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Kto jeszcze nie widział, jak fachowo gra się w bule, mógł zobaczyć podczas wiosennego 
turnieju, który po raz pierwszy zorganizowali na żarowskim bulodromie studenci Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Na boisku w sobotę, 25 kwietnia seniorzy z Żarowa spotkali się z drużynami 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Świdnicy, Bielawy, Nowej Rudy i Dzierżoniowa.

Więcej na str. 5

Na budowie basenu 
praca wre

MROZU I MILANO
dla Żarowa

Z wizytą w Warszawie

Nabierają tempa prace 
przy budowie basenu 

w Żarowie. To inwestycja, 
o której mówiło się już od 
wielu lat.

I wszystko wskazuje na to, 
że już niebawem zostanie sfi-
nalizowana do samego końca. 

Specjalnie dla mieszkań-
ców Żarowa w tym roku 

zagra kultowy zespół disco-
polo Milano, a gwiazdą te-
gorocznych Dni Żarowa bę-
dzie Mrozu.

Dwudniowe świętowanie 
rozpocznie się w sobotę, 

Przedstawiciele samorzą-
du wiejskiego z wszyst-

kich miejscowości z gminy 
Żarów, pracownicy żarow-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i Urzędu Miejskiego w 
środę, 22 kwietnia brali udział 
w szkoleniu, które zostało 
zorganizowane u Rzecznika 
Praw Dziecka w Warszawie.

Studenci UTW na MEDAL!

Przyszłe kąpielisko w niczym 
nie przypomina swojego sta-
rego wyglądu. Co chwilę po-
jawią się nowe konstrukcje 
basenowe, powstaje klatka 
schodowa, a za kilka tygodni 
zamontowane zostaną okna. 

więcej na str. 3

6 czerwca. „Jak nie my to 
kto”, „Poza logiką”, „Nic 
do stracenia” i „O Tobie 
kochana”, „Bara bara” czy 
„Kasiu Katarzyno” to tylko 
nieliczne z hitów zespo-
łów...

więcej na str. 7

Szkolenie dotyczyło prze-
ciwdziałania przemocy w ro-
dzinie, a swoim patronatem 
objął je sam Rzecznik Praw 
Dziecka Marek Michalak.

- Żarów jest gminą, w któ-
rej widoczna jest szczególna 
aktywność w zakresie działań 
antyprzemocowych...

więcej na str. 6
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Trwa budowa nowego chodnika. 
Będzie bezpieczniej przy ul. Koper-
nika w Żarowie.

Dworzec PKP bez kasy biletowej. 
Tylko do końca maja mieszkańcy 
kupią bilet w kasie przy dworcu 
PKP w Żarowie. 

Strefa spadkowa zadziałała bardzo 
mobilizująco na Zjednoczonych 
PCO Żarów. 

Po wielu latach starań Żarowianie będą mieli swój basen. Inwestycja znów zmie-
ni krajobraz żarowskiego osiedla, które jest najładniejszym zakątkiem miasta.

Żarowianie podczas spotkania z Rzecznikiem Praw Dziecka w Warszawie. 
(zdjęcie: www.brpd.gov.pl)

Na zdjęciu MROZU podczas koncertu w Opolu w 2014 roku.
(Zdjęcie: Opole 2014 Mrozu nie ma „Nic do stracenia…” www.youtube.com)
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Dbają o swoją wieś

Na zdjęciu aktywni mieszkańcy Siedlimowic, którzy zawsze chętnie uczest-
niczą w pracach społecznych na rzecz swojej wsi. 

Podpalił wózek dziecięcy
Do pięciu lat pozbawienia wolności grozi młodemu mężczyź-
nie, który podpalił wózek dziecięcy. Spalił się nie tylko wó-
zek, ale częściowo również drzwi od piwnicy. - Otrzymaliśmy 
zawiadomienie, że na korytarzu w jednym z budynków przy ul. 
Armii Krajowej w Żarowie płonie dziecięcy wózek. Mężczyzna 
prawdopodobnie wrzucił tam niedopałek papierosa. Został za-
trzymany na gorącym uczynku. Był w stanie nietrzeźwym, choć 
nie chciał poddać się badaniom na stężenie alkoholu w organi-
zmie. Może trafić do więzienia nawet na 5 lat – mówi Sławo-
mir Jankowski zastępca komendanta policji w Żarowie.

Złomiarze znów ruszyli po łup
Biorą wszystko, do czego przyczepi się magnes. Wszystkie 
łupy sprzedają potem w skupie złomu. Coraz częściej wpadają 
jednak w ręce stróżów prawa. Tak było w przypadku kradzie-
ży złomu w żarowskiej firmie TOM. Funkcjonariusze policji 
zatrzymali dwóch młodych mężczyzn na gorącym uczynku. 
Sprawcy wraz z łupem próbowali uciec, ale policjantom udało 
się ich zatrzymać. Za usiłowanie kradzieży młodym miesz-
kańcom Żarowa grozi 5 lat więzienia.

Znieważył policjanta, poniesie konsekwencje
Naruszenie nietykalności, czynny opór oraz znieważenie 
funkcjonariusza publicznego to zarzuty, które usłyszy 45-letni 
mieszkaniec Żarowa. Za swój występek może słono zapłacić. 
Podczas interwencji mężczyzna mocno się awanturował i był 
pod wpływem alkoholu. Pijany awanturnik odpowie za swoje 
czyny przez sądem. Grozi mu do roku pozbawienia wolności.

Kronika Policyjna

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

● Sprzedam mieszkanie w Żaro-
wie, 41 m kw, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, piec gazowy 2-funkcyjny. 
Mieszkanie oddane do użytku w 
2004 roku. Niskie koszty eksploata-
cji. Tel. 607124166

● Sprzedam mieszkanie w Buko-
wie, powierzchnia 76 m2, własne ogrzewanie C.O., kuchnia, ła-
zienka, 3 pokoje. Kontakt: 728 667 239 lub 74 850 71 98.

● Sprzedam działki budowlane w Mrowinach 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

● Poszukuję garażu do wynajęcia od zaraz. Okolice ulicy Woj-
ska Polskiego, 1-go Maja. Tel. 504 256 718

Uzbrojeni w rękawice, szpady, łopaty i grabie ruszyli sadzić wspólnie lipy. Drzewa zostały posadzone w 
miejscu zlikwidowanej trzy lata temu Alei Lipowej, która niegdyś była wizytówką tej wsi. Mieszkańcy Sie-
dlimowic razem dbają o swoją miejscowość.

Tutaj każdy dba o swoją po-
sesję, ale gdy trzeba dodatko-
wych rąk do pracy w czynie 
społecznym, zawsze są chęt-
ni. – Za środki z funduszu so-
łeckiego zakupiliśmy 15 sztuk 
lipy drobnolistnej i wspólnie 
próbowaliśmy odtworzyć li-
pową aleję. Czy się uda? Bę-
dziemy musieli jeszcze trochę 
poczekać, ale mam nadzieję, 
że miejsce to znów pokryje się 
zielenią i zmieni na lepsze wi-
zerunek wsi. Składam serdecz-
ne podziękowania wszystkim 

mieszkańcom, którzy aktyw-
nie włączyli się w działania 
na rzecz naszego sołectwa 
– mówi Beata Śliwa sołtys 
Siedlimowic.

O swoją wieś zadbali rów-
nież najmłodsi. Podczas 
wspólnej akcji dzieci, które 
uczestniczą w zajęciach na 
świetlicy „Euroclub” posa-
dziły wspólnie cztery lipy. 
Teraz to do ich obowiązków 
należy pielęgnacja nowych 
sadzonek drzew.

Magdalena Pawlik

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl

Zapisy do świetlicy szkolnej
W piątek, 12 czerwca 

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Brzechwy w Żarowie 
przeprowadzać będzie rekru-
tację do świetlicy szkolnej.

Rodzice będą mogli zapisać 
dzieci do świetlicy w budyn-
ku szkoły przy ul. 1 Maja 2, 
w godz. od 15.30 do 18.00. – 
Do szkolnej świetlicy zostaną 
zapisane dzieci z oddziałów 
przedszkolnych i klas I-III, 
których rodzice potwierdzą 

swoje zatrudnienie. Przypo-
minam również, że uczniowie 
dojeżdżający do szkoły obli-
gatoryjnie objęci są opieką 
świetlicy, a po zajęciach szkol-
nych mają zawsze zapewnioną 
opiekę do czasu odjazdu au-
tobusów i nie wymagają za-
pisów. Zachęcam i jednocze-
śnie apeluję do rodziców, aby 
pamiętać o tym terminie. Tym 
bardziej, że ilość miejsc jest 
ograniczona – mówi Urszula 

Rurarz dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie.

Zgodnie z oczekiwaniami 
rodziców, szkolna świetlica 
otwarta jest od poniedziałku 
do piątku, w godz. 5.30-7.45. 
Przyjmowane są wówczas 
wszystkie przychodzące do 
szkoły dzieci. Po zakończo-
nych zajęciach, zapisani do 
świetlicy mogą w niej prze-
bywać do godziny 16.00.

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie 
uchwały Nr VII/61/2015 z dnia 16.04.2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, 
Gmina Żarów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, w terminie do dnia 
29 maja 2015r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z głębokim
smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

STANISŁAWA
SZCZĘSNEGO

Odszedł nasz przyjaciel, 
społecznik, dobry samo-
rządowiec, służący zawsze 
dobrą radą i pomocą. Ob-
rady sesji Rady Miejskiej 
prowadził ze spokojem i 
konsekwencją. Potrafił po-
dejmować decyzje ponad 
politycznymi podziałami. 
Zawsze miał czas dla in-
nych. Otwarty na potrzeby 
drugiego człowieka. 
W żalu i smutku łączymy się 
z tymi, którzy odczuwają tak 
bolesną stratę. 
Rodzinie i bliskim składamy 
wyrazy szczerego współ-
czucia.

Radni Rady Miejskiej
w Żarowie

Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy ŚP. STANISŁAWA SZCZĘSNEGO
Radnego Rady Miejskiej trzech kadencji, przewodniczącego Rady Miejskiej w latach 2002-2006, 
społecznego działacza. Człowieka spokojnego, opanowanego i zawsze życzliwego. 
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Burmistrz Leszek Michalak,
pracownicy Urzędu Miejskiego i gminnych placówek w Żarowie

Podziękowanie
Wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie mojego męża Stanisława Szczęsnego, składamy ser-
deczne podziękowania. Żona z dziećmi i wnukami.

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nie-
ruchomości przeznaczonych do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie 
Burmistrza Miasta Żarów Nr 50/2015 z dnia 20.04.2015r.
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§Prawa najmu komunalne-
go lokalu mieszkalnego 

nie można dziedziczyć, co 
jednak nie oznacza, że rodzi-
na zmarłego lokatora nie ma 
praw do mieszkania, gdyż w 
ściśle określonych warunkach 
nadal może pozostać w tym 
mieszkaniu, a co więcej mogą 
jej przysługiwać takie same 
prawa jak zmarłemu najem-
cy. Taką możliwość daje art. 
691 kodeksu cywilnego, czyli 
wstąpienie w stosunek najmu.

§W razie śmierci najemcy 
lokalu mieszkalnego w sto-

sunek najmu lokalu wstępują: 
małżonek niebędący współna-
jemcą lokalu, dzieci najemcy 
i jego współmałżonka, inne 
osoby, wobec których najemca 
był obowiązany do świadczeń 

alimentacyjnych oraz osoba, 
która pozostawała faktycz-
nie we wspólnym pożyciu z 
najemcą. Osobą faktycznie 
pozostającą we wspólnym po-
życiu z najemcą - w rozumie-
niu art. 691 § 1 kc - jest osoba 
połączona z najemcą więzią 
uczuciową, fizyczną i gospo-
darczą; także osoba tej samej 
płci. Osobą bliską najemcy 
jest również konkubent. W ra-
zie braku tych osób stosunek 
najmu wygasa.

§Bezwzględnym warun-
kiem jest to, aby ww. osoby 

do chwili śmierci najemcy sta-
le zamieszkiwały z nim w tym 
lokalu. Przepisy nie precyzują, 
co należy rozumieć przez stałe 
zamieszkiwanie. Nie wystar-
czy jednak samo zameldowa-
nie, gdyż nie jest ono tożsame z 
zamieszkiwaniem. Wiele osób 
melduje się np. u rodziców lub 
dziadków, ale z nimi faktycz-
nie nie mieszka, co uprawnia 
Gminę do odmowy uznania 
ich prawa do wstąpienia w 
najem. Zatem samo zamel-
dowanie to za mało, bowiem 
musi za tym iść faktycznie 
zamieszkiwanie (tzw. centrum 
życiowe). Innymi słowy, o sta-
łym zamieszkiwaniu z najem-
cą można mówić wówczas, 
gdy osoba bliska najemcy nie 
miała w tym czasie innego 
mieszkania, a lokal mieszkal-
ny zajmowany razem z najem-

cą stanowił dla niej centrum 
spraw życiowych. Dowodami 
na to, że osoba taka mieszkała 
w lokalu są najczęściej oświad-
czenia sąsiadów. Gmina może 
je sprawdzić i wykonać swój 
wywiad środowiskowy. 

§Obecnie obowiązujące 
przepisy zawężają krąg 

osób uprawnionych do wstą-
pienia w razie śmierci najem-
cy w stosunek najmu. Wąt-
pliwości dotyczą dalszych 
zstępnych najemcy (wnuki, 
prawnuki), jego wstępnych i 
rodzeństwa. Aktualnie osoby 
takie mogą wstąpić w stosunek 
najmu jedynie jako „inne oso-
by, wobec których najemca był 
obowiązany do świadczeń ali-
mentacyjnych”. Obowiązek do 
świadczeń alimentacyjnych po 
stronie najemcy może polegać 
bądź na faktycznym obowiąz-
ku alimentacyjnym, co jest 
trudne do wykazania przez 
ubiegającego się o wstąpienie 
w najem, bądź na obowiązku 
alimentacyjnym na podstawie 
orzeczenia sądowego, umowy, 
ugody sądowej, czy też postę-
powania pojednawczego, co 
w tym przypadku jest łatwe 
do wykazania przed organami 
Gminy. 

§Należy pamiętać, że 
współmałżonek zmarłe-

go najemcy jest zwolniony z 
tych szczególnych wymagań, 
bowiem gdy małżonkowie za-

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

WSTĄPIENIE
W STOSUNEK

NAJMU LOKALU 
KOMUNALNEGO

Na budowie basenu praca wre

Plac budowy basenu często odwiedza również burmistrz Leszek Michalak. 
Na zdjęciu, podczas dyskusji z kierownikiem firmy wykonawczej. 

Budowa basenu pochłonie ponad 9 milionów złotych. Większość środków 
finansowych na to zadanie pochodzi z budżetu gminy Żarów, pozostałą 
część, dokładnie 2,5 miliona złotych dołożył Fundusz Rozwoju Kultury Fi-
zycznej. Na zdjęciu (od lewej) senator RP Wiesław Kilian, Burmistrz Leszek 
Michalak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie Roman Konieczny.

Żarowska sala widowiskowo-sportowa wymagała pilnego remontu.

Plac budowy powstającego basenu odwiedziła również poseł na sejm RP 
Katarzyna Izabela Mrzygłocka.

Nabierają tempa prace przy budowie basenu w Żarowie. To inwestycja, o której mówiło się już od wielu lat. I wszystko wskazuje na to, że już niebawem zostanie 
sfinalizowana do samego końca. Przyszłe kąpielisko w niczym nie przypomina swojego starego wyglądu.

Co chwilę pojawią się nowe 
konstrukcje basenowe, powsta-
je klatka schodowa, a za kilka 
tygodni zamontowane zostaną 
okna. Duży zakres prac cze-
ka jeszcze ekipę budowlaną 
wewnątrz samego obiektu, 
toteż większość pracowników 
właśnie tam wykonuje roboty. 
– Wszystkie elementy konstruk-
cyjne zostały już położone na 
obiekcie. Przygotowaliśmy tak-
że ścianki działowe wewnętrzne 
dla instalatorów, a w tym tygo-
dniu na basen wkroczyły firmy 

instalacyjne od technologii ba-
senowej. Niebawem rozpoczną 
się również prace elektryczne. 
Większość z nich wykonywa-
nych jest w tej chwili wewnątrz 
obiektu basenowego. Na tym 
etapie można powiedzieć, że 
realizowane prace wyprzedzają 
nawet założony pierwotnie har-
monogram – wyjaśnia Arka-
diusz Szul kierownik budowy 
firmy Saltex Europa.

Z nowoczesnej krytej pły-
walni w Żarowie będzie moż-
na skorzystać początkiem 

2016 roku. Choć, duże są 
szanse, że budowa basenu za-
kończy się jeszcze w tym roku, 
bo tak zakłada wykonawca, 
inwestycję czekają jeszcze 
procedury odbiorowe, które 
najprawdopodobniej odbędą 
się w pierwszych miesiącach 
2016 roku. Na takie deklara-
cje jednak jeszcze za wcze-
śnie, najważniejsze, że nic już 
nie stoi na przeszkodzie, aby 
obiekt został w całości do-
kończony. – Firma wykonaw-
cza, która pracuje przy budo-
wie basenu w Żarowie podjęła 
decyzję o przyspieszeniu prac, 
tak, żeby obiekt był wykonany 
w całości praktycznie jeszcze 
w tym roku. Oczywiście nie 
mamy nic przeciwko temu, tym 
bardziej, że dodatkowo nas to 
w ogóle finansowo nie obcią-
ża. Trzeba jednak pamiętać, 
że będzie to obiekt publiczny, 
dlatego musi przejść wszelkie 
niezbędne procedury odbioro-
we, które mogą trwać nawet 

dwa lub trzy miesiące. To jest 
bardzo długi proces, który jest 
w tym przypadku konieczny – 
mówi burmistrz Leszek Mi-
chalak.

Budowa basenu w Żarowie 
to największa inwestycja spor-
towa, która realizowana jest 
na całym Dolnym Śląsku. W 
mieście dopełni bazę sportową, 
która po wybudowaniu Orlika 
i nowoczesnego boiska lekko-
atletycznego jest na wysokim 
poziomie. – Budowa basenu 
w Żarowie to potężna inwesty-
cja. Wszyscy, na czele z burmi-
strzem Leszkiem Michalakiem 
byliśmy zaangażowani w to, aby 
w końcu ten basen w Żarowie 
powstał. W wielu okolicznych 
miejscowościach brakuje ta-
kiego nowoczesnego obiektu, z 
którego można korzystać przez 
cały okrągły rok – przyznają 
zgodnie poseł na Sejm RP Ka-
tarzyna Izabela Mrzygłocka 
i senator RP Wiesław Kilian.

Magdalena Pawlik

Sala widowiskowo-
sportowa w remoncie
Na razie kurz, pył i za-

pach farby. Trwają pra-
ce remontowe w sali wido-
wiskowo-sportowej Szkoły 
Podstawowej w Żarowie.

Obiekt zostanie odświeżo-
ny wewnątrz i zmieni swój 
wygląd również dzięki no-
wej elewacji. Sala już od 
dłuższego czasu wymagała 
kompleksowego remontu. To 
tutaj odbywają się gminne 
uroczystości, a dzieci szli-
fują swoje sportowe talenty. 
Nic dziwnego, że obiekt był 
w złym stanie technicznym. - 
W ramach prac zostanie prze-
prowadzony kompleksowy 
remont sali. Ściany i wszyst-
kie dodatkowe pomieszcze-
nia, w tym toalety, szatnie, 
pomieszczenia gospodarcze i 
magazynowe zostaną odświe-

żone i pomalowane farbami. 
Ściana pod główną sceną zo-
stanie wyłożona marmolitem, 
który zastąpi w tym miejscu 
starą i zniszczoną już boaze-
rię. Wszystkie okna i drzwi 
w obiekcie będą również od-
świeżone i odmalowane. W 
końcowym etapie sala zyska 
także nową elewację. Do-
tychczasowa jest już strasznie 
zniszczona – mówi Urszu-
la Rurarz dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie.

Inwestycja pochłonie po-
nad 40 tysięcy złotych. Fir-
ma remontowo-budowlana 
ze Świdnicy, wykonawca 
inwestycji zaplanowała za-
kończenie prac remonto-
wych w połowie maja.

Magdalena Pawlik

mieszkiwali ze sobą, to auto-
matycznie są najemcami.

§Zaletą wstąpienia w stosu-
nek najmu jest to, że ,,sta-

ra” umowa najmu trwa nadal 
tyle, że ze skutkiem wobec 
„nowych najemców”. Oso-
ba bliska zmarłego najemcy 
wstępuje bowiem w jego pra-
wa w takim zakresie, w jakim 
one mu przysługiwały.

§W przypadku, gdyby 
Gmina odmówiła uznania 

wstąpienia w stosunek najmu, 
wówczas zainteresowanemu 
służy prawo do wytoczenia 
powództwa przed sądem po-
wszechnym, z czym wiąże się 
konieczność udowodnienia, że 
spełnia warunki do wstąpie-
nia w najem. Pozwanym bę-
dzie wynajmujący - właściciel 
(najczęściej gmina). Jeżeli po 
śmierci najemcy lokalu miesz-
kalnego pozostaje po nim kil-
ka osób bliskich, które stale 
mieszkały z nim aż do chwili 
śmierci, to każda z nich wstę-
puje z mocy prawa w stosunek 
najmu i sąd nie może dokonać 
wyboru na rzecz jednej z nich, 
kierując się np. stopniem bli-
skości czy długością okresu 
wspólnego zamieszkania.

Paweł Polewski,
radca prawny

z kancelarii „Gruntkowska,
Polewski i Partnerzy 

adwokacko–radcowska sp.p.”
w Świdnicy
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Wjazd do Biedronki

Prace przy modernizacji wjazdu przy ul. Armii Krajowej w Żarowie wykony-
wali pracownicy firmy Raker. Odcinek drogowy prowadzący do Biedronki w Żarowie po remoncie. 

Niebawem przy ul. Kopernika w Żarowie powstanie nowy chodnik. Miesz-
kańcom zostanie udostępniony pod koniec maja. 

Na zdjęciu nagrodzeni uczestnicy konkursu ortograficzno-gramatycznego. 

Będzie bezpieczniej 
dla pieszych

Mali Mistrzowie Ortografii

20 lat od pogrzebu? 
Trzeba zapłacić

za grób

Wreszcie zniknęły niedogodności i poprawił się komfort użytkowników ruchu drogowego oraz pieszych 
poruszających się tym odcinkiem nawierzchni drogowej. Już od dłuższego czasu odcinek ten był w bar-
dzo złym stanie technicznym.

Narzekali nie tylko sami 
kierowcy, ale również wszy-
scy, którzy tutaj robią zakupy. 
Stara nawierzchnia drogowa 
była także bolączką starszych 
mieszkańców i matek, które 
z wózkami dziecięcymi po-
ruszały się tym odcinkiem. – 
Zakończyły się już prace przy 
budowie nowego wjazdu przy 

ulicy Armii Krajowej w Żaro-
wie. Wielokrotnie otrzymywa-
liśmy sygnały od mieszkańców 
o złym stanie technicznym tego 
odcinka drogowego. A jest to 
główny wjazd prowadzący do 
sklepu Biedronka w Żarowie. 
W pobliżu znajdują się również 
inne sklepy, w których Żaro-
wianie często robią zakupy. 

Wjazd został wyłożony nową 
kostką betonową na długości 
250 metrów kwadratowych i 
obsadzony nowymi krawężni-
kami, jednak tylko na odcinku 
drogi gminnej. Pozostała część 
wjazdu nie została zmodernizo-
wana, ponieważ właścicielem 
tego odcinka drogowego nie 
jest już gmina Żarów. Droga w 

dalszym odcinku do parkingu 
i sklepu Biedronka w Żarowie 
przebiega przez teren prywat-
ny – mówi Grzegorz Osiecki 
zastępca burmistrza. 

Inwestycja sfinansowana 
została ze środków z budżetu 
gminy Żarów. Prace remonto-
we pochłonęły ponad 20 tysię-
cy złotych. 

Ruszyły prace przy budowie 
nowego chodnika przy uli-

cy Kopernika w Żarowie.
Mieszkańcy będą mogli 

poczuć się bezpieczniej, tym 
bardziej, że wcześniej na tym 
odcinku brakowało ciągu pie-
szego. Nowa nawierzchnia 
chodnikowa zostanie ułożona 
na długości 140 metrów bieżą-
cych. Wraz z budową chodni-
ka od strony jezdni powstanie 
również nowy krawężnik, a ca-
łość zostanie zamknięta obrze-
żem betonowym. - Przy ulicy 
Kopernika w Żarowie trwają 
obecnie prace przy budowie 
nowego chodnika. Na odcinku 
140 metrów powstaje chodnik 
o szerokości półtora metra. Na 
całym odcinku powstającego 
chodnika wykonane zostanie 
również koryto ściekowe. Prace 
zamkną się w kwocie 20 tysięcy 
złotych i zostaną sfinansowane 
z budżetu gminy Żarów - mówi 
Patryk Wojak z Referatu In-
westycji i Dróg Urzędu Miej-

skiego w Żarowie.
Chodnik zostanie oddany 

do użytku mieszkańców pod 
koniec maja. Poprawi komfort 
nie tylko pieszych, zwłaszcza 
mieszkańców tej ulicy, ale 
również użytkowników ruchu 
drogowego. – Brak chodnika w 
tym miejscu był już od dawna 
bolączką mieszkańców, którzy 
mieszkają przy ulicy Koperni-
ka w Żarowie. To boczna ulica 
w mieście, ale równie ruchliwa. 
Dzieci będą mogły bezpiecz-
niej dojść do szkoły, a piesi, 
nie obawiając się o swoje bez-
pieczeństwo wyjść w kierunku 
centrum miasta. Mieszkańcy od 
dawna narzekali na brak chod-
nika w tym miejscu – podkreśla 
Norbert Gałązka radny Rady 
Miejskiej.

Prace przy budowie chodnika 
w Żarowie wykonują pracow-
nicy prac interwencyjnych. W 
planach jest jeszcze budowa 
chodników przy ulicy Ogrodo-
wej i Cichej w Żarowie. 

Bywają lepsi w gramatyce 
języka polskiego od niejed-

nego dorosłego.
Najmłodsi uczniowie szkół 

podstawowych musieli zmie-
rzyć się z wieloma zawiłościa-
mi języka polskiego podczas 
Gminnego Konkursu Ortogra-
ficzno-Gramatycznego. Po-
tyczki ortograficzne odbywają 

się w Szkole Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie od 
ponad dwudziestu lat. W tym 
roku, w XXII edycji wystarto-
wało 24 uczniów ze wszystkich 
żarowskich podstawówek. - 
Poziom był bardzo wysoki, ale 
uczniowie byli świetnie przygo-
towani przez swoje nauczycielki. 
Dziś, w dobie pisania krótkich 

wiadomości tekstowych dzie-
ci nie zawsze zwracają uwagę 
na prawidłowy zapis wyrazów. 
Także bardzo ważne jest to, 
żeby utrwalać w nich właśnie 
takie umiejętności i uwrażliwić 

KATEGORIA KLAS II:
I miejsce:
Kajetan Kwiecień i Krystian Kuriata (Szkoła Podstawowa w 
Żarowie)
II miejsce:
Kamil Zadrożny i Oktawian Żydek (Szkoła Podstawowa w 
Żarowie)
III miejsce:
Aleksandra Szeremeta (Szkoła Podstawowa w Imbramowi-
cach) i Mateusz Chromy (Szkoła Podstawowa w Mrowinach)

KATEGORIA KLAS III:
I miejsce:
Paweł Siemiochin (Szkoła Podstawowa w Żarowie)
II miejsce:
Amelia Wabik i Maksymilian Letkowski (Szkoła Podstawo-
wa w Żarowie)
III miejsce:
Wiktoria Szywała (Szkoła Podstawowa w Zastrużu) i Grze-
gorz Anioł (Szkoła Podstawowa w Imbramowicach)

na piękno i poprawność języka 
ojczystego – przyznają zgodnie 
Dorota Tkaczyk i Małgorzata 
Świtoń organizatorki konkursu 
ortograficznego w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Każdy grób po 20 latach 
od pierwszego pochów-

ku powinien być opłacony.
Opłata, która pobierana jest 

raz na 20 lat, zgodnie z nowym 
Zarządzeniem Burmistrza 
Miasta Żarów wynosi 291,60 
złotych. W przypadku nie opła-
cania groby mogą zostać zli-
kwidowane, a na tym samym 
miejscu pochowana inna osoba. 
Wynika to z przepisów prawa. 
Na niektórych cmentarzach w 
Polsce dziesiątki nagrobków 
zostały oznaczone tabliczkami 
„Brak prolongaty grobu”. Do 
takich sytuacji na cmentarzach 
w Żarowie i Wierzbnej jeszcze 
nie doszło. Dlaczego musimy 
płacić za groby? Co w przypad-
ku, jeśli grób nie zostanie opła-
cony? Kto jest odpowiedzialny 
za opiekę nad nim? I wreszcie 
na co przeznaczane są pienią-
dze z tytułu tych opłat. Na py-
tania odpowiada Tomasz Ku-
ska Inspektor ds. gospodarki 
komunalnej Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

→ Kto jest odpowiedzialny 
za opiekę nad grobem?

Za wniesienie opłaty prolon-
gacyjnej lub likwidację gro-
bu zobowiązani są tak zwani 
wstępni, czyli rodzice, dziad-
kowie i pradziadkowie osoby 
zmarłej oraz zstępni, czyli 
dzieci, wnuki, prawnuki lub 
dzieci pozamałżeńskie i przy-
sposobione osoby zmarłej. W 
dalszej kolejności za opiekę, 
opłatę i likwidację grobu odpo-
wiadają krewni boczni i osoby 
powinowate. Nie mamy praw-
nego obowiązku informowa-
nia o konieczności wniesienia 
opłaty po 20 latach od pochów-
ku. Chcemy jednak, o ile dys-
ponujemy danymi osobowymi 
poinformować choć jednego 
członka rodziny zmarłego lub 
osobę, która zgłaszała zgon. 
Stąd, niezależnie, jak liczne jest 
rodzeństwo pismo informują-
ce może otrzymać tylko jedno 
z nich, co oczywiście wcale 
nie oznacza, że to właśnie on 
jest zobligowany do uiszcze-

nia opłaty. W takiej sytuacji 
najczęściej rodzina wspólnie 
podejmuje decyzje, czy będzie 
dalej opiekowała się grobem i 
go opłacała raz na 20 lat.

→ Czy to znaczy, że miesz-
kańcy muszą czekać naj-
pierw na pismo z Urzędu?

Bezwzględnie nie. Najpierw 
prosimy o kontakt z Urzędem 
Miejskim w Żarowie, pokój 
nr 10, aby dokonać opłaty lub 
po prostu wyjaśnić kwestię 
konkretnego grobu. Członko-
wie rodzin często przebywają 
poza granicami naszej gminy, 
a nawet kraju i nie ma moż-
liwości dotarcia pisemnie do 
wszystkich zainteresowanych. 
Zgodnie z ustawą, za dalsze 
losy grobów na cmentarzach 
odpowiada rodzina i to jej 
członkowie są zobligowani 
do określenia się, czy będą go 
opłacać, opiekować się nim, 
czy likwidować. 

→ Co w przypadku, jeśli 
grób nie będzie opłacony?

Jeśli tylko będziemy dyspo-
nować danymi osobowymi 
planujemy wysyłać pisma wy-
znaczające termin likwidacji 
nieopłaconego przez rodzinę 

grobu. Gdy i w tym przypad-
ku nie będzie żadnej reakcji ze 
strony osób zainteresowanych, 
grób zostanie zlikwidowany na 
zlecenie Urzędu Miejskiego, a 
pomnik lub krzyż będą do od-
bioru w magazynach będących 
w dyspozycji Urzędu. Likwi-
dacja grobu nie będzie jednak 
jednoznaczna z zaniechaniem 
poboru zaległej opłaty. 

→ Na co przeznaczane są te 
opłaty?

Opłaty cmentarne, w tym 
również opłaty za wykupienie 
grobu na 20 lat przeznaczane są 
na bieżące utrzymanie cmen-
tarzy w Żarowie i Wierzbnej. 
Przed wszystkim na opłaty z 
tytułu wywozu śmieci, dostaw 
wody i energii elektrycznej, jak 
i koszt całorocznych prac po-
rządkowych. Spora ilość tych 
środków służy również do sfi-
nansowania prac inwestycyj-
nych, a tych w ostatnich latach 
było całkiem sporo, jak wyko-
nanie alejek, remont dachu na 
kaplicy czy zakup akcesoriów 
pogrzebowych. W tym roku 
dokończone zostaną prace przy 
remoncie dachu kaplicy cmen-
tarnej i wewnątrz obiektu. 
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Studenci UTW na MEDAL!

Bule to tradycyjna gra towarzyska. Należy do najliczniej reprezentowanych 
dyscyplin sportowych na świecie. Rzeszę zwolenników zyskała również w 
Żarowie. Najchętniej w bule grają jednak seniorzy  z żarowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Po raz pierwszy to właśnie oni byli gospodarzami 
wiosennego turnieju w bule. 

Profesjonalne zawody i profesjonalni sędziowie! Żarowscy studenci dbali o 
to, aby turniej przebiegał zgodnie z regulaminem.

Na zdjęciu kasa biletowa na żarowskim dworcu PKP.

Zwycięskim drużynom puchary wręczał burmistrz Leszek Michalak. 

Kto jeszcze nie widział, jak fachowo gra się w bule, mógł zobaczyć podczas wiosennego turnieju, który 
po raz pierwszy zorganizowali na żarowskim bulodromie studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na 
boisku w sobotę, 25 kwietnia seniorzy z Żarowa spotkali się z drużynami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
ze Świdnicy, Bielawy, Nowej Rudy i Dzierżoniowa. Choć, żarowscy zawodnicy to już profesjonaliści w tej 
dyscyplinie sportowej, bo sam turniej również wygrali, rywalizacja była bardzo zacięta.

- Ze wszystkich sąsiadują-
cych Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku tylko Żarów 
dysponuje profesjonalnym 
boiskiem do gry w bule. Dla-
tego tak dużo chętnych osób 
przyjechało dziś do nas, aby 
nie tylko grać i dopingować 
swoje drużyny, ale rów-
nież zobaczyć, jak wygląda 
prawdziwy bulodrom – mó-
wiła w trakcje pierwszego 
wiosennego turnieju Kry-
styna Markiewicz prezes 

Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Żarowie.

Uczestnicy zawodów w 
bule rozegrali cztery rundy. 
Poziom był bardzo wyrów-
nany, jednak w finale   nie-
spodzianki nie było. Pierw-
sze miejsce zajęli studenci z 
żarowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, drugie 
wywalczyli seniorzy ze 
Świdnicy, trzecie miejsce 
przypadło drużynie se-
niorów z Nowej Rudy, na 

czwartej pozycji znaleźli 
się słuchacze z Bielawy, a 
listę nagrodzonych zamy-
kali uczestnicy z Dzierżo-
niowa. Bez względu jednak 
na końcowe wyniki najważ-
niejsza była dobra zabawa. 
- Jesteśmy już drugi raz na 
zawodach w bule, ale pierw-
szy raz w Żarowie. Bardzo 
nam się podoba. Dziś jeste-
śmy dobrze przygotowani 
do turnieju i z każdej im-
prezy sportowej staramy się 
przywozić trofea – cieszyli 
się studenci z bielawskie-
go Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Danuta Szeremeta 
i Andrzej Zuzański.

Bulodrom w Żarowie po-
wstał z inicjatywy seniorów. 
To oni byli pomysłodawca-
mi tego boiska. Pomysł tak 
bardzo spodobał się burmi-
strzowi Leszkowi Michala-
kowi, że już w kilka tygodni 
po wspólnych rozmowach do 

użytku mieszkańców odda-
ne zostało kolejne sportowe 
boisko w Żarowie. Tak pro-
fesjonalny obiekt wzbudził 
również zainteresowanie in-
nych studentów. - Nasi stu-
denci zawsze dobrze bawią 
się na takich imprezach. Dziś 
jest nas wyjątkowo dużo, bo 
tak dużą grupę ciężko jest 
zorganizować na sportowe 
zawody. Przyjechaliśmy jed-
nak po to, aby korzystać z tak 
pięknego obiektu. Nie mamy 
u siebie takiego boiska, dla-
tego tym bardziej cieszymy 
się, że tutaj jesteśmy – pod-
kreślała  Anna Szczepan 
studentka Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z Nowej 
Rudy.

Fundatorem pierwsze-
go wiosennego turnieju w 
bule była Fundacja Banku 
Zachodniego WBK w War-
szawie.

Magdalena Pawlik 

Działkowcy wybrali 
nowy zarząd

Dworzec PKP w Żarowie bez kasy biletowej

Zbliżają się wybory do Izb Rolniczych

Na zebraniu sprawoz-
dawczo-wyborczym 22 

kwietnia żarowscy działkow-
cy wybrali nowe władze.

Ich decyzją jednak skład 
zarządu Rodzinnych Ogród-
ków Działkowych w Ża-
rowie pozostanie ten sam. 
Nowym prezesem został 
ponownie wybrany Stani-
sław Białek. Nie zmienił 
się także skład pozostałych 
członków zarządu. Funkcję 
wiceprezesa od tego roku 
pełnić będą dwie osoby 
Jolanta Brońska i Irena 
Arabasz. Ponadto, w skład 
nowo wybranego zarządu 
wchodzą jeszcze: Tadeusz 
Janas (sekretarz), Wło-
dzimierz Muzyka (skarb-
nik) i członkowie Robert 
Wietrzykowski i Andrzej 
Ostrychalczyk. Żarowscy 
działkowcy powołali rów-
nież nowych przedstawicie-
li Komisji Rewizyjnej: Jan 
Gawron (przewodniczący), 
Danuta Woźniak (wice-
przewodnicząca) i Stani-
sław Plaszczak (sekre-
tarz). – Serdecznie gratuluję 
wszystkim działkowcom i ży-
czę satysfakcji z uprawia-
nia działek na Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych w 
Żarowie – dziękował ża-

rowskim działkowcom  w 
trakcie zebrania prezes Sta-
nisław Białek.

Tak powołany zarząd bę-
dzie pełnił funkcję do kolej-
nych wyborów w kwietniu 
2016 roku. Nie tylko jednak 
kwestie wyborcze zdomi-
nowały ostatnie zebranie 
żarowskich działkowców. 
– Podczas zebrania podjęli-
śmy również nowe uchwały 
w sprawie wysokości i ter-
minu wnoszenia opłaty na 
rzecz ogrodu, opłaty ener-
getycznej i wodnej. Uchwa-
liliśmy także plan remontów 
i inwestycji oraz plan pracy 
na ten rok. Dziękuję Lucja-
nowi Kuklińskiemu przed-
stawicielowi Okręgowego 
Zarządu Sudeckiego Pol-
skiego Związku Działkow-
ców i wszystkim działkow-
com za tak liczne przebycie 
na zebranie – mówiła Jo-
lanta Brońska wiceprezes 
zarządu.

Zarząd Rodzinnych Ogród-
ków Działkowych „Relaks” 
w Żarowie składa podzięko-
wania za skuteczne ściganie 
złodziei. Biuro zarządu przy 
ul. Wojska Polskiego 19 w 
Żarowie czynne jest w każdą 
środę w godz. 16.00-18.00.

Magdalena Pawlik

Od 1 czerwca na dworcu 
PKP w Żarowie nie bę-

dzie kasy biletowej.
Bilety będzie można nabyć 

u konduktora w pociągu lub 
zakupić przez internet. W po-
ciągu będzie można również 
uzyskać informacje dotyczą-
ce trasy, połączeń oraz aktu-
alnych ofert taryfowych. Co 
spowodowało takie zmiany? 
– Obecny najemca kasy w 
budynku żarowskiego dwor-
ca PKP wypowiedział nam 
umowę, która wygasa 31 
maja. Kasa w Żarowie nie 
jest tutaj odosobnionym przy-
padkiem i nie będzie jedyną w 
najbliższej okolicy, która zo-
stanie tymczasowa zamknię-

ta. Podkreślam jednak, że 
ceny biletów nabywanych u 
konduktora w pociągu będą 
kosztowały tyle samo, co w 
kasie i nie będzie naliczona 
żadna dodatkowa opłata. 
Pasażerowie muszą się na 
razie uzbroić w cierpliwość. 
Ze swojej strony będziemy 
robić wszystko, aby kasę bile-
tową w Żarowie przywrócić. 
O wszelkich zmianach w tym 
temacie będziemy mieszkań-
ców na bieżąco informowali 
– wyjaśnia Kamila Wieczy-
sta Naczelnik Wydziału De-
partamentu Komercjalizacji 
Nieruchomości PKP.

Wybierając się w podróż 
pociągiem Żarowianie nie 

będą musieli się obawiać, 
że kupując bilety w pociągu 
poniosą dodatkowe opłaty. 
Cena ta będzie taka sama, 
jak biletu kupionego w kasie. 

Do tematu zamkniętej kasy 
biletowej przy dworcu PKP 
w Żarowie będziemy jeszcze 
powracać.

Magdalena Pawlik

W całej Polsce rolnicy 31 
maja będą wybierali 

swoich przedstawicieli do 
Izb Rolniczych.

W Żarowie wybory dele-
gatów do Rad Powiatowych 
Izb Rolniczych zostaną 
przeprowadzone w siedzibie 
żarowskiego gimnazjum w 
godz. 8.00-18.00. Rolnicy, 
którzy chcą ubiegać się o 
wybór mają czas na zgło-
szenie swoich kandydatur 
do Okręgowej Komisji Wy-
borczej do 11 maja. Kan-

dydować i głosować mogą 
wszyscy płatnicy podatku 
rolnego, posiadający grunty 
rolne powyżej 1 hektara fi-
zycznego lub przeliczenio-
wego. Ponieważ areał grun-
tów rolnych w gminie Żarów 
przekracza powierzchnię 4 
tysięcy hektarów, z okręgu 
żarowskiego będzie można 
wybrać dwóch delegatów. 
Co należy do podstawo-
wych zadań Izb Rolniczych? 
– Przede wszystkim jest to 
sporządzanie analiz, ocen, 

opinii i wniosków z zakresu 
produkcji rolnej oraz ryn-
ku rolnego i przedstawianie 
ich kompetentnym organom. 
Ponadto występowanie z ini-
cjatywą w zakresie regulacji 
prawnych dotyczących rol-
nictwa, rozwoju wsi i rynków 
rolnych, opiniowanie pro-
jektów tych przepisów, pro-
wadzenie działań na rzecz 
tworzenia rynku rolnego, 
doradztwo w zakresie dzia-
łalności rolniczej, wiejskiego 
gospodarstwa domowego i 

uzyskiwania przez rolników 
dodatkowych dochodów – 
tłumaczy Gabriela Nasta-
łek–Żygadło podinspektor 
ds. wsi i rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Zgodnie z uchwałą Krajowej 
Rady Izb Rolniczych wybory 
do Izb Rolniczych V kadencji 
odbędą się 31 maja. Rolnicy 
z terenu gminy Żarów będą 
mogli głosować w gimnazjum 
im. Jana Pawła II przy ul. Pia-
stowskiej 10 w Żarowie.

Magdalena Pawlik
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Z wizytą w Warszawie
Przedstawiciele samorządu wiejskiego z wszystkich miejscowości z gminy Żarów, pracownicy żarowskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego w środę, 22 kwietnia brali udział w szkoleniu, które 
zostało zorganizowane u Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie. Szkolenie dotyczyło przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, a swoim patronatem objął je sam Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. - Żarów 
jest gminą, w której widoczna jest szczególna aktywność w zakresie działań antyprzemocowych - mówił 
podczas spotkania z mieszkańcami gminy Żarów Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka.

Z posłanką Izabelą Katarzyną Mrzygłocką i senatorem Wiesławem Kilianem na zdjęciu przedstawiciele gminy Żarów.

Warsztaty zostały popro-
wadzone przez kierownicz-
kę Ogólnopolskiego Pogo-
towia dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie „Niebieska Linia” 
IPZ Renatę Durda, Spo-
łeczny Doradca Rzecznika 
Praw Dziecka. Ponieważ te-
matyka zapobiegania prze-
mocy wzbudziła ogromne 
zainteresowanie słuchaczy 
Minister Michalak wraz 
z Renatą Durda zostali 
zaproszeni na rewizytę w 
gminie Żarów i rozszerze-
nie szkolenia.

Kolejny etap wyjazdu sta-
nowiła wizyta w Sejmie i 
Senacie RP. Dzięki uprzej-

mości poseł Katarzyny 
Izabeli Mrzygłockiej oraz 
senatora Wiesława Kiliana 
uczestnicy mieli możliwość 
wejść na sale plenarne Sej-

MISTRZOWIE Pióra 2015

Najmłodsi uczestnicy I konkursu kaligraficznego byli mocno zestresowani. 
Każdy chciał, aby to właśnie jego praca okazała się tą najlepszą.

Nagrody ufundowane przez firmę NOVA z Żarowa wręczali zwycięzcom 
zastępca burmistrza Grzegorz Osiecki i dyrektor Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu Artur Adamek. 

W jednym miejscu ze-
brali się zwolennicy 

starannego i estetycznego 
pisania.

Uczestnicy I Konkursu 
Kaligrafii „Mistrz Pióra 
2015” w środę, 22 kwiet-
nia w żarowskim Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu 
chwycili za pióra. Jak się 
okazało, wśród mieszkań-
ców gminy Żarów również 
nie brakowało chętnych na 

piękne pisanie. Wszyscy 
mieli za zadanie przepisać 
teksty i ozdobić, według gu-
stu iluminacjami, miniatu-
rami i bordiurami. Zadanie 
wcale nie było tak proste do 
wykonania. - Starannie na-
pisany piórem tekst odzwier-
ciedla piękno naszej duszy, 
stan, w jakim się znajduje-
my, naszą delikatność, sta-
nowczość, radość i smutek 
- mówiła podczas otwarcia 
konkursu Elżbieta Kulas z 
Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu.

Konkurs został podzielony 
na cztery grupy wiekowe, 
choć w jednej kategorii nie 
było chętnych zawodników. 
Wszyscy uczestnicy mieli 
za zadanie przepisać wier-
sze Juliana Tuwima. Dzie-
ci ze szkół podstawowych 
(klasy II-III) pisali wiersz 
„Abecadło”, reprezentanci 
starszych klas szkół pod-
stawowych (klasy IV-VI) 
wiersz „Ptasie Radio”, a 
mieszkańcy wiersz „Zmę-
czony burz szaleństwem”.

Pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Kaligrafii 2015:

- w kategorii uczniów szkół podstawowych klas I-III
   zdobyła Wiktoria Zając (SP w Żarowie)
- w kategorii uczniów szkół podstawowych klas IV-VI
   zdobyła Wiktoria Ogryzek (SP w Żarowie)
- w kategorii dorośli zdobyła Małgorzata Kluska (SP w Zastrużu)

Lista pozostałych laureatów konkursu kaligraficznego znajduje się na 
stronach internetowych www.centrum.zarow.pl i www.um.zarow.pl.

Tydzień Bibliotek 2015 (8-15 maja) pod hasłem „Wybieram bibliotekę”
 
1. Spotkanie autorskie z Krzysztofem Koziołkiem – pisarzem, dziennikarzem, wydawcą i autorem po-
pularnych kryminałów (8 maja, aula gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie, godz. 11.00)
2. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – uroczyste spotkanie bibliotekarzy oraz zarządu Koła Przyjaciół Biblio-
teki z przedstawicielami władz samorządowych, jednostek gminnych (14 maja, czytelnia, godz. 11.00)
3. „Biblioteka na wesoło” – wystawa rysunków autorstwa Jacka Szumańskiego (maj, hol biblioteki)
4. „Podróże bez biletu” – wirtualne zwiedzanie niezwykłych miejsc w Polsce i na świecie (20 i 27 maja, 
czytelnia, godz. 11.00)
5. Spotkania z poezją ks. Jana Twardowskiego (patrona biblioteki) z okazji setnych urodzin poety – re-
cytacja wybranych utworów przy akompaniamencie muzyki przez gimnazjalistów, bibliotekarzy i nauczy-
cieli i „Jan od Biedronki” dla najmłodszych – głośne czytanie wierszyków i opowiadań dla przedszkola-
ków w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” (termin do uzgodnienia, oddział dziecięcy)
6. „Podróże po literaturze” – rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego (29 maja oddział dziecięcy, godz. 
14.00)
7. „Maj – miesiącem bez kar” – amnestia biblioteczna dla czytelników przetrzymujących książki
8. Kiermasz książki – każda w atrakcyjnej cenie 0,50 zł.

Na zdjęciu Joanna Ziemkiewicz, 
młoda mieszkanka Kalna, która 
wywalczyła pierwsze miejsce w 
Polsce w V Konkursie Wiedzy o 
Podatkach. 

Młoda, zdolna
i utalentowana

Dużym sukcesem za-
kończyła swój udział w 

tegorocznej edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Wiedzy 
o Podatkach Joanna Ziem-
kiewicz, uczennica Zespołu 
Szkół Ekonomicznych im. 
Wincentego Stysia w Świd-
nicy.

Została finalistką etapu 
ogólnopolskiego, które-
go organizatorem był Ślą-
ski Oddział Krajowej Izby 
Doradców Podatkowych i 
Krajowa Rada Doradców 
Podatkowych. W konkur-
sie pokonała 34 laureatów 
regionalnych finałów Kon-
kursu Wiedzy o Podatkach z 
województwa dolnośląskie-
go, łódzkiego, podkarpac-
kiego, pomorskiego, śląskie-
go, warmińsko-mazurskiego 
i zachodniopomorskiego. To 
wielki sukces mieszkanki 
Kalna. – 10 kwietnia na Wy-
dziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach Joasia została 
zwyciężczynią V Ogólnopol-
skiego Konkursu Wiedzy o 
Podatkach. Miesiąc wcze-
śniej, we Wrocławiu wygrała 
również etap regionalny. To 
prestiżowe konkursy, dlatego 
tym bardziej serdecznie gra-
tuluję i mam cichą nadzieję, 
że laureatka nie poprzestanie 
tylko na udziałach w olim-
piadach i konkursach, ale 
zwiąże swoją karierę z zawo-
dem doradcy podatkowego 
– mówi Jolanta Brońska ze 
świdnickiego Zespołu Szkół 

Ekonomicznych, która przy-
gotowywała uczennicę do 
konkursów.

Na co dzień Joanna jest 
uczennicą trzeciej klasy 
technikum ekonomiczne-
go, mieszka w Kalnie, a już 
niedługo stanie przed waż-
ną decyzją wyboru swojej 
dalszej drogi edukacyjnej. 
Tak dużego sukcesu się nie 
spodziewała. – Pierwszy raz 
w życiu wygrałam konkurs. 
Cieszę się i jednocześnie 
jestem zaskoczona, bo nie 
ukrywam, że sprawiło mi to 
ogromną przyjemność. Dzię-
kuję moim nauczycielom, 
którzy przygotowywali mnie 
do konkursu – zaznacza Jo-
anna Ziemkiewicz.

Za pierwsze miejsce w kon-
kursie o podatkach Joanna 
Ziemkiewicz otrzymała na-
grodę finansową z przezna-
czeniem na cele edukacyjne.

Magdalena Pawlik

mu i Senatu (i przysłuchania 
się sejmowym obradom), zaś 
podczas wykładu w Wszech-
nicy Sejmowej zapoznali się 
z historią kompleksu sejmo-

wego oraz mechanizmami 
funkcjonowania polskiego 
parlamentu.

Magdalena Pawlik

Konkurs odbył się pod 
honorowym patronatem 
burmistrza Leszka Micha-

laka, a jego głównym spon-
sorem była firma NOVA z 
Żarowa.

Wybieram BIBLIOTEKĘ!
Jak co roku, od 8 do 15 maja 

żarowska biblioteka orga-
nizuje Tydzień Bibliotek.

– Jest to czas, który wyko-
rzystujemy do promocji czy-
telnictwa i bibliotek. Serdecz-
nie zapraszamy mieszkańców 

naszej gminy do skorzystania 
z tej niepowtarzalnej oferty – 
mówi Stanisława Biernac-
ka, dyrektor biblioteki im. 
Ks. Jana Twardowskiego w 
Żarowie.



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 08 / 06 maja 2015
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II

W Łażanach od początku 
lat 40-tych XVIII wieku aż 
do lat 30-tych XX wieku 
działały 2 szkoły – ewan-
gelicka i katolicka. Trudno 
dzisiaj ustalić czas założe-
nia starszej szkoły – katolic-
kiej. Niemieckie opracowa-
nia statystyczne z przełomu 
XIX i XX wieku datują ją na 
okres „przed 1653r.” lub też 
jako „istniejąca od 500 lat”, a 
więc założoną jeszcze w XV 
wieku. W czasach reformacji 
od lat 60-tych XVI wieku do 
połowy XVII wieku, szkoła 
ta przeszła w ręce protestan-
tów, ale w 1654 roku wróciła 
pod jurysdykcję katolików. 
Nie wiemy nic o jej pierwot-
nej lokalizacji. Pod koniec 3 
ćwierci XIX wieku przyrost 
dzieci wyznania katolickie-
go wymusił budowę nowego 

budynku szkolnego, którego 
powstanie datowane jest na 
rok 1874. W budynku tym 
znajdowały się 4 sale lek-
cyjne. Po upływie ok. 25 
lat budynek ten przestał być 
funkcjonalny, toteż w 1909 
roku wybudowano nowy – 
piętrowy. Obiekt ten w ca-
łości został przeznaczony na 
cele dydaktyczne, w starym 
budynku pozostały jedynie 
mieszkania dla dwóch na-
uczycieli, których liczba od 
lat 80-tych XIX wieku do 
końca lat 20-tych XX w. nie 
uległa zmianie. Z biegiem 
czasu uszczupleniu postępo-
wała liczba uczniów szkoły 
katolickiej, których w 1888 
roku było 187 w 1911 roku 
– 128 i w 1930 roku – 68. 
Szkoła ewangelicka w Łaża-
nach powstała w 1740 roku. 

Kilka lat później feldmarsza-
łek Wilhelm Dietrich hrabia 
von Buddenbrock założył 
fundację szkolną dla dzie-
ci pochodzących z ubogich 
rodzin zamieszkujących 
Łażany, Żarów i Piotrowi-
ce. W 1803 roku Nikolas 
August Wilhelm hrabia von 
Burghauss ufundował nowy 
budynek szkolny, w którym 
było 8 izb. Ponadto założona 
została również biblioteka, 
która łączyła funkcje szkol-
ne i publiczne. Odpowied-
nie zaplecze umożliwiło 
realizowanie w placówce ła-
zańskiej pełnego programu 
nauczania elementarnego, 
co stanowiło ewenement na 
obszarach wiejskich jeszcze 
w początku XX wieku. Sta-
ry, pochodzący z początku 
XIX wieku budynek szkol-

ny, na przełomie XIX i XX 
w. był już zniszczony i mało 
funkcjonalny. W 1904 roku 
wybudowano nowy dwu-
piętrowy obiekt. Liczba na-
uczycieli wzrastała w 1888 
roku – 2, w 1905/11 roku – 
3 i w 1930 roku – 4. Liczba 
uczniów wynosiła w 1888 
roku – 185, w 1911 roku – 
265 i w 1930 roku – 171. W 

latach 80-tych XIX wieku 
zajęcia prowadzono w 3, a 
od początku XX wieku w 5 
oddziałach klasowych.

Bogdan Mucha 
Gminne Centrum Kultury

i Sportu

MROZU I MILANO dla Żarowa

Bezpłatne bilety na koncert dla 
mieszkańców

Zaproszenie

3 MAJA w Żarowie

Specjalnie dla mieszkań-
ców Żarowa w tym roku 

zagra kultowy zespół disco-
polo Milano, a gwiazdą te-
gorocznych Dni Żarowa bę-
dzie Mrozu.

Dwudniowe świętowanie 
rozpocznie się w sobotę, 
6 czerwca. „Jak nie my to 
kto”, „Poza logiką”, „Nic 
do stracenia” i „O Tobie 
kochana”, „Bara bara” czy 
„Kasiu Katarzyno” to tylko 
nieliczne z hitów zespołów, 
przy których Żarowianie 
będą mieli okazję pobawić 
się już podczas tegorocz-
nego święta miasta. – W 
tym roku do Żarowa przy-
jedzie legendarny zespół 
Milano, który w połowie 
lat dziewięćdziesiątych był 
jednym z najpopularniej-
szych zespołów disco-polo. 
Największą atrakcją dla 
mieszkańców będzie jednak 
koncert wokalisty Mrozu. 
To nie są jeszcze wszystkie 
niespodzianki, które przy-
gotowaliśmy z okazji Dni 
Żarowa. Na scenie zapre-

Legendarny zespół MILANO zaśpiewa podczas tegorocznych Dni Żarowa. 
(Zdjęcie: Disco Polo – Składanka  - Milano – YouTube, www.youtube.com) 

Na zdjęciu żarowscy kombatanci wraz z uczniami gimnazjum i opiekunem 
Adamem Ciupińskim.

Każdego roku Żarowianie pamiętają o uczczeniu rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja.

zentują się również zespoły 
grające muzykę taneczną. 
Nie zabraknie także wystę-
pów artystycznych przed-
szkolaków, dzieci i młodzie-
ży z żarowskich placówek 
oświatowych. Ponadto, 
zaplanowaliśmy mnóstwo 
konkursów i zabaw. Na 
brak atrakcji nie będą mo-
gli również narzekać mi-
łośnicy sportu. Z myślą o 
nich odbędą się zawody 
wędkarskie, turnieje koszy-
kówki, tenisa, piłki nożnej i 
szachowe – zdradza Artur 
Adamek dyrektor Gmin-

nego Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie.

Tradycyjnie już Dni Żaro-
wa rozpocznie uroczysta sesja 
Rady Miejskiej w Żarowie w 
piątek, 5 czerwca. Podczas 
posiedzenia wręczone zostaną 
odznaczenia „Złoty Dąb”, któ-
re przyznawane są zasłużonym 
mieszkańcom. Młodzieżowa 
Rada Miejska przyzna również 
tegoroczne „Maciusie”. 

Szczegóły już wkrótce w 
Gazecie Żarowskiej i na 
stronie internetowej www.
um.zarow.pl

Magdalena Pawlik

Dokładnie 224 lata temu, 3 
maja 1791 roku Sejm Czte-

roletni, po burzliwej debacie 
przyjął ustawę rządową, która 
do historii przeszła jako Kon-
stytucja 3 Maja.

Wyjątkowego charakteru 
nadał jej fakt, że była pierw-
szym w Europie i drugim na 
świecie dokumentem, który 
regulował organizację władz 
państwowych oraz ustanawiał 
prawa i obowiązki obywateli. 
W niedzielę, 3 maja cała Pol-
ska obchodziła 224 rocznicę 
uchwalenia konstytucji majo-
wej. Także mieszkańcy gminy 
Żarów pamiętali o najważniej-
szych wydarzeniach z historii 
Polski. Wszyscy zebrali się pod 
żarowskim Pomnikiem Pamię-
ci Narodowej, aby tam złożyć 
kwiaty i symbolicznie oddać 
hołd twórcom tego majowego 
dokumentu. - Dzisiaj to My, po-

dobnie jak twórcy Konstytucji 
3 Maja chcemy, żeby państwo 
polskie było sprawiedliwe, mą-
drze i sprawnie zarządzane. 
Popatrzmy przez pryzmat tego 
majowego święta, nie przez 
czarne okulary i nie z założe-
niem, że czegoś się nie da zro-
bić. Działania sprzed wieków to 
dalej także dziś dobry wzorzec 
dla nas Polaków, dla nas Żaro-

wian – mówił pod Pomnikiem 
Pamięci Narodowej w Żarowie 
burmistrz Leszek Michalak.

Pod Pomnikiem Pamięci 
Narodowej, w poniedziałko-
we południe, 4 maja kwiaty 
składali przedstawiciele wła-
dzy samorządowej burmistrz 
Leszek Michalak, zastępca 
burmistrza Grzegorz Osiec-
ki i sekretarz gminy Sylwia 
Pawlik, radni Rady Miejskiej, 
radna powiatu świdnickiego 
Urszula Ganczarek, przed-
stawiciele Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu, Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Biblioteki 
Publicznej, żarowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, 
dyrektorzy i nauczyciele szkół 
wraz z uczniami, żarowscy 
kombatanci, opiekunowie 
świetlic środowiskowych oraz 
mieszkańcy gminy Żarów.

Magdalena Pawlik

Żarowski Związek Emery-
tów Rencistów i Inwalidów, 
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu oraz hotel Żarmed 

Z okazji 25-lecia Samorząd-
ności 30 maja (sobota) o 

godz. 19.00 w hali sportowej 
Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu przy ul. Piastowskiej 
10 A w Żarowie wystąpi Or-

kiestra Symfoniczna Filhar-
monii Sudeckiej.

Bezpłatne bilety na koncert 
Orkiestry mieszkańcy gmi-
ny Żarów mogą odbierać w 
żarowskim Gminnym Cen-

trum Kultury i Sportu oraz w 
Urzędzie Miejskim w Żaro-
wie (pokój nr 8). 

Uwaga! Jedna osoba może 
odebrać tylko jeden bilet!

w Żarowie zapraszają na VII 
Przegląd Piosenki Biesiadnej 
i Ludowej, który odbędzie 
się w sobotę, 23 maja o godz. 

14.00 na terenie hotelu Żar-
med. Przegląd objął honoro-
wym patronatem burmistrz 
Leszek Michalak.
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39  w związku z art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Żarowie nr III/16/2014 z 
dnia 23 grudnia 2014r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości za-
poznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 maja 2015r. do 16 czerwca 2015r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
16 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposia-
dające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39  w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z 
dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Żarowie nr LIII/413/2014 z dnia 24 paź-
dziernika 2014r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 maja 
2015r. do 09 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 
Żarów, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
09 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiada-
jące osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015r.

Trzecia liga dla Miedzianki, Zjednoczeni znów zaskakują
Strefa spadkowa zadziałała bardzo mobilizująco na Zjednoczonych PCO Ża-
rów. Po serii porażek z drużynami z dołu tabeli przyszedł czas na pojedynki z 
wyżej notowanymi rywalami i tu żarowianie zaczęli zbierać punkty.

Zanim kibice zdążyli wy-
godnie się rozsiąść na obiek-
cie Starego Śleszowa, goście 
prowadzili już 0:1. Na listę 
strzelców w 6. minucie wpi-
sał się Piotr Koluśniewski. 
Niespełna pół godziny póź-
niej po raz drugi stojącego 
między słupkami Salamangę 
do kapitulacji zmusił Mate-
usz Kołodziej. 

LKS po przerwie chciał jak 

najszybciej doprowadzić do 
wyrównania. Najbliżej rywa-
la znalazł się po przerwie, gdy 
na 1:2 strzelił Rudolf i wyda-
wało się, że LKS pójdzie za 
ciosem. Ostatecznie bramki 
strzelali już tylko Zjedno-
czeni, a dokładnie Adam 
Łagiewka i najlepszy snajper 
żarowskiej drużyny Przemy-
sław Kloc.   

Zjednoczeni: Hruszowiec 

– Drąg, Koluśniewski, Mar-
szałek, Kaczmarczyk, Goź-
dziejewski (‘85 Zyl), Uszczyk, 
Pietruszka, Łagiewka (80’ 
Czoch), Kołodziej, Kloc (82’ 
Jernutowski).

Żółte kartki: Koluśniewski, 
Uszczyk, Kaczmarczyk oraz 
Tatko (LKS Stary Śleszów).

Na siedem kolejek przed 
końcem rozgrywek lider 
Miedź II Legnica jest już w 
trzeciej lidze. Drugi zespół 
w Legnicy przed własną 
publicznością podejmował 
trzeci w tabeli BKS. Pił-
karze Miedzi nie zostawili 
rywalom złudzeń i już w 
12. minucie zawodów pro-
wadzili 2:0, po golach Wa-

Wyniki 23. kolejki IV Ligi dolnośląskiej
Miedź II Legnica – BKS Bobrzanie Bolesławiec 4:0 (3:0)
Orzeł Ząbkowice Śl. - STK GKS Kobierzyce 3:2 (3:1)
AKS Strzegom – Olimpia Kowary 0:2 (0:2)
LKS Stary Śleszów – Zjednoczeni PCO Żarów 1:4 (0:2)
Orkan Szczedrzykowice – Widawa Bierutów 1:2 (0:0)
KS Polkowice – Nysa Zgorzelec 2:0 (2:0)
Granica Bogatynia – Włókniarz Mirsk 2:0 (0:0)
Chojnowianka Chojnów – Sokół Wielka Lipa 1: 11 (0:6)

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Miedź II Legnica 23 63 20 3 0 105-18
2.  KS Polkowice 23 56 18 2 3 72-26
3.  BKS Bobrzanie Bolesławiec 23 41 12 5 6 45-34
4.  Olimpia Kowary 22 37 12 1 9 30-29
5.  Orkan Szczedrzykowice 23 36 10 6 7 37-23
6.  Sokół Wielka Lipa 22 35 10 5 7 43-26
7.  Granica Bogatynia 23 35 10 5 8 36-41
8.  LZS Stary Śleszów 23 34 10 4 9 41-45
9.  Zjednoczeni PCO Żarów 23 31 9 4 10 41-49
10.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 23 28 8 4 11 36-45
11.  Włókniarz Mirsk 23 25 8 1 14 27-52
12.  Widawa Bierutów 23 25 7 4 12 26-40
13.  AKS Strzegom 23 24 6 6 11 24-34
14.  GKS Kobierzyce 23 24 6 6 11 34-47
15.  Nysa Zgorzelec 23 15 3 6 14 18-48
16.  Chojnowianka Chojnów 23 7 1 4 18 20-78

silewskiego oraz Wichła-
cza, a bramki Zielińskiego 
i Chodygi ustaliły końcowy 
wynik na 4:0. Tym samym 
legniczanie zapewnili sobie 
awans na wyższy szczebel 
rozgrywkowy, a swojego 30. 

gola w sezonie zdobył lider 
klasyfikacji strzelców Adam 
Wasilewski. Jak podkreśla 
trener mistrzowskiej druży-
ny Adam Szymańczyk, se-
zon chcą zakończyć bez po-
rażki, dlatego Zjednoczeni 

PCO Żarów nie mogą liczyć 
na taryfę ulgową. Mecz po-
między obydwoma ekipami 
rozegrany zostanie na Sta-
dionie Miejskim w Żarowie 
w najbliższą sobotę (9.05), o 
godz. 17:30.

Szachiści 
świętowali 3 Maja

Awans Zielonych, spadek Wierzbianki

W Gminnym Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie 

rozegrany został najstarszy 
obecnie turniej szachowy w Ża-
rowie z okazji rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. 

Zawody zgromadziły 60 
osób z różnych rejonów Dol-
nego Śląska, a także spoza 
naszego województwa. Zwy-
cięstwo odniósł drugi rok z 
rzędu Paweł Kowalczyk z 

Wałbrzycha przed Damia-
nem Danielem i Markiem 
Szmydem (obaj z Żarowa). 
Najlepszym juniorem w tur-
nieju został Krystian Kania 
(MDK Miedziany Skoczek 
Lubin), juniorką Aleksan-
dra Czarniacka (UKS SP3 
Bogatynia), a wśród seniorek 
zwyciężyła Ewelina Domi-
nik (Żarów). 

Krzysztof Dutkiewicz

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Sudety Dziećmorowice 22 58 19 1 2 74-23
2.  Grom Witków 22 54 17 3 2 75-22
3.  Unia Jaroszów 22 45 13 6 3 74-31
4.  Granit Roztoka 22 44 13 5 4 50-35
5.  Biały Orzeł Mieroszów 22 43 14 1 7 52-24
6.  Cukrownik/Polonia Pszenno 22 41 13 2 7 56-34
7.  MKS Szczawno Zdrój 22 38 12 2 8 78-36
8.  Joker Jaczków 22 28 7 7 8 55-51
9.  Zieloni Mrowiny 22 27 8 3 11 35-59

10.  Włókniarz Głuszyca 22 25 7 4 11 35-48
11.  Czarni Wałbrzych 22 24 7 3 12 37-57
12.  Wenus Nowice 22 23 6 5 11 32-47
13.  LKS Wiśniowa 22 21 6 3 13 35-56
14.  KS Walim 22 18 5 3 14 45-74
15.  Nysa Kłaczyna 22 4 1 1 20 12-91
16.  Gwarek Wałbrzych 22 10 3 1 18 25-82

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P.
1.  Herbapol Stanowice 23 50 16 2 5
2.  Błękitni Słotwina 23 49 15 4 4
3.  Tęcza Bolesławice 23 47 14 5 4
4.  Wierzbianka Wierzbna 23 46 14 4 5
5.  Zryw Łażany 23 42 12 6 5
6.  Darbor Bolesławice 23 36 11 3 9
7.  LKS Marcinowice 23 36 10 6 7
8.  Sokół Kostrza 23 36 11 3 9
9.  Zjednoczeni Gościsław 23 33 10 3 10
10.  Zjednoczeni II Żarów 23 33 9 6 8
11.  LKS Piotrowice Świdnickie 23 29 9 2 12
12.  Błyskawica Kalno 23 26 8 2 13
13.  Kłos Lutomia 23 24 6 6 11
14.  Grom Panków 23 22 7 1 15
15.  Orzeł Witoszów 23 9 2 3 18
16.  Płomień Dobromierz 23 4 0 4 19

Zieloni Mrowiny mogą po-
chwalić się coraz lepszy-

mi wynikami. Dziesięć punk-
tów w pięciu spotkaniach 
rundy wiosennej pozwoliło 
usytuować się w środku ta-
beli wałbrzyskiej kl. A.

Niespodziewanym zwycię-
stwem zakończyło się poje-
dynek Zielonych Mrowiny z 
wyżej notowanym Cukrowni-
kiem-Polonią Pszenno. Dwie 
bramki Bielakowa oraz cel-
ne trafienie Jagły przyniosło 

wynik 3:2. Tym samym Zie-
loni w rundzie rewanżowej 
wciąż są niepokonaną ekipą 
na własnym boisku. Dorobek 
punktowy Mrowin może się 
zwiększyć już w najbliższą 
niedzielę 10 maja, kiedy to 
na własnym obiekcie podej-
mą ostatnią drużynę w tabe-
li Nysę Kłaczynę. Początek 
spotkania o godz. 17:00.
Wyniki 22. kolejki:
Grom Witków – Włókniarz 
Głuszyca 3:1 (1:1)

Nysa Kłaczyna – Joker Jacz-
ków 1:6 (1:3)
Unia Jaroszów – KS Walim 
6:0 (3:0)
MKS Szczawno-Zdrój - Biały 
Orzeł Mieroszów 3:0 (2:0)
Sudety Dziećmorowice – 
Czarni Wałbrzych 4:0 (3:0)
Zieloni Mrowiny – Cukrow-
nik-Polonia Pszenno 3:2 (1:1)
Grani Roztoka – Venus Nowi-
ce 2:2 (0:0)
Gwarek Wałbrzych – PUO 
Wiśniowa 3:0 wo.

Po I rundzie z rozgrywek 
wycofała się drużyna Gwarka 
Wałbrzych.

Nie o takim początku rundy 
wiosennej marzyli piłkarze z 
Wierzbnej. Porażka z Kalnem 
(3:1),  Stanowicami (4:3), oraz 
remisy z Bolesławicami (4:4), 
Witoszowem (2:2) sprawiły, 
iż lider z Wierzbnej spadł na 
czwarte miejsce w tabeli kl. 
B. Wysoką pozycję po run-
dzie jesiennej stracili również 
piłkarze Zrywu Łażany.

Foto: Artur Adamek


