
rodzinnych.

Badanie w formie wywia-
dów przeprowadzać będą 
ankieterzy zatrudnieni przez 
firmę WESTMOR Consul-
ting. Zostaną wyposażeni w 
identyfikator oraz upoważ-
nienie wystawione przez 
burmistrza Leszka Micha-
laka. – Opracowanie i przy-
jęcie Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej zwiększy szanse 
na dofinansowanie ze środ-
ków unijnych wielu przedsię-
wzięć istotnych dla rozwoju 
naszej gminy. Ankieta ma na 
celu dostarczyć niezbędne 
dane na temat zużycia energii 
elektrycznej, zużycia paliw, 

źródeł ciepła, emisji czy stanu 
technicznego. Informacje uzy-
skane z ankiety zostaną wyko-
rzystane wyłącznie na potrze-
by opracowania dokumentu. 
Zwracamy się do Państwa z 
prośbą o życzliwe potrakto-
wanie ankieterów, wszelką 
możliwą pomoc w zakresie 
przeprowadzenia ankiety 
oraz o udzielanie rzetelnych 
odpowiedzi na przygotowane 
pytania. Z pewnością przy-
czyni się to do uzyskania 
wysokiej jakości opracowy-
wanego dokumentu – wy-
jaśnia Przemysław Sikora 
kierownik Referatu Oświaty 
Funduszy Zewnętrznych i 
Promocji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. 

Ankiety przeznaczone dla 
podmiotów gospodarczych 
oraz instytucji działających 
na terenie gminy Żarów zo-
staną rozesłane za pośred-
nictwem poczty tradycyjnej i 
elektronicznej.

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

INFORMACJE
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Średniowieczne centralne ogrzewanie z Wierzbnej 
czyli piec typu hypocaustum odkryty na terenie przypałacowym

Śladami historiiMiejscowość Wierzbna (dawniej niem. Würben) w gminie Żarów słynie z bo-
gactwa skumulowanych w jednym miejscu zabytków oraz historii. Perłą ro-
mańskiego budownictwa sakralnego jest tutaj kościół pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Panny z ok. 1230 r. ozdobny w średniowieczne freski. 

nr 06 / 01 kwietnia 2015

Na ruszcie spoczywały ka-
mienie stanowiące akumula-
tor ciepła (głównie otoczaki 
średnicy: 8-11 cm). Komorę 
paleniskową przedzielała 
ścianka z cegieł, gliny i ka-
mieni grubości 17-23 cm. W 
nawiązaniu do tego podziału 
długość pierwszego członu 
komory (od strony zachod-
niej) wynosiła 0,66 m, a 
drugiego (od strony wschod-
niej) 0,35-0,4 m. Być może 
podział ten związany był z 
funkcją tylnej części komory 

część
Vjako podstawy konstrukcji 

komina. Na południe hypo-
caustum (prawdopodobnie na 
dziedzińcu towarzyszącemu 
budynkowi od południa) w 
trakcie jego funkcjonowa-
nia, wytworzyła się warstwa 
ciemnej, szarobrunatnej gle-
by, przemieszanej ze żwirem, 
węglami drzewnymi, frag-
mentami cegieł i drobnymi 
przepalonymi kamieniami. W 
obrębie dziedzińca dokonano 
wówczas także niewielkiego 
wkopu o bliżej nieokreślonej 

funkcji (szer. 0,3-0,5 m i głęb. 
0,5 m), który wypełnił się ja-
snoszarą glebą i kamieniami. 
Kres użytkowania urządzenia 
grzewczego i dworu (?) mógł 
nastąpić w wyniku pożaru, po 
którym konstrukcje ścian zo-
stały rozebrane. Z tym epizo-
dem wiązać można powstanie 
poziomu brunatnożółtej gliny 
zalegającej nad reliktami pie-
ca i powierzchnią dziedziń-
ca. Na podstawie fragmen-
tów ceramiki zalegających 
w poziomie bezpośrednio 

poprzedzających powstanie 
hypocaustum, wzniesienie tej 
budowli datować można na 2 
poł. XIV w. Materiały arche-
ologiczne odkryte w ruinach 
tej konstrukcji wskazują, iż 
schyłek jej funkcjonowania 
nastąpił w 1 poł. XV w. Już po 
tym fakcie na wysokości tyl-
nej ściany urządzenia grzew-
czego dokonano niewielkiego 
wkopu o trapezowatym zary-

sie, który wypełniono drob-
noziarnistym piaskiem, szarą 
próchnicą oraz fragmentami 
cegieł i dachówek. 

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury 
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Rowerem po gminie Bo każdy uczeń jest zdolny…

Recital żarowskich artystów

W pierwszym wiosennym happeningu uczestniczyło ponad 80 osób. Stu-
denci żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku także wyruszli na rowe-
rową przejażdżkę.

Najważniejszym celem projektu, który realizuje szkoła jest zachęcenie do 
swobodnego pisania. Na zdjęciu uczniowie Szkoły Podstawowej im. UNI-
CEF w Imbramowicach.

Rozrywka to bardzo istotny punkt szkolnych zajęć. Tu na zdjęciu podczas 
wizyty we wrocławskim ZOO, gdzie głównym punktem programu było zwie-
dzanie Afrykanarium. 

Spektakle, w których występują Żarowianie cieszą się dużą popularnością. 
Na zdjęciu artyści Adrian Dróżdż i Krzysztof Bawolski w trakcie swojego 
recitalu.

Takie zakończenie całej imprezy bardzo przypadło do gustu mieszkańcom. 
Więcej zdjęć ze wspólnych wydarzeń rowerowych i bieżące informacje o 
planowanych akcjach można znaleźć na facebooku Rowerowy Żarów.

Grupa aktywnych miesz-
kańców Żarowa dla 

wszystkich amatorów dwóch 
kółek w sobotę, 21 marca zor-
ganizowała ciekawy happe-
ning rowerowy.

W ten sposób Żarowianie 
przywitali pierwszy dzień wio-
sny. Na składakach, damkach, 
góralach i kolażówkach wspól-
nie przejechali dziesięciokilo-
metrową trasę, która prowadzi-
ła od Żarowa przez Wostówkę, 
Mrowiny, żarowską podstrefę 
do terenu przy stadionie sporto-
wym. Finałem wspólnego ko-
rowodu rowerowego było ogni-
sko połączone z pieczeniem 
kiełbasek. - Wszystkim uczest-
nikom naszej akcji składamy 
serdeczne podziękowania za tak 
liczne przybycie. I po raz kolejny 
wielkie podziękowania dla ża-
rowskiej policji, która zadbała o 

bezpieczeństwo rowerzystów w 
trakcie przejazdu. Przypomnę 
tylko, że „Rowerowy Żarów” 
to inicjatywa, która ma na celu 
zmiany komunikacyjne na rzecz 
cyklistów w naszym mieście, 
edukację najmłodszych na temat 
bezpieczeństwa na drodze oraz 
propagowanie zdrowego stylu 
życiu. To także wspólne akcje w 
naszym mieście organizowane z 
udziałem mieszkańców Żarowa 
– mówi Michał Sobczyński 
koordynator całej akcji.

To już druga taka akcja 
zorganizowana przez aktyw-
nych mieszkańców Żarowa. 
I z pewnością nie ostatnia. 
Jak zapowiadają na swoim 
oficjalnym profilu facebo-
okowym już w maju w Żaro-
wie znów wystartuje radosny 
przejazd rowerami.

Magdalena Pawlik

Nauka powinna być 
przyjemnością. Po-

winna zachęcać również 
do wspólnej zabawy. Taką 
metodę pracy od dwóch 
miesięcy realizują podczas 
zajęć lekcyjnych uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. 
UNICEF w Imbramowicach.

A wszystko w ramach in-
nowacyjnego projektu pe-
dagogicznego „Pochwal się 
swoim talentem”, do któ-
rego niedawno przystąpiła 
placówka szkolna. – Sukces 
zależy od tego, co robimy i 
jak to robimy. Dlatego tak 
ważne jest, aby stworzyć 
dzieciom dogodne warunki 
do odkrywania swoich ta-
lentów, rozwijania ich, a na-
stępnie pełnego wykorzysta-
nia tego potencjału w szkole, 
domu i środowisku lokalnym 
– sugeruje Krystyna Wali-
szak dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. UNICEF w 
Imbramowicach.

W ramach projektu „Po-
chwal się swoim talentem” 
uczniowie szkoły w Imbra-
mowicach przystąpili do 
realizacji programu „Popo-
łudnie ze Świnką”. Dzięki 
niemu najmłodsi uczą się po-
przez zabawę. – Każdy uczeń 
drugiej klasy zaprasza do 
swojego domu na popołudnie 
pluszową zabawkę świnkę. W 
tym czasie dzieci opiekują się 
nią, zapewniają odpowiednią 
rozrywkę i opisują swoje „po-
południe ze świnką” w dowol-
ny sposób. Maskotka słucha 
czytania, gra w piłkę, ogląda 
filmy czy wyjeżdża na basen. Z 
prac naszych uczniów powsta-
ła już na ten temat książeczka. 
To dla dzieci znacznie ciekaw-
sze niż zwyczajne chociażby 
układanie zdań na dany te-
mat - podpowiada Marianna 
Krawczyszyn, koordynator-
ka projektu w imbramowic-
kiej placówce.

Magdalena Pawlik

Są zdolni i utalentowani. 
Pomimo obowiązków 

dnia codziennego zawsze 
znajdują czas na swoją pa-
sję.

To tutaj się realizują i 
być może spełniają skryte 
marzenia. Na deskach Te-
atru Bezdomny żarowscy 
artyści chętnie prezentują 
swoje umiejętności, czy 
to aktorskie, recytatorskie 
czy wokalne. Ich występy 
zawsze są nagradzane bra-
wami ze strony widzów, 
których tutaj nigdy nie bra-
kuje. Ostatnio w czwartek, 

26 marca ze swoim recita-
lem wystąpili mieszkańcy 
Adrian Dróżdż i Krzysz-
tof Bawolski. Zagrali i za-
śpiewali do piosenek Kacz-
marskiego, Okudżawy i 
Krajewskiego. – Nasz Teatr 
otwarty jest dla wszystkich! 
Nie ukrywajcie swoich ta-
lentów. Czekamy właśnie 
na Was. Zapraszamy na li-
terackie czwartki do siedzi-
by teatru – mówi Ryszard 
Dykcik założyciel Teatru 
Bezdomny w Żarowie.

Magdalena Pawlik
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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 

Gminny Turniej Wiedzy o Sporcie

Zacięta walka

Passa podtrzymana

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., za-

pisy w Gminnym Centrum 
Kultury 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.

Zasłużeni dla gminy Żarów
zostaną odznaczeni

Triumf Pudłowskiego

Znasz osoby, organizacje 
społeczne czy wiejskie 

stowarzyszenia, które od 
wielu lat udzielają się spo-
łecznie i pracują na rzecz 
mieszkańców?

Zgłoś ich kandydaturę do 
odznaczenia „Złoty Dąb”, 
które co roku przyznawane 
są w gminie Żarów. Kandy-
datów do uhonorowania tym 
najważniejszym  gminnym 
odznaczeniem można zgła-
szać do 24 kwietnia. - Odzna-
czenie jest nadawane na pod-
stawie uchwały Rady Miejskiej 

za wybitne zasługi w działal-
ności kulturalnej, społecznej, 
gospodarczej, sportowej lub 
innej, która ma szczególny 
charakter. Mogą go otrzymać 
mieszkańcy naszej gminy na 
wniosek burmistrza, radnych 
Rady Miejskiej, przedstawi-
cieli organizacji społecznych 
i politycznych oraz indywidu-
alnych osób po ocenie Kapi-
tuły – mówi przewodniczący 
Kapituły Odznaczenia „Złoty 
Dąb” Roman Konieczny.

W przypadku zgłaszania 
kandydatur przez osoby in-

dywidualne, wniosek taki 
musi być poparty czytelny-
mi podpisami 30 mieszkań-
ców gminy Żarów, wraz z 
podanymi ich numerami Pe-
sel. Termin przyjmowania 
zgłoszeń upływa 24 kwiet-
nia o godz. 15.30. Wnioski 
pobierać i składać można 
w Biurze Obsługi Klienta. 
Tegoroczne odznaczenia 
tradycyjnie zostaną wręczo-
ne podczas uroczystej sesji 
Rady Miejskiej, na rozpo-
częcie Dni Żarowa.

Magdalena Pawlik

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Miedź Legnica 18 52 17 1 0 86-12

2.  KS Polkowice 18 44 14 2 2 60-23

3.  BKS Bobrzanie Bolesłwiec 18 33 10 3 5 37-25

4.  Orkan Szczedrzykowice 18 32 9 5 4 33-14

5.  LZS Stary Śleszów 18 31 9 4 5 35-31

6.  Olimpia Kowary 18 31 10 1 7 23-22

7.  Sokół Wielka Lipa 18 25 7 4 7 25-25

8.  Granica Bogatynia 17 24 7 3 7 25-34

9.  Zjednoczeni Żarów 18 21 6 3 9 29-40

10.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 18 21 6 3 9 27-32

11.  AKS Strzegom 17 19 5 4 8 15-22

12.  GKS Kobierzyce 18 18 5 3 10 25-39

13.  Widawa Bierutów 18 16 4 4 10 20-35

14.  Włókniarz Mirsk 18 16 5 1 12 20-46

15.  Nysa Zgorzelec 18 14 3 5 10 13-37

16.  Chojnowianka Chojnów 18 7 1 4 13 17-53

Falstart Zjednoczonych Nie tak wyobrażali sobie rozpoczęcie rundy wiosennej piłkarze i kibice czwar-
toligowego KS Zjednoczeni PCO Żarów. W dwóch spotkaniach z drużynami 
zamykającymi tabelę żarowianie nie zdołali zdobyć żadnego punktu.

Rozstrzygnięcia spotkań 
można nazwać dużą niespo-
dzianką. Od 50 minuty Włók-
niarz Mirsk grał w dziesięciu. 
Jacek Jasiński nie wytrzy-
mał napięcia, uderzył Grze-
gorza Chłopka, co musiało 
zakończyć się czerwoną kart-
ką. Pomimo posiadanych sy-
tuacji bramkowych oraz grze 
w przewadze, żarowianie nie 
zdołali zdobyć chociażby 
bramki wyrównującej. Jedy-
nego gola w meczu strzelił 
Bartosz Morzecki w 23. mi-
nucie zawodów.

Z kim zdobywać punkty, jak 
nie z drużynami zamykający-
mi tabelę? Przełamanie miało 
nastąpić w meczu z Widawą 
Bierutów. Posiadający atut 
własnego boiska Zjednocze-
ni byli faworytem spotkania. 
Już w 8. minucie kapitalnym 
strzałem z okolic 35 metrów 
popisał się Mariusz Pietrusz-
ka, otwierając wynik meczu 
dla swojego zespołu. Wyda-
wało się, że gospodarze będą 
kontrolowali to, co dzieje się 
na boisku, ale tak się niestety 
nie stało. Z minuty na minutę 
inicjatywę przejmowali pił-
karze Widawy. Bramkę wy-

równującą zobaczyliśmy w 
34. minucie. Nie zagrażający 
dalszym losom akcji Paweł 
Majchrzyk został sfaulowa-
ny przez stojącego między 
słupkami bramkarza Konra-
da Leletko. Rzut karny na 
bramkę zamienił Krzysztof 
Bezak. Po zmianie stron go-
spodarze mogli odzyskać 
prowadzenie, ale Krzysztof 
Goździejewski przerzucając 
golkipera trafia w poprzeczkę, 
a dobitka Damiana Uszczy-
ka była nieskuteczna. To się 
zemściło kwadrans przed 
końcem spotkania. Wypraco-
waną akcję Bezaka na gola 
zamienił Rachwał.  

Pięć punktów przewagi 
nad strefą spadkową, to zbyt 
mała zaliczka, by bez obaw 
podchodzić do kolejnego spo-
tkania. Aby ta sytuacja uległa 
zmianie należy jak najszybciej 
dopisywać punkty do swoje-
go konta. Najbliższa okazja 4 
kwietnia, kiedy to Zjednocze-
ni w meczu wyjazdowym po-
dejmą przedostatnią w tabeli 
Nysę Zgorzelec. 

Zjednoczeni w spotkaniu z 
Widawą Bierutów: Leletko – 
Okarma, Drąg, Marszałek, 

Darowski, Czoch, Kołodziej 
(80’ Dubicki), Uszczyk (60’ 
Koluśniewski), Pietruszka, 
Goździejewski, Kloc (74’ 
Zyl).

W 18 kolejce IV Ligi dolno-
śląskiej nie obejrzeliśmy spo-
tkania AKS Strzegom z Gra-
nicą Bogatynia. AKS obecnie 
swoje mecze w roli gospoda-
rza rozgrywa w Świebodzi-
cach i ze względu na konflikt 
z terminarzem tamtejszej 
drużyny, mecz Strzegomia z 
Granicą przesunięty został na 
8. kwietnia. 

Wyniki 18 kolejki:
STK GKS Kobierzyce
– Orkan Szczedrzykowice 3:2 
(2:0)
Chojnowianka Chojnów
– KS Polkowice 1:6 (0:2)
BKS Bobrzanie Bolesławiec
– Nysa Zgorzelec 2:1 (2:0)
Orzeł Ząbkowice Śl.
- LKS Stary Śleszów 0:1 (0:1)
Olimpia Kowary
– Włókniarz Mirs 3:0 (2:0)
Zjednoczeni PCO Żarów – 
Widawa Bierutów 1:2 (1:1)
Sokół Wielka Lipa – Miedź II 
Legnica 1:2 (1:0)

Krzysztof Dutkiewicz

Mistrzostwa Dolnego 
Śląska w boksie przy-

niosły ze sobą dużą dawkę 
emocji i masę sportowych 
wrażeń. Najważniejszym po-
jedynkiem dla żarowskiego 
środowiska była finałowa 
batalia Wojciecha Pudłow-
skiego.

Mieszkaniec Mrowin, re-
prezentujący klub Boks Po-
lonię Świdnica zwyciężył, 
zdobywając swój kolejny 
tytuł mistrza województwa. 
Pierwsze miejsce osiągnięte 
w kategorii do 70 kg gwa-

rantuje bokserowi udział w 
eliminacjach do Mistrzostw 
Polski. Dodatkowo Pudłow-
ski został wybrany najlep-
szym kadetem chojnowskich 
mistrzostw Dolnego Śląska. 
Drugie miejsce zajął Tomasz 
Guzak reprezentujący barwy 
Orlika Brzeg. Trzecie miejsce 
wywalczył Raffi Grigorian 
z Jaskini Lwa Ziębice.

Trzydniowe zawody w 
Chojnowie zgromadziły 
przeszło 80 pięściarzy z 18 
klubów.   

Krzysztof Dutkiewicz

Niewiele wskazywało na 
to, aby ktokolwiek był w 

stanie przeszkodzić Oldboys 
Strzegom w sięgnięciu po 
tytuł mistrzowski 46. edycji 
Powiatowej Ligi Siatkówki.

Plany zdobycia kolejnej ko-
rony mistrzowskiej mocno 
pokrzyżował TKKF Chemik, 
który w lidze kroczy od zwy-
cięstwa do zwycięstwa.

Siatkarze Chemika błyska-
wicznie rozprawili się z fawo-
rytem spotkania, wygrywając 

gładko 3:0. Taki scenariusz 
sprawił, iż TKKF włączył sie 
do walki o zwycięstwo w li-
dze. - Wszystko teraz w rękach 
i głowach chłopców. Aby się-
gnąć po tytuł mistrzowski trze-
ba konsekwentnie wygrywać. 
Najważniejszym spotkaniem 
będzie mecz z Cleanet Świebo-
dzice. Jeżeli wygramy, to strata 
do siatkarzy ze Świebodzic bę-
dzie wynosić jeden punkt – wy-
jaśnia Kazimierz Bordulak, 
prezes TKKF Chemik.

Spotkanie pomiędzy TKKF 
Chemik Żarów, a Cleanet 
Świebodzice odbędzie się 
14.04. Pierwszy gwizdek w 
hali sportowej GCKiS w Ża-
rowie zabrzmi o godz. 18:30. 

Chemik Żarów: Łukasz 
Jadach, Ireneusz Pękała, 
Michał Żyła, Krzysztof Ja-
chimowicz, Stanisław Do-
browolski, Krzysztof Gór-
ka, Piotr Sozański, Tomasz 
Dyczek.

Krzysztof Dutkiewicz

Miało być ciężko i było. 
Oliwer Hanc mocno 

postawił się starszym za-
wodnikom, dzięki czemu był 
objawieniem Wrocławskie-
go Turnieju Amatorów.

Młody tenisista, rewelacyj-
nie spisujący się w turnieju 
Kids Cup, tym razem moc-
no namieszał w czołówce 
cyklu zawodów WTA. Czy-
niący błyskawiczne postępy 
mieszkaniec Kalna, w jed-
nym z najpiękniejszych poje-

dynków turnieju pokonał 7:5, 
3:7, 7:5, wicelidera Mateusza 
Gawełe. Zimny prysznic 
przyszedł w meczu z prowa-
dzącym w całych zawodach 
Kacprem Szymkowiakiem. 
Pomimo przegranej Oliwer 
Hanc zajął trzecie miejsce, 
które pozwoliło mu wsko-
czyć na trzecią pozycję w 
klasyfikacji generalnej. Do 
końca zawodów pozostały 
trzy turnieje. 

Krzysztof Dutkiewicz


