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Japońska fabryka Yagi Poland Factory, produkująca części i akcesoria do pojazdów 
mechanicznych i ich silników to trzecia firma, która ulokowała swoją siedzibę w żarowskiej 
podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W tym roku minęło już 10 lat jej 
działalności w Żarowie.

Więcej na str. 3

Krok bliżej do unijnych 
pieniędzy

Maluchy przyjęte
do przedszkola

50 lat razem

Przed samorządami w ca-
łej Polsce szansa, aby się-

gnąć po kolejne pieniądze z 
nowej perspektywy finanso-
wej na lata 2014-2020.

Tę szansę zamierza również 
wykorzystać Żarów. Podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej w 

Ponad 170 dzieci zostało 
przyjętych do Bajkowego 

Przedszkola w Żarowie. Nie 
wszystkie jednak maluchy 
znalazły się w gronie dzie-
ci przyjętych do żarowskiej 
placówki.

Z uwagi na dużą liczbę 

Taka miłość to skarb! Do-
rota i Stanisław Frańczak 

z Żarowa przeżyli ze sobą już 
ponad pół wieku.

I to bez poważnej kłótni. 
Ich recepta na sukces i uda-
ne małżeństwo to po prostu 
szczera prawda. - Nasze mał-
żeństwo jest szczęśliwe. Ni-
gdy w rozmowie ze sobą nie 

Yagi Poland Factory
10 lat w Żarowie

czwartek, 16 kwietnia żarow-
scy radni poparli propozycję 
burmistrza Leszka Michalaka 
w sprawie przystąpienia gmi-
ny Żarów do tworzenia nowej 
Lokalnej Strategii Rozwoju w 
perspektywie finansowej...

więcej na str. 5

wniosków, ograniczoną licz-
bę miejsc w przedszkolu  
i nie spełnienie wszystkich 
kryteriów naboru dla 25 
dzieci zostanie przeprowa-
dzony drugi etap postępo-
wania rekrutacyjnego.

więcej na str. 7

kłamaliśmy. Nigdy nie kłócili-
śmy się, a wszelkie problemy 
staraliśmy się rozwiązywać 
ugodowo – przyznaje pani 
Dorota. 

Poznali się w 1964 roku, w 
domu brata pani Doroty. To 
była miłość od pierwszego 
wejrzenia.

więcej na str. 4
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Podczas zakończonych pod koniec 
stycznia wyborów sołeckich miesz-
kańcy zadecydowali, komu powie-
rzyć funkcję gospodarza wsi.

Jeszcze w tym roku do żarowskie-
go komisariatu policji trafią dwa 
samochody małolitrażowe.

Marek Barabasz został srebrnym 
medalistą IV Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w Sportach Umy-
słowych!

Nowe rozdanie finansowe coraz bliżej. I kolejna szansa dla Żarowa, aby 
znów sięgnąć po duże pieniądze. 

Miłość nie liczy lat. Na zdjęciu jubilaci Dorota i Stanisław Frańczak z rodzi-
ną i najbliższymi, burmistrzem Leszkiem Michalakiem oraz Beatą Nejman, 
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
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KRONIKA POLICYJNA Uwaga rolnicy!

Wiosenna akcja
krwiodawców

Złomiarze nie próżnują
Trzech młodych mieszkańców gminy Żarów wpadło w ręce 
żarowskich funkcjonariuszy policji po tym, jak usiłowali do-
konać kradzieży na terenie żarowskich ogrodów działkowych 
„Relaks”. - Złodzieje próbowali rozebrać na części szklarnię 
jednego z działkowców, który użytkuje swój ogród na tere-
nie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Żarowie. Sprawcy, 
którzy zostali złapani na gorącym uczynku odpowiedzą przed 
sądem za kradzież z włamaniem. Grozi im do pięciu lat pozba-
wienia wolności – informuje Stanisław Jankowski zastępca 
komendanta policji w Żarowie.
To nie jedyni złodzieje metalowych elementów. Ponad 90 ki-
logramów miedzi padło łupem złodzieja, który ukradł meta-
lowe części z żarowskiej firmy „TOM”. Sprawcą okazał się 
mieszkaniec Jeleniej Góry. Mężczyzna został już zatrzymany. 
Może trafić do więzienia nawet na 10 lat.
 

Ukradł rower z klatki schodowej
Żarowscy funkcjonariusze poszukują złodzieja, który 
ukradł górski rower z klatki schodowej jednego z budyn-
ków w Mrowinach. Właściciel pozostawił rower na chwilę. 
I to wystarczyło, aby skusić złodzieja. W tej chwili trwają 
czynności zmierzające do ustalenia tożsamości nieznane-
go sprawcy. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.  

Nietrzeźwi znów za kierownicą
Wśród zatrzymanych osób nietrzeźwych coraz więcej jest nie 
tylko kierowców samochodów osobowych, ale również rowe-
rzystów, którzy stwarzają równie duże zagrożenie dla innych 
uczestników ruchu. Tylko początkiem kwietnia funkcjona-
riusze policji zatrzymali kilku nietrzeźwych kierujących. - 
Mimo surowych kar i ryzyka, jakie się z tym wiąże, wciąż nie 
maleje liczba osób, która decydują się wsiąść za kierownicą po 
spożyciu alkoholu. Tym razem policji udało się schwytać trzech 
pijanych kierowców. Pierwszy wybrał się na przejażdżkę mo-
torowerem i zabrał ze sobą dwóch także pijanych pasażerów, 
mimo że stężenie alkoholu w jego krwi wynosiło ponad 1,6 pro-
mila. Wszyscy jechali bez kasku i zostali zatrzymani na drodze 
w Łażanach. Kolejny kierował samochodem osobowym, pomi-
mo zakazu, jaki w jego przypadku obowiązywał. Jako ostatni 
został zatrzymany mieszkaniec Żarowa, również na drodze w 
kierunku Łażan. W tym przypadku wynik alkotestem wskazał 
na ponad 1,5 promila alkoholu – mówi Sławomir Jankowski 
z żarowskiego komisariatu policji. Wszyscy zatrzymani już 
niebawem usłyszą zarzuty i odpowiedzą za swoją lekkomyśl-
ność. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości gro-
żą nawet dwa lata więzienia.

Oprac. Magdalena Pawlik

Młodzi artyści
Chętnych czytelników w żarowskiej bibliotece nie brakuje. Wśród nich sporą grupę stanowią również najmłodsi, 
którzy równie chętnie sięgają po książkę. To właśnie dzieci były uczestnikami literacko-plastycznego konkursu 
„A jednak…książka” zorganizowanego przez bibliotekę z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

Swoje prace w konkursie 
złożyli uczniowie gimnazjum, 
szkół podstawowych i przed-
szkola. – 23 kwietnia przypa-
da Światowy Dzień Książki i 
Praw Autorskich. Z tej okazji 
nasza biblioteka zorganizowa-
ła konkurs dla najmłodszych 
mieszkańców gminy Żarów.  
Uczestnicy konkursu wykazali 
się nie tylko kreatywnością i 
pomysłowością. Przygotowa-
ne prace są bardzo estetyczne, 
a niekiedy zaskakują techniką 
wykonania. W przypadku prac 
literackich zwracaliśmy także 

uwagę na formę, treść i po-
prawność językową. Komisja 
konkursowa w konkursie lite-
rackim przyznała trzy nagro-
dy i jedno wyróżnienie, a w 
konkursie plastycznym osiem 
nagród. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali również okolicz-
nościowe dyplomy i książki 
– mówi Stanisława Bier-
nacka dyrektor żarowskiej 
biblioteki.

Sponsorem nagród w kon-
kursie był Bank Zachodni 
WBK Oddział I w Żarowie.

Nagrodzeni laureaci
Konkurs literacki:
1 miejsce - Magdalena Grzeszczak (gimnazjum w Żarowie)
2 miejsce - Barbara Chodyniecka (gimnazjum w Żarowie)
3 miejsce - Alicja Stelmach (gimnazjum w Żarowie)
Wyróżnienie Klaudia Kuźma (gimnazjum w Żarowie)

Konkurs plastyczny:
I kategoria Przedszkola:
1 miejsce - Laura Sykała
(Bajkowe Przedszkole w Żarowie) i Gaja Zawadzka (Bajkowe 
Przedszkole w Żarowie)
2 miejsce - Blanka Drąg (Bajkowe Przedszkole w Żarowie) i 
Wiktoria Kowalczyk (Bajkowe Przedszkole w Żarowie) 
3 miejsce - Joanna Kolenda
(Bajkowe Przedszkole w Żarowie)
II kategoria klasy I-III:
1 miejsce - Oliwia Hennig (Szkoła Podstawowa w Zastrużu)
2 miejsce - Róża Kulpińska (Szkoła Podstawowa w Zastrużu)
3 miejsce - Kacper Betnar (Szkoła Podstawowa w Zastrużu)

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2015 
poz. 199) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwa-
ły Nr VI/51/2015 z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bożanów, 
gmina Żarów. 

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomo-
ści, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawie-
rających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono 
informacje o przystąpieniu do opracowania powyżej wymienio-
nego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego 
planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące 
miejscowego planu w terminie do dnia 15 maja 2015r, na adres: 
Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58 – 130 Żarów. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.

● Sprzedam mieszkanie w Ża-
rowie o pow. 44 m2. Tel. 508 299 
700.

● Sprzedam działki budowla-
ne w Mrowinach ul. Kolejowa. 
Tel.748589499

● Sprzedam w Żarowie atrak-
cyjną działkę budowlaną, w pełni uzbrojoną, na Osiedlu Pia-
stów 

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

● Sprzedam mieszkanie w Żarowie, 41 m kw, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, piec gazowy 2-funkcyjny. Mieszkanie od-
dane do użytku w 2004 roku. Niskie koszty eksploatacji. Cena 
98 tyś zł.  tel. 607124166

● Sprzedam mieszkanie w Bukowie, powierzchnia 76 m2, 
własne ogrzewanie C.O., kuchnia, łazienka, 3 pokoje. Kon-
takt: 728 667 239 lub 74 850 71 98.

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl

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 
sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Ża-
rów Nr 46/2015 z dnia 14.04.2015r.

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 
sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Ża-
rów Nr 42/2015 z dnia 02.04.2015r. 

W dniu 13 czerwca (so-
bota) organizowany 

jest wyjazd na targi rolnicze 
„Opolagra 2015”.

Wyjazd dofinansowuje Po-
wiatowa Izba Rolnicza w 
Świdnicy. Koszt wyjazdu 10 
złotych od osoby. 

Zapisy dla zainteresowa-
nych przyjmują Urszula 

Ganczarek oraz Gabriela 
Nastałek-Żygadło z Urzędu 
Miejskiego w Żarowie pod nr 
tel. 74 858 05 91 wew. 342. 

Osoby niepełnoletnie jadą 
wyłącznie z opiekunami. Za-
praszam do wyjazdu. 

Urszula Ganczarek
Radna Powiatu Świdnickiego

Żarowianie chętnie odda-
wali krew podczas pierw-

szej wiosennej zbiórki, zorga-
nizowanej przez żarowski Klub 
Honorowych Dawców Krwi. 

Tym razem krew zbierana 
była nie tylko dla wszystkich 
potrzebujących. Mieszkańcy 
wspierali również chorą miesz-
kankę Żarowa. I nie zawiedli. 
Udało się zebrać ponad 18 li-
trów tego życiodajnego płynu. 
- 41 krwiodawców oddało  ho-
norowo krew. Cieszę się, że za 
każdym razem nasi mieszkańcy 
angażują się w akcje ratujące 
życie. To nic nie kosztuje. Mam 
nadzieję, że uzbierana krew 
pomoże również mieszkance 
Żarowa. Serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy ofiarowali 

swoją pomoc - mówił Cze-
sław Giemza prezes Klubu 
Honorowych Dawców Krwi 
w Żarowie.

Do kolejnej akcji będzie 
można przyłączyć się dopie-
ro w czerwcu. Tym razem 
zbiórka krwi odbędzie się w 
Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu 16 czerwca, w go-
dzinach 9.00-14.00.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu nagordzone uczestniczki konkursu „A jednak... książka”.
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Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie

Ceremonia parzenia herbaty po japońsku była jednym z punktów, które 
uświetniły jubileusz japońskiej fabryki.

Początki powstania żarowskiej strefy nie były łatwe. To już 14 lat, odkąd 
w Żarowie funkcjonuje podstrefa ekonomiczna. Na zdjęciu od prawej bur-
mistrz Leszek Michalak, Katsuyuki Kambara General Manager NSK Euro-
pe, wiceprezes fabryki Yagi Poland Factory Isamu Shirai oraz Jego Eksce-
lencja Ambasador Japonii Makoto Yamanaka.

Oprócz oficjalnych przemówień główną atrakcją jubileuszu dziesięciolecia 
fabryki w Żarowie było zwiedzanie japońskiej firmy.

Japońska fabryka Yagi Poland Factory, produkująca części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników to trzecia firma, która ulokowała swoją siedzi-
bę w żarowskiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W tym roku minęło już 10 lat jej działalności w Żarowie.

– Pamiętam pierwsze wizyty 
pana Yagi. Wówczas rozpo-
częła się budowa fabryki AKS 
Precision Ball Polska, gmina 
budowała sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne i drogę dojazdo-
wą. W miejscu, gdzie dziś jest 
fabryka Yagi Poland Factory 
rosła kukurydza. Przygoto-
wywaliśmy i przedstawiliśmy 
propozycję około 4 hektarów 
terenu w dwóch wariantach, 
w środkowej części podstrefy. 
Potem były długie negocjacje 
dotyczące warunków pomocy 
publicznej oraz szczegółów in-
westycji. Na końcu wydarzyła 
się rzecz najważniejsza. Pan 

Yagi zadecydował, że tu w Ża-
rowie powstanie jego pierwsza 
fabryka w Europie – wspominał 
burmistrz Leszek Michalak.

W sobotę, 11 kwietnia w sie-
dzibie żarowskiej fabryki Yagi 
Poland Factory świętowano 
dziesięciolecie istnienia za-
kładu. Wśród wielu uczestni-
ków uroczystości nie zabrakło 
również zaproszonych gości z 
Japonii, Francji, Węgier, War-
szawy, przedstawicieli Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest-Park” 
oraz władz gminy Żarów. Tak 
dostojną uroczystość zaszczy-
cił również swoją obecnością 

Jego Ekscelencja Ambasador 
Japonii Makoto Yamanaka. 
Podczas jubileuszu nie zapo-
mniano także o elementach ja-
pońskiej tradycji i goście mo-
gli zgłębiać tajniki japońskiej 
ceremonii parzenia herbaty. – 
Dokładnie 10 lat temu, 3 marca 
2005 roku odbyła się ceremonia 
otwarcia naszej fabryki w Ża-
rowie. I dzięki wsparciu władz 
gminy Żarów, a także naszych 
klientów możemy celebrować 
dzisiejszy dzień. Serdecznie 
dziękuję za wieloletnie wspar-
cie i pomoc – mówił podczas 
uroczystości Norihiro Yagi 
prezes japońskiej fabryki Yagi 
Poland Factory. I jednocześnie 
zapewnił, że firma dobrze pro-
speruje i nadal jest w dobrej 
kondycji finansowej. – Obec-
nie nasze obroty wynoszą bli-
sko 100 milionów złotych rocz-
nie przy 160-osobowej kadrze 
pracowniczej. Nasza wizja na 
kolejne lata to wzrost obrotów 
na poziomie 150 milionów zło-
tych rocznie i zwiększenie licz-
by pracowników do 180 osób. 
Myślę, że osiągnięcie tego celu 
nie będzie trudne, zwłaszcza 
przy zjednoczeniu naszych sił, 

wysiłku pracowników i zado-
woleniu klientów. 

Żarowska fabryka Yagi 
Poland Factory od początku 
swego istnienia prężnie włą-
cza się także w życie lokalnej 
społeczności, wspomagając 
wiele społecznych akcji – 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, wspólny zakup wozu 
bojowego dla Straży Pożarnej 
i specjalistycznych urządzeń 
na żarowskim skateparku, 
pomagając w organizacji let-
niego wypoczynku dla dzieci 
z najuboższych rodzin czy 
wspierając lokalne szkoły. Są 
to tylko przykłady wspólnych 
przedsięwzięć środowisko-
wych, których przez minio-
nych dziesięć lat było znacznie 
więcej. - Yagi Poland Factory 
jest ważnym partnerem Stre-
fy. Firma angażuje się w życie 
społeczności lokalnej Żarowa. 
Jesteśmy dumni, że tak solidny i 
sprawdzony partner jest wśród 
nas – podkreślała podczas ce-
remonii Barbara Kaśnikow-
ska prezes Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Invest-Park”. 

Magdalena Pawlik

Konsultacje
społeczne Aglomeracji 

Wałbrzyskiej

Burmistrz Leszek Micha-
lak zaprasza do udziału 

w konsultacjach społecz-
nych projektu dokumentu 
pn. „Zintegrowany Program 
Transportu Publicznego na 
lata 2014-2025 dla 22 gmin 
Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Na obszarze terytorial-
nym Aglomeracji Wałbrzy-
skiej (AW) problemem jest 
utrudniona dostępność do 
komunikacji publicznej, w 
tym brak bezpośrednich po-
łączeń między partnerski-
mi gminami. Rozwiązanie 
tego zagadnienia wymaga 
zintegrowanego podejścia z 
uwzględnieniem powiązań 
funkcjonalnych. W związku 
z tym Aglomeracja Wałbrzy-
ska przystąpiła do opracowa-
nia Zintegrowanego Progra-
mu Transportu Publicznego. 
Prace nad dokumentem wy-
magały przeprowadzenia 
diagnozy potrzeb oraz zba-

dania możliwości dalszego 
rozwoju w odniesieniu do 
obszaru funkcjonalnego AW. 
Takie podejście pozwoliło 
na przygotowanie projektu 
Zintegrowanego Programu 
Transportu Publicznego na 
lata 2014-2025 dla 22 gmin 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Opracowany dokument za-
wiera: plan zrównoważonego 
rozwoju transportu publicz-
nego, politykę transportową, 
plan transportowy, analizę 
ekonomiczno-finansową oraz 
analizę uwarunkowań admi-
nistracyjno-prawnych reali-
zacji ww. przedsięwzięcia.

Konsultacje prowadzone 
będą od dnia 27.04.2015 r. do 
dnia 18.05.2015 r. w formie 
przyjmowania propozycji, 
uwag i wniosków. Wypełnio-
ne formularze prosimy prze-
kazać na adres e-mail: pro-
mocja@um.zarow.pl lub 
dostarczyć do Urzędu Miej-

Trzeci z cyklu artykułów 
publikowanych na ła-

mach ,,Gazety Żarowskiej” 
dotyczy oświadczeń, jakie 
możemy złożyć po śmierci 
bliskiej nam osoby. 

§W przypadku śmierci 
osoby, jeśli dziedzi-

czymy w oparciu o Kodeks 
Cywilny bądź na podstawie 

testamentu sporządzonego 
przez osobę zmarłą, może-
my złożyć oświadczenie o 
przyjęciu lub odrzuceniu 
spadku w terminie sześciu 
miesięcy od dnia, w któ-
rym dowiedzieliśmy się o 
tytule swojego powołania. 
Najczęściej momentem tym 
będzie śmierć danej osoby, 
zwłaszcza gdy dziedziczą 
małżonkowie lub dzieci 
spadkodawcy. 

§Istnieją dwa rodzaje 
oświadczeń o przyję-

ciu spadku – przyjęcie pro-
ste i przyjęcie z dobrodziej-
stwem inwentarza. Złożenie 
pierwszego oświadczenia 
skutkuje tym, iż ponosi-
my odpowiedzialność za 
ewentualne długi spadkowe 
zmarłego bez żadnych ogra-
niczeń. W przypadku złoże-
nia drugiego oświadczenia, 
czyli przyjęcia spadku z 
dobrodziejstwem inwen-
tarza ponosimy odpowie-
dzialność za ewentualne 
zobowiązania spadkodaw-
cy do wartości ustalonego 
w inwentarzu majątku po 
zmarłej osobie. Jest to rów-
noznaczne z tym, iż gdyby 
zobowiązania zmarłego 

przekroczyły jego aktywa 
(majątek) to wówczas odpo-
wiadamy wyłącznie do war-
tości ustalonego w odręb-
nym postępowaniu majątku 
spadkodawcy. Takie roz-
wiązanie ma na celu ochro-
nę osób, którzy dziedziczą 
po zmarłym w przypadku 
istnienia zobowiązań, aby 
nie ponosiły one odpowie-
dzialności za postępowa-
nie spadkodawcy. Złożenie 
takiego oświadczenia musi 
nastąpić w terminie wska-
zanym powyżej, albowiem 
brak takiego oświadcze-
nia będzie równoznaczne 
z przyjęciem prostym, a 
w konsekwencji odpowie-
dzialnością za długi spad-
kodawcy bez ograniczeń. 

§Spadkobierca może 
też złożyć w terminie 

sześciu miesięcy od chwi-
li, kiedy dowiedział się o 
tytule swojego powołania, 
oświadczenie o odrzuceniu 
spadku. Najczęściej dotyczy 
to sytuacji, gdy osoba zmar-
ła nie pozostawiła żadnego 
majątku, a wyłącznie zobo-
wiązania. Niezachowanie 
wskazanego terminu bądź 
niezłożenie oświadczenia 

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

skiego w Żarowie, ul. Zam-
kowa 2, pok. 8 w terminie do 
dnia 18.05.2015r. (decyduje 
data wpływu). Wnioski moż-
na również pobrać z pokoju 
nr 15 w żarowskim Urzędzie 
Miejskim. Osoba koordynu-
jąca: Przemysław Sikora, 
tel. 74/8580591 wew. 341

PRZYJĘCIE
I ODRZUCENIE 

SPADKU

o odrzuceniu spadku skut-
kować będzie tym, iż pono-
simy odpowiedzialność za 
zobowiązania osoby zmar-
łej bez ograniczeń. 

§Jeśli nie złożymy 
oświadczenia o przy-

jęciu bądź odrzuceniu w 
terminie sześciu miesięcy, 
będzie to jednoznaczne z 
przyjęciem prostym spadku 
po zmarłym.

§Złożenie oświadczenia 
może nastąpić w postę-

powaniu o stwierdzenie na-
bycia spadku w Sądzie Re-
jonowym ostatniego miejsca 
zamieszkania spadkodawcy 
lub przed notariuszem w 
formie aktu poświadczenia 
dziedziczenia.

§Koszt złożenia oświad-
czenia przed Sądem 

bądź notariuszem wynosi 
pięćdziesiąt złotych plus 
opłaty sądowe za wszczęcie 
postępowania o stwierdze-
nie nabycia spadku lub po-
datek VAT w przypadku po-
świadczenia dziedziczenia. 

adw. Katarzyna Janiak
 z kancelarii Gruntkowska,

Polewski i Partnerzy
w Świdnicy
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Na zdjęciu nagrodzeniu uczestnicy wędkarskich zawodów spławikowych. 

Z okazji jubileuszu złotych godów państwo Frańczak otrzymali od burmi-
strza Leszka Michalaka list gratulacyjny, kwiaty oraz upominki. 

Na zdjęciu Agnieszka Proniewicz sołtys Przyłęgowa (trzecia od lewej) z 
burmistrzem Leszkiem Michalakiem, radną Rady Miejskiej Barbarą Zatoń 
i mieszkańcami wsi. 

Nr
działki

Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości

Cena
wywoławcza

Wys.
wadium

Godz.
rozpocz.

331/50 20 SW1S/00019246/8
Sprzedaż

na własność
1.500 zł 150 zł 9 00

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali w budynku nr 4 przy

ul. Kopernika w Żarowie na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej przeznaczonej pod garaż

Przetarg został ograniczony  na wniosek mieszkańców  

1. Przetarg odbędzie się 26 maja 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 21  maja  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 zawar-
cia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy 
notarialnej, 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 i geo-
dezyjnych oraz dokumentacji związanych z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie łącznej  
2.377,10  zł oraz kosztów notarialnych.
8. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów posiada funkcję określoną 
symbolem B.54 MW – teren zabudowy mieszkaniowej 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. 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 reprezentowa-
nia 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.

Spławikowe mistrzostwa
wędkarskie

Sołtysi już w komplecie

Emocji podczas pierw-
szych w tym roku spła-

wikowych mistrzostw węd-
karskich nie brakowało.

I choć cały turniej miał 
wyłącznie charakter to-
warzyski, w niedzielny 
poranek, 12 kwietnia nad 
imbramowickim stawem 
zebrała się dość spora grupa 
miłośników tej dyscypliny 
sportowej. Od najmłodszych 
po najstarszych aktywnych 
wędkarzy. To tylko poka-
zało, jak wiele jest w gmi-
nie Żarów zwolenników 
wędkarstwa. - Spławikowe 
mistrzostwa wędkarskie to 
ważna impreza dla przedsta-
wicieli naszego koła. O zdo-
bycie jak największej liczby 

Kategoria Kadeci:
1 miejsce
– Kacper Ochman 1810 pkt
2 miejsce
– Adrian Traczyński 870 pkt
3 miejsce
– Kacper Moryl 670 pkt

Kategoria Juniorzy: 
1 miejsce
– Agata Mazur 1380 pkt

punktów walczyli najlepsi ża-
rowscy zawodnicy. I każdy z 
nich mógł się pochwalić zło-
wioną rybą. Wszyscy uczest-
nicy wędkarskich zawodów 
otrzymali pamiątkowe trofea 
– mówi Marcin Łuczak z 

żarowskiego koła Związku 
Wędkarskiego.

Po zakończonej rywalizacji 
wszyscy uczestnicy wędkar-
skich zmagań mogli posilić 
się grillowaną kiełbaską.

Magdalena Pawlik

2 miejsce
– Bartosz Frydlewicz 300 pkt
3 miejsce
– nie przyznano

Kategoria Seniorzy:
1 miejsce
–  Bartosz Rasiewicz 4520 pkt
2 miejsce
– Grzegorz Hałaczkiewicz 3240 pkt
3 miejsce
– Piotr Kondratowicz 2500 pkt

Podczas zakończonych 
pod koniec stycznia wy-

borów sołeckich mieszkań-
cy zadecydowali, komu po-
wierzyć funkcję gospodarza 
wsi. 

Tylko w Przyłęgowie, ze 
względu na brak chętnego 
kandydata sołtysa nie wy-
brano. Po ostatnim wiej-
skim zebraniu w czwartek, 
16 kwietnia mieszkańcy 
Przyłęgowa wytypowali 
Agnieszkę Proniewicz, do 
tej pory pełniącą obowiązki 
sołtysa do pełnienia tej naj-
ważniejszej we wsi funkcji. 
Ich decyzją to właśnie ona 
gospodarzyć będzie we wsi 
przez kolejne cztery lata. 
Nowo wybrana, wyrażając 
zgodę postawiła jednak pew-
ne warunki. – Chciałabym 
bardzo pracować z ludźmi 
chętnymi do pomocy. Cieszę 
się, że mieszkańcy obdarzyli 
mnie zaufaniem, ale z per-
spektywy czasu wiem, że nie 
jest to łatwe zadanie. Dlate-
go liczę na pomoc i wsparcie 
nie tylko naszej Rady Sołec-
kiej, ale przede wszystkim 
mieszkańców wsi. Samemu 
trudno sprostać wszystkim 
problemom, a tych niestety 
często przybywa. Zachęcam 

do współpracy i większego 
zaangażowania. Wierzę w 
potencjał tej społeczności i 
chcę, aby mieszkańcy odczu-
li, że Przyłęgów to również 
ich wieś, a nie tylko sołtysa 
– mówi Agnieszka Pro-
niewicz sołtys Przyłęgowa, 
która od ośmiu lat współpra-
cuje z Radą Sołecką na tere-
nie swojego sołectwa. 

Pozostali sołtysi, którzy 
również niedawno rozpo-
częli kolejną czteroletnią 
kadencję już zabrali się do 
pracy. Na początek, chcą roz-
wiązywać problemy swoich 
mieszkańców i organizować 
życie lokalnej społeczności. 
Przypomnijmy, że sołtysi 
nowej kadencji to: Wojciech 

Elżbieciak (Zastruże), Wi-
told Madej (Mielęcin), 
Andrzej Grabowski (Kru-
ków), Marta Wądołowska 
(Mikoszowa), Beata Śliwa 
(Siedlimowice), Krysty-
na Popek (Mrowiny), Ry-
szard Pawlik (Pyszczyn), 
Łukasz Brańka (Pożarzy-
sko), Stanisław Legiejew 
(Wierzbna), Henryk Rycerz 
(Buków), Izabela Girnyk 
(Bożanów), Jolanta Kozów 
(Gołaszyce), Marek Fita 
(Imbramowice), Andrzej 
Rachwał (Kalno), Jan Soł-
tysiak (Łażany), Eugeniusz 
Bernatowicz (Marcino-
wiczki) i Agnieszka Pro-
niewicz (Przyłęgów).

Magdalena Pawlik

Wyniki zawodów

50 lat razem
Taka miłość to skarb! Dorota i Stanisław Frańczak z Żarowa przeżyli ze sobą 
już ponad pół wieku. I to bez poważnej kłótni. Ich recepta na sukces i udane 
małżeństwo to po prostu szczera prawda. - Nasze małżeństwo jest szczęśliwe. 
Nigdy w rozmowie ze sobą nie kłamaliśmy. Nigdy nie kłóciliśmy się, a wszelkie 
problemy staraliśmy się rozwiązywać ugodowo – przyznaje pani Dorota.

Poznali się w 1964 roku, w 
domu brata pani Doroty. To 
była miłość od pierwszego wej-
rzenia. Niebawem młodzi za-
ręczyli się, a po roku związali 
węzłem małżeńskim, najpierw 
w Urzędzie Stanu Cywilnego, 
a po krótkim czasie powiedzie-
li sobie sakramentalne „TAK” 
w kościele parafialnym Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
w Żarowie. Od tej pory pań-
stwo Frańczak są ze sobą na 
dobre i złe. - Bywało różnie, ale 
zawsze się wspieraliśmy i nigdy 
niczego przed sobą nie ukrywa-
liśmy - przyznają zgodnie mał-
żonkowie.

Państwo Frańczak docze-
kali się dwójki dzieci i trójki 
wnucząt. Pani Dorota poświę-
ciła się wychowywaniu dzieci 
i prowadzeniu domu, jedno-
cześnie pracując zawodowo w 
Gminnej Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska w Żarowie 
jako szef kuchni. Z kolei pan 

Stanisław całe swoje życie 
zawodowe związał z jednym 
przedsiębiorstwem „Agromed” 
i tutaj doczekał się zasłużonej 
emerytury. - Mąż jest praco-
witym człowiekiem. Zawsze 
dbał, aby w domu niczego nie 
brakowało. Nawet po przejściu 
na emeryturę dodatkowo podjął 
zatrudnienie w PGKiM w Żaro-
wie – dopowiada pani Dorota 
Frańczak.

Według jubilatów tylko wza-

jemna wyrozumiałość, szacu-
nek, zgoda i zrozumienie są 
receptą na udane i szczęśliwe 
małżeństwo. Dziś państwo 
Frańczak prowadzą spokoj-
ne i zgodne życie, ciesząc się 
wspólnie sobą, swoją rodziną 
i każdą chwilą bycia razem. 
Są przykładem dla całej swojej 
rodziny. I dowodem na to, że 
prawdziwa miłość może poko-
nać wszystkie przeszkody.

Magdalena Pawlik



Mariusz Borowiec
przewodniczący
Komisji ds. Budżetu
i Gospodarki

Zdecydowanie popiera-
my propozycję burmistrza 
Leszka Michalaka, aby wy-
korzystywać każdą szansę 
na kolejne pieniądze dla na-
szej gminy. Rozpoczął się 
nowy okres finansowania, 
a Żarów jest na dobrej drodze, aby sięgać po dodatkowe 
środki finansowe. Choć inwestycji z roku na rok w naszej 
gminie przybywa, to wciąż potrzeb jest jeszcze bardzo 
wiele. Dlatego wspólnie będziemy starać się, aby Żarów 
był na liście tych gmin, które będą pozyskiwać kolejne do-
finansowania na nowe inwestycje.
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Krok bliżej do unijnych pieniędzy
Przed samorządami w całej Polsce szansa, aby sięgnąć po kolejne pieniądze z nowej perspektywy finan-
sowej na lata 2014-2020. Tę szansę zamierza również wykorzystać Żarów.

Przedstawiony podczas sesji Rady Miejskiej przez burmistrza projekt 
uchwały został jednogłośnie przyjęty przez 14 obecnych na sali radnych.

Podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w czwartek, 
16 kwietnia żarowscy radni 
poparli propozycję burmi-
strza Leszka Michalaka 
w sprawie przystąpienia 
gminy Żarów do tworzenia 
nowej Lokalnej Strategii 
Rozwoju w perspektywie fi-

nansowej na lata 2014-2020 
jako członek Stowarzysze-
nia Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Szlakiem Granitu”. 
Podobnie, jak w przypadku 
projektów uchwał doty-
czących Aglomeracji Wał-
brzyskiej radni nie mieli 
żadnych wątpliwości i jed-

KOMENTARZE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ

nogłośnie poparli również 
ten projekt. – Tak jak pod-
czas poprzednich sesji Rady 
Miejskiej dyskutowaliśmy o 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
którą wspólnie z 23 gminami 
zawiązaliśmy po to, aby sku-
tecznie pozyskiwać dodatko-
we środki unijne, tak w tym 
przypadku musimy stworzyć 
nowe ramy pozyskiwania 
pieniędzy w ramach Lokal-
nej Grupy Działania „Szla-
kiem Granitu”. Niezbędne 
jest więc, aby nasza gmina 
przystąpiła do stworzenia 
nowej Lokalnej Strategii 
Rozwoju i pozyskała kolejne 
pieniądze dla mieszkańców. 
Przed nami kolejna szansa, 
aby sięgnąć po duże pienią-
dze i musimy z tego skorzy-
stać – mówił podczas po-

siedzenia burmistrz Leszek 
Michalak.

Gmina Żarów jest człon-
kiem Stowarzyszenia Lokal-
nej Grupy Działania „Szla-
kiem Granitu” od pięciu lat. 
W tym czasie Żarów, w mi-
nionym okresie finansowa-
nia na lata 2007-2013 pozy-
skiwał pieniądze w ramach 
działania: odnowa i rozwój 
wsi tak zwanych małych 
projektów. Oprócz Żarowa 
Stowarzyszenie obejmuje 
swoim zasięgiem 6 gmin: 
Dobromierz, Kostomłoty, 
Jaworzyna Śląska, Strze-
gom, Świdnica i Udanin. 
Podstawowym celem dzia-
łalności Lokalnej Grupy 
Działania „Szlakiem Gra-
nitu” jest wspólne działanie 
na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich i miejskich nasze-
go regionu. W utworzonej 
Lokalnej Strategii Rozwoju 
zostaną zapisane potrzeby 
inwestycyjne wszystkich 

gmin, należących do Sto-
warzyszenia Lokalnej Gru-
py Działania „Szlakiem 
Granitu”.

Magdalena Pawlik

Plany kopalni w Łażanach Finansowe wsparcie dla policji

Uwaga mieszkańcy!

Na zdjęciu burmistrz Leszek Michalak podczas dyskusji z radnymi Rady 
Miejskiej, omawiając projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów.

Po raz kolejny Żarów finansować będzie również dodatkowe patrole po-
licyjne w mieście, które odbywają się w okresie wakacyjnym. Uchwała o 
przekazaniu kolejnych środków finansowych dla policji została podjęta na 
sesji Rady Miejskiej w czwartek, 16 kwietnia. Na zdjęciu komendant powia-
towy policji Krzysztof Niziołek, komendant policji w Żarowie Janusz Kozen-
dra i burmistrz Leszek Michalak w trakcie podpisywania porozumienia. 

Długo trwała dyskusja w 
sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla 
obszaru położonego w ob-
rębie wsi Łażany podczas 
ostatniej sesji Rady Miej-
skiej.

Z wnioskiem o sporządze-
nie takiego planu wystąpiła 
do burmistrza Leszka Mi-
chalaka Kopalnia Grano-
diorytu w Łażanach. Choć 
projekt ten jest niezbędny 
dla umożliwienia eksplo-
atacji złoża przez kopalnię, 
niekoniecznie pozytywnie 
wpłynie na życie mieszkań-
ców wsi, zwłaszcza miesz-
kańców Krukowa i Łażan. 
Żarowscy radni poparli pro-
jekt w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowe-
go planu, jednak wspólnie 
z burmistrzem Leszkiem 
Michalakiem wyrazili 
swoje obawy co do planów 
kopalni. – Na dzień dzisiej-
szy kopalnia funkcjonuje w 
oparciu o złoże Łażany I, 
gdzie najważniejszym od-
działywaniem na otoczenie 
i utrudniającym życie miesz-
kańców jest kwestia pyle-
nia urządzeń przeróbczych, 
znajdujących się pomiędzy 
złożem i drogą prowadzącą 
z Łażan w kierunku Mielęci-
na. Kopalnia chce przystąpić 
do drugiego etapu eksplo-
atacji złoża. Długa będzie 
jeszcze droga do zatwier-
dzenia tego planu, ponieważ 
w ramach przedsięwzięcia 
muszą odbyć się prezentacje 

publiczne zarządu kopalni 
wspólnie z zainteresowany-
mi mieszkańcami. Zwłaszcza 
mieszkańcami Łażan i Kru-
kowa. Nie wyobrażam sobie 
dziś, w jaki sposób kopalnia 
zamierza przekonać miesz-
kańców co do zasadności 
swoich planów, zwłaszcza, 
że do tej pory nie wywiązała 
się z warunków porozumie-
nia, jakie zawarte zostało ze 
społecznością z Krukowa. I 
do tej pory w wyznaczonym 
miejscu nie pojawił się wał 
osłaniający Kruków. A wszy-
scy możemy obserwować, ile 
pyłu wydostaje się z kopalni 
na drogi i całe otoczenie. 
Nie zostanie podjęta żadna 
decyzja bez wiedzy miesz-
kańców – mówił podczas 
sesji Rady Miejskiej bur-
mistrz Leszek Michalak.

Przed pięcioma laty ko-
palnia w Łażanach zobo-
wiązywała się do zainsta-
lowania kurtyny wodnej i 
zmniejszenia szkodliwości 
pylenia. Z tych założeń 

jednak się nie wywiązała. 
Szkodliwy pył wciąż uno-
si się z terenu kopalni w 
kierunku gospodarstw w 
Krukowie. - Choć dziś za-
głosowaliśmy pozytywnie, 
zgadzamy się z uwagami 
i wątpliwościami radnych 
i burmistrza. I takie same 
stanowisko będą zajmować 
również mieszkańcy Kruko-
wa i Łażan. Podczas spo-
tkania z zarządem kopalni 
mocno i wyraźnie zaakcen-
tują swoje stanowisko w tej 
sprawie – podkreślała rad-
na Rady Miejskiej Maria 
Tomaszewska.

Uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego poparło 13 radnych.

Magdalena Pawlik

Jeszcze w tym roku do ża-
rowskiego komisariatu 

policji trafią dwa samocho-
dy małolitrażowe.

Tuż przed świętami wielka-
nocnymi burmistrz Leszek 
Michalak podpisał porozu-
mienie w sprawie przekaza-
nia środków finansowych z 
budżetu gminy Żarów na za-
kup dwóch pojazdów służbo-
wych dla komisariatu policji 
w Żarowie. Nie są to jednak 
jedyne pieniądze, które trafią 
do żarowskich policjantów. 
Funkcjonariusze otrzymają 
również wsparcie finansowe 
na nagrody, które co roku 
przyznawane są policjantom 
z okazji Święta Policji. - 
Środki zostaną podzielone na 
kwotę 2 tysięcy złotych na na-
grody za szczególne osiągnię-
cia w służbie dla policjantów, 
którzy realizują zadania z 
zakresu bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego oraz na 
41.500 złotych, które posłużą 

jako dofinansowanie do zaku-
pu samochodów służbowych. 
Pieniądze zostaną przekazane 
za pośrednictwem Funduszu 
Wsparcia Policji – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak.

Decyzja o przekazaniu 
dodatkowych środków fi-
nansowych dla policji zapa-
dła jeszcze w marcu. Pod-

czas sesji Rady Miejskiej, 
12 marca żarowscy radni 
jednogłośnie poparli decy-
zję burmistrza w sprawie 
wsparcia policji w Żarowie. 
Nowe samochody trafią do 
żarowskich funkcjonariuszy 
prawdopodobnie w drugim 
kwartale 2015 roku. 

Magdalena Pawlik

Żarowski Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji 

przypomina, że jest zakaz 
odprowadzania ścieków 
opadowych i wód drena-
żowych do kanalizacji sa-
nitarnej.

- Informujemy, że będziemy 
przeprowadzać kontrole w 
tym zakresie i w przypadku 
stwierdzenia nielegalnych 
podłączeń ścieków opado-
wych i wód drenażowych do 

kanalizacji sanitarnej nie-
zwłocznie zostanie wszczęte 
postępowanie administracyj-
ne w celu wymierzenia kary. 
Za nielegalne odprowadzanie 
ścieków bytowych i ścieków 
przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych przeznaczo-
nych do odprowadzania wód 
opadowych, a także wprowa-
dzania ścieków opadowych i 
wód drenażowych do kana-
lizacji sanitarnej grozi kara 

ograniczenia wolności bądź 
grzywna w wysokości 10 000 
zł – mówi Waldemar Ba-
ranowski prezes Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl
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Podczas zajęć na basenie instruktorzy sprawdzają nabyte już przez dzieci 
umiejętności. Dlatego najmłodsi poznają również techniki różnych stylów 
pływackich.

Na zdjęciu uczniowie klas drugich, którzy pod czujnym okiem trenerów i 
fachowców uczestniczą w sportowych zajęciach. 
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Uczą się pływać
Uczniowie wszystkich żarowskich szkół podstawowych uczestniczą w dodatkowych bezpłatnych zaję-
ciach sportowych z lekkoatletyki, unihokeja, badmintona i pływania. Jest to możliwe dzięki pozyskaniu 
przez gminę środków finansowych na realizację czterech projektów: „Grand Prix dla Dolnego Śląska 
w lekkiej atletyce”, „MultiSport”, „Umiem pływać” i „Mały Mistrz”. Wszystkie projekty finansowane są ze 
środków Funduszu Zajęć Sportowych w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Z lekcji nauki pływania 
korzystają uczniowie naj-
młodszych klas szkół pod-
stawowych. - Zajęcia w 
ramach projektu „Umiem 
pływać” to przede wszyst-
kim propozycja skorzysta-
nia z możliwości nabycia 
podstawowych umiejętności 
pływania, ale również moż-
liwość rozwijania i podno-
szenia sprawności fizycznej, 
zachęcenie do systematycz-
nego uprawiania sportu w 
czasie wolnym od nauki. 
Najważniejsze, że dzieci zu-
pełnie bezpłatnie pod okiem 
instruktorów mogą nauczyć 
się fachowo pływania – 
mówi Katarzyna Janik z 
Referatu Oświaty Funduszy 

Minęło 20 lat?
Opłać grób

Wykupując 
m i e j s c e 

pochówku na 
cmentarzu je-
steśmy zobowiązani po 20 latach 
wnieść kolejną opłatę. Wynika to z 
przepisów prawa. Co się dzieje, jeśli 
tego nie zrobimy?

Groby takie mogą zostać zlikwido-
wane, a na tym samym miejscu może 
zostać pochowana inna osoba. Urząd 
Miejski w Żarowie przypomina, że 
każdy grób po 20 latach od pierwsze-
go pochówku powinien być opłacony. 
Opłata ta, zgodnie z nowym zarządze-
niem Burmistrza Miasta Żarów (nie-
zależnie od ilości pochowanych w nich 
osób) wynosi 291,60 złotych. – Przy-
pominamy, że po upływie 20 lat należy 
wnieść opłatę za grób, w przeciwnym 
razie, miejsce to zostanie przeznaczone 
dla kogoś innego. W związku z tym, iż 
nie posiadamy pełnych danych osobo-
wych i wszystkich aktualnych adresów 
osób zainteresowanych zwracamy się 
z prośbą o kontakt mieszkańców, w 
celu wyjaśnienia kwestii konkretnego 
grobu. Nie będziemy również wysy-

Zewnętrznych i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie.

W nauce bierze udział w 
sumie 60 uczniów, w tym 
30 ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żaro-
wie. Lekcje pływania odby-
wają się średnio raz w tygo-
dniu w czasie dwóch godzin 
dydaktycznych na basenie 
przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Świdnicy. - Ucznio-
wie są bardzo zadowoleni z 
zajęć. Uczą się z trenerami 
prawidłowych ruchów w ba-
senie, stylów pływackich, a 
nawet zachowania w trudnej 
sytuacji podczas pobytu w 
wodzie. Nie brakuje również 
zabaw dowolnych i ćwiczeń 

z przyrządami – dopowiada 
Bożena Zajko-Ignatowicz 
opiekun dzieci z żarowskiej 
podstawówki.

Niebawem już najmłodsi 
mieszkańcy gminy Żarów 
i nie tylko będą mogli ko-
rzystać z zajęć na basenie w 

Żarowie. Obiekt, który po-
wstaje przy ulicy Piastow-
skiej w Żarowie najpóźniej 
w pierwszym kwartale 2016 
roku zostanie oddany do 
użytku wszystkich miesz-
kańców.

Magdalena Pawlik

łać pisemnych wezwań, jednak prosimy 
wszystkie rodziny osób pochowanych na 
cmentarzach komunalnych w Żarowie i 
Wierzbnej o wniesienie zaległych opłat. 
W przypadku nie podjęcia przez człon-
ków rodzin odpowiednich kroków może 
zostać podjęta decyzja o likwidacji gro-
bów i przeznaczenie tych miejsc pod po-
nowne pochówki. Sam proces likwidacji 
grobu może nastąpić po 20 latach od 
pochówku i polega na wywiezieniu na 
własny koszt pomnika i nadmiaru ziemi. 
Przy czym pamiętajmy, że nie zwalnia 
to nas z uiszczenia opłaty za okres nie-
opłacony wcześniej – wyjaśnia Tomasz 
Kuska inspektor ds. gospodarki komu-
nalnej Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Szczegółowe informacje związa-
ne z funkcjonowaniem i eksploatacją 
cmentarza można uzyskać w żarow-
skim Urzędzie Miejskim, w pokoju nr 
10 bądź pod nr tel. 74 858 05 91 wew. 
334.

Stawki (netto) opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe
wykonywane na terenie komunalnych cmentarzy:

1. Miejsce pod grób pojedynczy 100 zł
2. Miejsce pod grób podwójny (w pionie) 200 zł
3. Miejsce pod grób mały 30 zł
4. Miejsce pod grobowiec 360 zł
5. Miejsce pod grób ziemny na urnę 80 zł
6. Rezerwacja miejsca 360 zł
7. Opłata za zachowanie grobu na dalsze 20 lat 270 zł
8. Korzystanie z kaplicy (1 doba) 120 zł
9. Dozór nad pochowaniem do grobu małego 120 zł
10. Dozór nad pochowaniem do pozostałych grobów 180 zł
11. Wjazd na cmentarz samochodu (do 3,5 tony) w celu montażu nagrobka 
90 zł

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do opłat zostanie doliczony
podatek od towarów i usług.



Szkoła ewangelicka
i katolicka w Łażanach do 1945 roku

Kultura 7 Gazeta Żarowska

Śladami
historii

Wiejskie szkoły na obszarze Śląska, działały już w XIV wieku, jednak wzmianki o nich z okresu po-
przedzającego XVI wiek są znikome. Być może już na przełomie XV i XVI wieku, tzw. szkoły parafialne 
funkcjonowały przy każdym probostwie. Ok. 1500 roku być może istniały już szkoły w Łażanach (Laasan) 
i Mielęcinie (Pfaffendorf) o czym wspomina niemiecki badacz C.Herold w swoim opracowaniu pt. Sche-
matismus der offentlichen evangelischen und katolischen Volksschule des Reg.-Bez, Breslau 1911. 

nr 07 / 22 kwietnia 2015

część
I

Prężny rozwój oświaty 
skupionej w osadach wiej-
skich nastąpił w XVI wieku 
za sprawą ruchu reformator-
skiego jak i kontreformacji. 
Zarówno protestanci jak i 
katolicy zainteresowani byli 
wówczas zakładaniem szkół 
przy każdej parafii. Nega-
tywny wpływ zwłaszcza dla 
rozwijającego się szkolnictwa 
protestanckiego przyniosły 
lata wojny trzydziestoletniej 
1618-48 i akcja kontrefor-
matorska, która wykorzeni-
ła oświatę wraz z parafiami 
ewangelickimi. Jej powolna 

odbudowa w oparciu o sieć 
parafii katolickich nastąpi-
ła w 2 połowie XVII wieku. 
W początkach XVIII wieku 
oprócz szkół łażańkiej i mie-
lęcińskiej, działały szkoły 
w Bukowie (Bockau), Im-
bramowicach (Ingramsdorf; 
powstała przed 1677 r. ?), 
Krukowie (Raaben; powstała 
w 1670 r. ?) oraz w Wierzb-
nej (Würben; przed 1700 r.). 
Lata 40-te XVIII wieku to 
czas, kiedy Śląsk przechodzi 
pod panowanie Królestwa 
Pruskiego. W praktyce dla 
szkolnictwa oznaczało to od-

tworzenie na nowo sieci szkół 
protestanckich, których w 
ciągu zaledwie 5 lat powsta-
ło kilkaset. W tym czasie po-
wstają szkoły w Gołaszycach 
(Gohlitsch), Imbramowicach 
(Ingramsdorf), Łażanach 
(Laasan) oraz w 3 ćwierci 
XVIII wieku w Przyłęgowie 
(Preilsdorf). Kolejne lata 
przyniosły wzrost zaintere-
sowania sprawami oświaty 
oraz regulaminy dla szkół 
katolickich i ewangelickich 
w kwestii wieku uczniów, 
obowiązków i czasu trwania 
edukacji. Ustawy szkolne z 

lat 1800-1801 nie tylko ob-
ciążały kosztami utrzymania 
szkoły przez gminę w 2/3 i 
zwierzchność feudalną 1/3, 
lecz także określały czas 
trwania edukacji w szkołach 
elementarnych dla dzieci w 
wieku 6 do 13 lat i w niedzie-
le do 16 roku życia. Rozbudo-
wa sieci szkół elementarnych 
przyniosła w 1 połowie XIX 
wieku powstanie placówek w 
Kalnie (Kallendorf) i Zastru-
żu (Sasterhausen).

Do trzeciej ćwierci XIX 
wieku zaledwie jedna szkoła 
w naszej pobliskiej okolicy 

– łażańska dysponowała wy-
budowanym w początkach 
XIX wieku funkcjonalnym 
budynkiem, w którym reali-
zowany był pełen program 
nauczania. Pozostałe placów-
ki jeszcze w 3 ćwierci XIX 
wieku przedstawiały stan 
typowej zagrody chłopskiej 

– dom z mieszkaniem dla na-
uczyciela, pomieszczeniem 
lekcyjnym oraz dodatkowo 
znajdująca się obok stajnia, 
chlewik i stodoła.

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury

i Sportu

ŻARÓW
22 kwietnia

I Konkurs Kaligrafii „Mistrz Pióra – Żarów 2015” pod patrona-
tem Burmistrza Miasta Żarów Leszka Michalaka (hala sporto-
wa Gminnego Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10A, 
godz. 14.30)

25 kwietnia
I Wiosenne zawody w bule Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
(bulodrom przy siłowni „Pod Chmurką”, ul. Piastowska 10)

3 maja
Turniej szachowy z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja (Gim-
nazjum w Żarowie, ul. Piastowska 10, godz. 9.30)

9-10 maja
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w szachach szybkich (hala 
sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sporu, ul. Piastowska 10)

Młodzi MISTRZOWIE siatkówkiMaluchy przyjęte
do przedszkola Nie tylko wspólnie anga-

żują się w sprawy mło-
dych mieszkańców Żarowa i 
okolic. Nie tylko organizują 
najróżniejsze imprezy czy 
spotkania, ale też godnie re-
prezentują na niwie sporto-
wej swoją gminę.

Żarowscy radni z Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej 
w sobotę, 11 kwietnia wy-
walczyli mistrzostwo w IV 
siatkarskim turnieju o Pu-
char burmistrza Jaworzyny 
Śląskiej. W tym roku zamiast 
turnieju Młodzieżowych Rad 
Miejskich zorganizowano to-
warzyski turniej, w którym 
obok młodych radnych z Ża-
rowa wystąpiła także repre-
zentacja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej z Jaworzyny Ślą-
skiej. Do sportowej rywaliza-
cji przystąpił również zespół 
piłkarzy Darbor Bolesławice i  
drużyna uczniów z jaworzyń-
skiego gimnazjum „Sześciu 

Na zdjęciu zwycięska drużyna Młodzieżowej Rady Miejskiej wraz z radną 
Rady Miejskiej Iwoną Nieradka. 

Spartan”. - Przez trzy lata z 
rzędu nasza drużyna zajmo-
wała zawsze drugie miejsce i 
choć każdego roku broniliśmy 
pozycji wicemistrza, do pełni 
szczęścia brakowało tego je-
dynego sukcesu. Teraz zwycię-
stwo smakuje jeszcze bardziej. 
Składamy serdeczne podzię-
kowania organizatorom za 
zaproszenie i naszej opiekun-
ce radnej Iwonie Nieradka za 
pomoc, wsparcie i jak zawsze 
zaangażowanie się w sprawy 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
– mówi Mateusz Michalak 
z żarowskiej Młodzieżowej 
Rady Miejskiej.

Młodzieżowa Rada Miejska 
z Żarowa pod czujnym okiem 
radnej Iwony Nieradka wy-
stąpiła w składzie: Paulina 
Walus, Aleksandra Ogry-
zek, Michał Wróbel, Kamil 
Skolimowski, Mateusz Róg 
i Mateusz Michalak. Po-
nadto, organizatorzy turnieju 

WARTO ZOBACZYĆ

przyznali tytuł MVP, co zna-
czy „Najbardziej Wartościo-
wy Gracz” Paulinie Walus, 
reprezentantce żarowskiej 
młodzieżowej rady. - Nie za-
brakło ani dobrej muzyki, ani 
gorącego dopingu kibiców, 
więc cały turniej można uznać 
za naprawdę udany. Poza tym 
była to również dobra okazja 
do integracji młodych rad-
nych, wymiany doświadczeń 
i pomysłów. A tych, trzeba 

przyznać, młodym radnym nie 
brakuje. Wciąż uczą się, jak 
być dobrymi samorządowca-
mi, dlatego chcą zajmować się 
sprawami, które bezpośrednio 
dotyczą wszystkich mieszkań-
ców i angażować się w życie 
miasta i gminy. Chcą być na 
wyciągnięcie dłoni – przy-
znaje radna Rady Miejskiej i 
opiekun Młodzieżowej Rady 
Miejskiej Iwona Nieradka.

Magdalena Pawlik

Ponad 170 dzieci zostało 
przyjętych do Bajkowe-

go Przedszkola w Żarowie. 
Nie wszystkie jednak ma-
luchy znalazły się w gronie 
dzieci przyjętych do żarow-
skiej placówki.

Z uwagi na dużą liczbę 
wniosków, ograniczoną 
liczbę miejsc w przedszko-
lu i nie spełnienie wszyst-
kich kryteriów naboru dla 
25 dzieci zostanie przepro-
wadzony drugi etap postę-
powania rekrutacyjnego. 
– Na posiedzeniu komisji 
rekrutacyjnej w piątek, 17 
kwietnia do naszej placówki 
w Żarowie przyjęliśmy 175 
dzieci. W naborze dzieci do 
przedszkola sugerowaliśmy 
się kryteriami, ściśle okre-
ślonymi w przepisach pra-
wa oświatowego. Przyjęte 
zostały przede wszystkim 
dzieci zamieszkałe na tere-
nie gminy Żarów, przedszko-
laki, które już uczęszczały 
do naszej placówki, dzieci 
samotnych matek, wycho-
wujące się w rodzinie wielo-
dzietnej, niepełnosprawne, 
mające rodziców niepełno-
sprawnych, objęte pieczą 
zastępczą i rodziców pracu-
jących. W pierwszym etapie 
nie udało nam się rozstrzy-
gnąć sytuacji 25 maluchów, 
którzy nie uzyskali dodatko-
wych punktów za powyższe 
kryteria. Dlatego ich wnio-
ski zostaną rozpatrzone w 
drugim etapie postępowa-

nia, a wyniki rekrutacji po-
damy do wiadomości do 30 
maja. Jednak zaznaczam, 
że w przedszkolu zostało 15 
wolnych miejsc – tłumaczy 
Elżbieta Wierzyk dyrektor 
Bajkowego Przedszkola w 
Żarowie.

W tym roku przedszkole 
zobowiązane było również 
do przyjęcia wszystkich 
chętnych 4-latków, ponie-
waż od września 2015 roku 
każdy z nich ma mieć za-
gwarantowane miejsce w 
przedszkolu. We wrześniu 
2017 roku takie prawo otrzy-
mają również 3-latki. Już w 
tym roku  przygotowywany 
jest projekt modernizacji 
przedszkola, zapewniający 
odpowiednią liczbę miejsc 
dla wszystkich tych dzieci. 
- Podobnie w tych planach 
zostaną ujęte nowe miejsca 
dla dzieci z grup żłobko-
wych, ponieważ w tym roku 
niepodziewanie dużo wnio-
sków wpłynęło o przyjęcie 
dzieci do grup żłobkowych. 
Ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc, aż 24 dzieci 
zostanie wpisanych na listę 
rezerwową – dopowiada 
Elżbieta Wierzyk z żarow-
skiego przedszkola. 

Lista przyjętych dzieci 
do przedszkola i oddzia-
łów żłobkowych oraz dzieci 
wpisanych na listę rezerwo-
wą została wywieszona w 
holu żarowskiej placówki. 

Magdalena Pawlik

ŚWIDNICA
24 kwietnia

Świdnickie Noce Jazzowe: Magdalena Bożyk (Świdnicki 
Ośrodek Kultury, Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, godz. 
19.30, bilety 15 i 20 zł)

25-26 kwietnia
Pierwsza runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski 43. Rajdu Świdnickiego KRAUSE (ceremo-
nia otwarcia rozpocznie się w sobotę o godz. 13.00 na świd-
nickim Rynku. Więcej informacji w temacie Rajdu na stronie 
internetowej http://rajdkrause.pl/ ) 

29 kwietnia
Koncert SKUBAS (sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kul-
tury, ul. Rynek 43, godz. 19.00, bilety 30-40 zł)

3 maja
Koncert zespołu Raz Dwa Trzy (sala teatralna Świdnickiego 
Ośrodka Kultury, godz. 19.00, bilety 30 zł do nabycia w In-
formacji Turystycznej)



Wyniki niższych lig piłkarskich
kl. A
Zieloni Mrowiny – Włókniarz Głuszyca 3:1
kl. B
Herbapol Stanowice – Zjednoczeni II Żarów 4:2
Błyskawica Kalno – Wierzbianka Wierzbna 3:1
Zryw Łażany – Orzeł Witoszów 7:0

Medale judoków
Dwa pierwsze oraz dwa trzecie miejsca, to dorobek medalowy 
UKS Judoka Imbramowice podczas II Mistrzostw Przyszłej 
Gwiazdy judo w Trzebnicy. 
Najlepszą zawodniczką klubu okazała się Zuzia Oleksiuk, 
pokonując zdecydowanie wszystkie swoje przeciwniczki. Ko-
lejne zwycięstwo zanotował Adrian Oleksiuk. Iga Sudoł i 
Gilbert Stawiński wrócili z brązowymi krążkami.Pozostałe 
miejsca: 4. Patryk Cieślik, 5. Kacper Madaliński.

Czeski Broumov zdobyty
Młodsi adepci judo rywalizowali Memoriale Svatopluka Fro-
deho. Łącznie zawodnicy UKS Judoka wywalczyli 4 brązowe 
medale: Klaudia Kamińska, Marek Dobrowolski, Kata-
rzyna Dobrowolska, Jakub Cimoch. Tuż za podium na 4 
pozycji uplasowali się: Paulina Borowiec, Dawid Kamiń-
ski, Anna Cargill, Klaudia Borowiec.

Awans do finału województwa
W żarowskim Gimnazjum rozegrane zostały Mistrzostwa 
LZS powiatu świdnickiego w szachach, będące eliminacjami 
do tegorocznego finału Dolnośląskich Igrzysk LZS. Zawody 
zdominowali zawodnicy Gońca Żarów zdobywając większość 
miejsc uprawniających do udziału w finale wojewódzkim. 
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Marek Barabasz srebrnym medalistą
Mistrzostw Polski!

Marek Barabasz został srebrnym medalistą IV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Umysło-
wych! Osiągnięty rezultat daje mu prawo udziału w Mistrzostwach Europy.

Suwałki okazały się szczęśliwe dla Marka Barabasza (drugi na podium). 

Dawid Nowakowski (z tyłu stołu) złotym medalistą Dolnego Śląska. Na Mi-
strzostwach Polski pełnił będzie rolę kapitana drużyny.

Ponad 350 zawodników z 
całej Polski rywalizowało 
w trzech kategoriach: sza-
chach, warcabach i brydżu. 
Turniej warcab zgromadził 
56 zawodników z 17 klubów. 
Mistrzostwa kraju rozegrano 
w Suwałkach.  

Uczeń Szkoły Podstawo-
wej w Mrowinach po raz 
kolejny przywozi medal z 
najważniejszej imprezy w 
Polsce. - Cieszę się z osią-
gniętego wyniku. W mistrzo-
stwach Europy postaram 
się osiągnąć jak najlepszy 

rezultat – opowiada Marek 
Barabasz.

Przypomnijmy, iż w 2013 
roku Marek Barabasz został 
wicemistrzem Europy. Jako 
jedyny z 43 osobowej repre-
zentacji Polski zdobył medal 
dla swojego kraju. 

Mistrzostwa Starego Kon-
tynentu odbędą się w okre-
sie wakacyjnym. Wszystko 
wskazuje na to, iż miejscem 
rogrywania Mistrzostw Eu-
ropy będzie stolica Estonii 
Tallin.

Krzysztof Dutkiewicz

Wychowanie
poprzez sport

Niespodzianka w Szczedrzykowicach

Sportowy flesz

Lider światowych
tabel

Młodzieżowy Ośro-
dek Wychowawczy 

w Mrowinach stawia na 
sport, i dobrze na tym wy-
chodzi...

Mistrzem Dolnego Śląska 
placówek resocjalizacyj-
nych w tenisie stołowym 
został Dawid Nowakowski. 
Drużynowo Nowakowski 
z Arturem Geppertem 
oraz Grzegorzem Szychtą 
wywalczyli awans do Mi-
strzostw Polski! - Sukce-
sy indywidualne podnoszą 
samoocenę. Rywalizacja w 
drużynie uczy współpracy. 

W wielu przypadkach wpro-
wadzanie podopiecznych 
do działalności sportowej 
przyniosło wymierny efekt 
wychowawczy. Sport uczy 
nas wszystkich – opowiada 
Zbigniew Ogryzek, wy-
chowawca MOW w Mro-
winach. 

Mistrzostwa Polski roze-
grane zostaną we Włocław-
ku. Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Mrowinach 
reprezentować będą Dawid 
Nowakowski, Artur Gep-
pert oraz Damian Nowak. 

Krzysztof Dutkiewicz

Zakończyło się zgrupo-
wanie klimatyczne w 

Argentynie. Paweł Fajdek 
zwyciężył trzykrotnie w 
konkursie rzutu młotem 
podczas mityngu w Buenos 
Aires, osiągając bardzo do-
bre rezultaty.

Mistrz świata z Moskwy 
odniósł w stolicy Argen-
tyny pewne zwycięstwa. 
Podczas pierwszego kon-
kursu osiągnął wynik 
80.13. Taki rezultat plasuje 
go na pierwszym miejscu 
w światowych tabelach. 

Jenocześnie po raz dwuna-
sty w karierze przekroczył 
granicę 80 metrów. Drugi 
Robert Sawyers, rekordzi-
sta Kostaryki oddał rzut o 
blisko 10 metrów bliższy. 
Podczas kolejnych zawo-
dów zaliczanych do cyklu 
Grand Prix Południowej 
Afryki wychowanek ULKS 
Zielony Dąb Żarów posłał 
młot na odległość 78.99. 
W ostatnim rozegranym 
konkursie Fajdek uzyskał 
rezultat 79.79.

Krzysztof Dutkiewicz

Przegrywali z ostatnimi 
drużynami w tabeli, ule-

gli 0:4 wiceliderowi z Po-
lkowic, ale wreszcie się od-
blokowali i to w starciu, w 
którym nie byli faworytem.

Zjednoczeni PCO Żarów 
podeszli do meczu z Orka-
nem Szczedrzykowice bar-
dzo poważnie. Po golach 
Krzysztofa Goździejew-
skiego oraz Adama Łagiew-
ki w 28. minucie wygrywali 
już 2:0. Kontaktową bramkę 
przed przerwą zdobył Wy-
żga, jednak po chwili z dwie-
ma żółtymi kartkami boisko 
musiał upuścić Babeczko. 
Po przerwie grę w przewa-
dze wykorzystali goście. 
Dokładniej zmieniony w 70. 
minucie Przemysław Kloc, 

który strzelił dwa gole! Tym 
samym Zjednoczeni przeła-
mali serię sześciu spotkań 
bez zwycięstwa. 

Widmo spadku motywują-
co działa na niektóre druży-
ny, co możemy zauważyć w 
przypadku Bierutowa, Mir-
ska, Kobierzyc.

Bierutów przez całą jesień 
pokonał swoich rywali trzy 
razy, a w pięciu spotkaniach 
rundy wiosennach ta sztuka 
udała się już trzykrotnie. 

Dziewięć punktów w pięciu 
meczach rundy rewanżowej, 
to dorobek ekipy Włókniarza 
Mirsk.

Zespołem, który dzięki 
świetnej dyspozycji w run-
dzie wiosennej opuścił strefę 
spadkową są Kobierzyce. 

Po kilku kolejkach wiosny 
można zauważyć pewną re-
gularność w okolicy strefy 
spadkowej. Drużyny, które 
spędziły w niej zimę wzięły 
się ostro do pracy i notują 
przyzwoite wyniki. Mniej 
punktów natomiast zdoby-
wają zespoły, cieszące się w 
przerwie rozgrywek z dość 
bezpiecznej przewagi nad 
ciemną częścią klasyfikacji 
generalnej. Chodzi przede 

Wyniki 22 kolejki IV ligi dolnośląskiej:
Miedź II Legnica – GKS Kobierzyce 2:2 (1:2)
Orzeł Ząbkowice Śl. - Olimpia Kowary 3:2 (2:1)
Chojnowianka Chojnów – LKS Stary Ślwszów 0:2 (0:1)
Sokół Wielka Lipa – AKS Strzegom 3:0 (1:0)
Granica Bogatynia – BKS Bobrzanie Bolesławiec 1:1 (1:0)
Nysa Zgorzelec – Widawa Bierutów 0:1 (0:0)
KGHM Zanam Polkowice – Włókniarz Mirsk 2:0 (0:0)
Orkan Szczedrzykowice – Zjednoczeni PCO Żarów 1:4 (1:2)

wszystkim o Ząbkowice 
Śląskie oraz Zjednoczonych 
PCO Żarów. Pozostaje mieć 
nadzieję, że ostatnie zwycię-
stwo 4:1 nad czwartą ekipą w 
tabeli przełamuje zły począ-
tek rundy wiosennej w wyko-
naniu biało-niebieskich.

W 23. kolejce Zjednocze-
ni PCO Żarów na własnym 
boisku podejmą Granicę Bo-
gatynia. Początek spotkania 
26.04 o godz. 16:30.

W finale Dolnego Śląska zagrają: Damian Daniel, Wojciech 
Kowalczuk, Dawid Mozol, Wiktor Zaremba, Ernest Sojski, 
Ewelina Dominik, Joanna Markiewicz, Natalia Dominik.

Przegrany medal w ostatniej rundzie
W Pęgowie rozegrane zostały II Mistrzostwa Polski Amato-
rów w szachach szybkich. Wśród zawodników Gońca Żarów 
najlepszy wynik osiągnął Damian Daniel, który przegry-
wając w ostatniej 9 rundzie stracił szansę na zdobycie tytułu 
wicemistrzowskiego. Ostatecznie reprezentant Gońca zakoń-
czył rywalizację na 13. miejscu.

Konkurs wiedzy o sporcie rozstrzygnięty
Sześciu miłośników wiedzy sportowej wystartowało w I Tur-
nieju Wiedzy o Sporcie. Konkurs poprowadził pomysłodawca 
turnieju Ryszard Prawdzik, któremu pomagali Ewa Wołek 
oraz Jan Caliński. Ostatecznie najlepszym znawcą tematyki 
sportowej i tym samym tegorocznym mistrzem gminy Żarów 
został Edward Buszka wyprzedzając Jana Drwiłę i Wikto-
ra Siemiochina. Pozostałe miejsca zajęli: Grzegorz Pilski, 
Bolesław Moryl i Zdzisław Kulas.
Organizatorami turnieju było Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie oraz Ryszard Prawdzik. 


