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Mnóstwo atrakcji czekało w miniony weekend na mieszkańców Żarowa i przyjezdnych gości. 
Wśród imprez przygotowanych z okazji Dni Żarowa nie zabrakło koncertów znanych polskich 
gwiazd, zespołów folkowo-rockowych i lokalnych artystów. 
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25 lat samorządu
w Żarowie

Rocznicowe święto
w Szkole Podstawowej

Renowacje zabytków 
czas zacząć

Przed 25 laty, 27 maja 1990 
roku odbyły się pierwsze 

wybory samorządowe do 
Rad Miast i Gmin.

W tym dniu gmina stała 
się osobą prawną, wyposa-
żoną w majątek. W tym dniu 
również rozpoczęła się nie-
zwykła sztafeta żarowskich 

Historia szkoły sięga 1999 
roku, kiedy wdrożona 

została reforma oświaty, 
w wyniku której powstało 
sześć lat szkoły podstawo-
wej i trzy lata gimnazjum.

W Żarowie funkcjonowały 
wówczas dwie szkoły podsta-
wowe, jedynka i trójka. 10 lute-

Do dwóch parafii w Mro-
winach i Bukowie trafią 

w tym roku pieniądze na 
prace konserwatorskie i re-
stauratorskie.

W parafii pw. Matki Bożej 
Królowej Polski w Mrowi-
nach przeprowadzone zo-
staną prace konserwatorskie 
figur św. Anny, Jadwigi, Mi-
chała Archanioła oraz Anio-

Tak się bawił ŻARÓW!

samorządowców. Pierwszą 
przewodniczącą Rady gminy, 
obdarzoną zaufaniem przez 
nowo zaprzysiężonych rad-
nych została Helena Słowik. 
Pierwszym burmistrzem wy-
łonionym przez radnych zo-
stał Zbigniew Chlebowski...

więcej na str. 3

go 2000 r. radni Rady Miejskiej 
podczas sesji, która odbyła się 
z udziałem przedstawicieli 
Kuratorium Oświaty i Wycho-
wania we Wrocławiu, władz 
miasta, rodziców i nauczycieli 
jednogłośnie przyjęli uchwałę 
o likwidacji...

więcej na str. 6

ła Stróża w kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Zastru-
żu. Druga dotacja ma zostać 
przeznaczona na prace kon-
serwatorskie antepedium 
oraz rzeźb Św. Stanisława i 
Wawrzyńca w kościele pw. 
Św. Stanisława Biskupa i 
Męczennika w Bukowie. 
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Artur Bernatowicz z Marcinowiczek i 
Agnieszka Mazur z Bożanowa przez 
najbliższe cztery lata będą reprezen-
tować rolników w Radzie Powiatowej 
Dolnośląskich Izb Rolniczych.

Studenci z żarowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku zakończyli 
szósty rok akademicki.

Zjednoczeni PCO Żarów na wła-
snym boisku zmierzyli się z GKS 
Kobierzycami. 

12 marca 2015 roku obecna Rada Miejska przyjęła zasady udzielania z bu-
dżetu gminy Żarów dotacji na prace konserwatorskie. Dzięki temu do dwóch 
parafii trafią pieniądze na renowację zabytkowych figur.

Początek samorządu terytorialnego w gminie Żarów był trudny. Uczestni-
cy spotkania „po latach” podkreślali jednak niesamowity entuzjazm, który 
udzielał się wszystkim na każdym kroku.

O tym, że uczniem być to ważna sprawa przypomnieli pierwszoklasiści, kie-
dy ponownie składali przysięgę.
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Święto wszystkich dzieci

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-

kowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 75/2015 z dnia 
29 maja 2015r.

● Sprzedam mieszkanie w 
Żarowie o pow. 44 m2. Tel. 
508 299 700.
● 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. Tel. 
607 124 166.

● Sprzedam mieszkanie w Żarowie dwupokojowe o pow. 37 
m2 na Osiedlu Piastów. Tel. 696 731 818, 74/ 666 70 16.
● Sprzedam mieszkanie w Żarowie na Osiedlu  o pow. 37,2 
m2 na parterze, 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Mieszkanie po-
siada żaluzje, rolety zewnętrzne. Sprzedam z umeblowaniem 
w kuchni i szafą narożną w przedpokoju oraz szafkami w ła-
zience. Tel. 516 989 319.
● Sprzedam mieszkanie w Mrowinach, I piętro, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, garaż, piwnica, komórka na strychu, duży 
ogród, pow. ok. 36 m2., wraz z częściowym umeblowaniem. 
Tel. 516 989 319.
● Sprzedam działkę  budowlaną 29 arów w Łażanach, blisko 
strefy. Tel. 511 207 931.
● Sprzedam działki budowlane w Kalnie. Cena przystępna. 
Tel. kontaktowy 663 567 791. 
● Tanio sprzedam działkę budowlaną w Żarowie na Osiedlu 
Piastów,  przy ul. Henryka Brodatego, pow. 1000 m2, w pełni 
uzbrojoną. Tel.0049 1791124606, 0049 1799665599

W Bukowie imprezę dla najmłodszych przygotowali sołtys Henryk Rycerz 
i również członkowie Rady Sołeckiej. Do wspólnej zabawy przyłączył się 
także proboszcz parafii ksiądz Mariusz Walas, który grał z dziećmi w piłkę 
nożną. Wśród licznych atrakcji było malowanie twarzy, konkursy sportowe 
i słodkie przysmaki przygotowane przez miejscowe gospodynie. - Takie im-
prezy to już tradycja naszej miejscowości. To nie tylko czas zabawy dzieci, 
ale również możliwość integracji mieszkańców. W imieniu swoim własnym 
i Rady Sołeckiej składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkań-
com, którzy wspomogli organizację tegorocznych obchodów Dnia Dziecka 
w Bukowie – mówi Henryk Rycerz sołtys Bukowa. 

Konkursy, zabawy, grillowane kiełbaski, malowanie twarzy i bańkowe sza-
leństwo. Tego wszystkiego nie zabrakło podczas święta wszystkich dzieci 
w Siedlimowicach. Rada Sołecka, sołtys wsi Beata Śliwa i opiekunowie 
grupy zajęciowej „Euroclub” stanęli na wysokości zadania i przygotowali 
dla najmłodszych wspaniałą niespodziankę. 

Takich szkoleń nigdy za wiele. Strażacy ochotnicy mocno zaangażowali się 
również w zajęcia praktyczne. 

Nabór kandydatów na ławników sądowych

Kronika Policyjna

Strażacy na kursie pierwszej pomocy

Rozpoczyna się nabór kan-
dydatów na ławników 

sądowych w kadencji 2016-
2019. Sądy Okręgowy i Rejo-
nowy w Świdnicy poszukują 
osób, które obejmą funkcję 
ławnika sądowego.

Wymagania nie są wysokie, 
a praca interesująca. Trzeba 
jednak się spieszyć, bo czas 
na zgłoszenie kandydatów 
mija 30 czerwca. Kto może 
zostać ławnikiem? – Ławni-
kiem może zostać każda oso-
ba, która ma nie mniej niż 30 
lat i nie więcej niż 70, ma co 
najmniej średnie wykształce-

nie, jest zdrowa, niekarana, 
ma nieposzlakowaną opinię i 
wolny czas. Nie można starać 
się o tę funkcję, gdy pracuje 
się w sądzie, prokuraturze, 
policji, jest się adwokatem 
czy radcą prawnym lub jesz-
cze na aplikacji, księdzem, 
żołnierzem, albo radnym. 
Kandydatów na ławników 
zgłaszają różne stowarzysze-
nia, organizacje (poza par-
tiami politycznymi) i prezes 
sądu. Można też zgłosić się 
samemu, ale trzeba zebrać 
podpisy 50 pełnoletnich osób, 
które popierają naszą kandy-

daturę – tłumaczy Roman 
Konieczny przewodniczący 
Rady Miejskiej Żarowa.

Wyboru nowych ławników 
sądowych dokonają żarow-
scy radni Rady Miejskiej. Do 
Wydziału Cywilnego w Są-
dzie Okręgowym skierowa-
nych zostanie 10 ławników, 
a w Wydziale Rodzinnym i 
Nieletnich w Sądzie Rejono-
wym w Świdnicy pracować 
będzie 4 ławników.

Niezbędne dokumenty: kar-
tę zgłoszenia kandydata na 
ławnika i listę osób zgłasza-
jących kandydata są do po-

brania ze strony internetowej 
www.um.zarow.pl i w Biu-
letynie Informacji Publicz-
nej gminy Żarów. Należy 
składać je w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego w 
Żarowie, przy ul. Zamkowej 
2 w godzinach pracy Urzędu 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 30 czerwca 2015 
roku.

Więcej informacji na ten 
temat dostępnych jest na 
stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Żarowie www.
um.zarow.pl

Magdalena Pawlik

Strażacy z żarowskich 
jednostek  Ochotniczych  

Straży Pożarnych podnoszą 
swoje kwalifikacje.

Tym razem, 24 druhów 
uczestniczy w szkoleniu do-
tyczącym udzielania pierw-
szej pomocy. Ćwiczenia, 
które prowadzone są od 29 
maja odbywają się w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Żarowie. Każdy strażak 
bierze udział w zajęciach 
teoretycznych i praktycz-
nych. – Zwykle to strażacy 
docierają pierwsi na miejsce 
zdarzenia, dlatego tak waż-
ne jest udzielenie poszkodo-

wanym niezbędnej pomocy 
przedmedycznej. Takie ćwi-
czenia to również doskonała 
okazja, aby zapoznać się z 
zasadami działania nowo-
czesnego sprzętu. Głównie 
jednak chodzi o to, żeby 
strażacy ochotnicy byli le-
piej przygotowani i potrafili 
skutecznie udzielić pierwszej 
pomocy w sytuacji zagroże-
nia zdrowia i życia – mówi 
Michał Domański Inspek-
tor ds. wojskowości, obrony 
cywilnej, bezpieczeństwa i 
porządku publicznego Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Szkolenie z zakresu kwali-
fikowanej pierwszej pomocy 
zostało w całości sfinansowa-
ne z budżetu gminy Żarów.

Magdalena Pawlik

Budowa domków jednorodzinnych
w tym kierownictwo

budowy. 
Posiadamy dużą wiedzę

i doświadczenie 
Telefon kontaktowy 603 981 471

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl

To najpiękniejszy dzień w życiu – przyznają zgodnie najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów, którzy jeszcze 
nie tak dawno świętowali tegoroczny Dzień Dziecka. Z tej okazji rodzice, dziadkowie, nauczyciele, sołtysi 
i Rada Sołecka przygotowali dla nich rozmaite atrakcje. 

Pożyczył sobie samochód
Żarowscy funkcjonariusze policji poszukują sprawcy, który 
zabrał sprzed posesji w Przyłęgowie samochód marki Audi 
A6, a potem porzucił go w pobliżu świdnickiego Colgatu. 
Auto zostało częściowo podpalone. Właściciel wycenił straty 
na kwotę ponad 5 tysięcy złotych. Podejrzany może trafić do 
więzienia nawet na 8 lat.

Plaga pijanych kierowców
Tylko w ostatni weekend policjanci przyłapali czterech kie-
rowców, którzy prowadzili samochód pod wpływem al-
koholu. Rekordzista miał ponad dwa promile alkoholu w 
wydychanym powietrzu. To nie jedyny nieodpowiedzialny 
mieszkaniec, który kierował samochodem w upojeniu alko-
holowym. - W większości przypadków zatrzymani kierowcy to 
mieszkańcy gminy Żarów w przedziale wiekowym 20-40 lat. 
Przypominamy jednak, że wejście w życie 18 maja nowych 
przepisów to przede wszystkim surowsze kary dla przekracza-
jących prędkość oraz wsiadających za kierownicę po spoży-
ciu alkoholu. Od teraz prowadzący auto w stanie nietrzeźwym 
musi zapłacić 5 tys. zł kary. A Jeśli dojdzie do wypadku pijane-
go kierowcę czeka więzienie i dożywotnie zatrzymanie prawa 
jazdy – mówi Sławomir Jankowski zastępca komendanta 
policji w Żarowie.

UWAGA mieszkańcy!
Na terenie miasta i gminy Żarów przedstawiciele różnych 

firm namawiają mieszkańców do zmiany dostawców energii 
do naszych mieszkań. Przed podpisaniem jakichkolwiek do-
kumentów prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami 
umowy. Apelujemy szczególnie do osób starszych, aby konsul-
towali swoje decyzje z młodszymi członkami rodziny. Przy-
pominamy, że przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od 
podpisanej umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w 
terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i pono-
szenia kosztów. Odstąpienie polega na złożeniu u sprzedawcy 
stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Po tym 
terminie, w przypadku odstąpienia sprzedawca obciąży nas 
kosztami. W przypadku, gdy będziecie Państwo chcieli do-
wiedzieć się więcej na temat podpisanej umowy lub przed jej 
zawarciem prosimy dzwonić do Biura Obsługi Klienta dane-
go przedsiębiorstwa. Numer podany jest na pozostawionych 
dokumentach.

Komendant Policji w Żarowie
Janusz Kozendra
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25 lat samorządu terytorialnego w Żarowie
Przed 25 laty, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe do Rad Miast i Gmin. W tym dniu gmina stała się osobą prawną, 
wyposażoną w majątek. W tym dniu również rozpoczęła się niezwykła sztafeta żarowskich samorządowców. Pierwszą przewodniczącą Rady 
gminy, obdarzoną zaufaniem przez nowo zaprzysiężonych radnych została Helena Słowik. Pierwszym burmistrzem wyłonionym przez rad-
nych został Zbigniew Chlebowski, a pierwszym sekretarzem gminy Lilla Gruntkowska. Była to wówczas najmłodsza ekipa zarządzająca gminą 
w całej Polsce. Był to także niezapomniany czas entuzjazmu, w poczuciu tworzenia całkowicie nowej rzeczywistości i historii gminy Żarów.

W 25. rocznicę pierwszych 
wolnych wyborów samorzą-
dowych radni siedmiu kaden-
cji Rady Miejskiej, burmi-
strzowie Żarowa i wszyscy 
zaangażowani w ciągu mi-
nionego 25-lecia mieszkańcy 
w piątek, 29 maja świętowali 
uroczystość podsumowującą 
ćwierćwiecze samorządności 
w Żarowie. Spotkanie rozpo-
częło się od wspomnienia 
radnych, którzy nie ma już 
wśród nas: Danuty Epler, 
Kazimierza Mazura, Hen-
ryka Wołkowicza, Marka 
Nieradka, Antoniego Pytel 
i Stanisława Szczęsnego. O 

tym, że minione lata to okres 
wielkich zmian dla gminy 
i jej mieszkańców mówił w 
trakcie uroczystości bur-
mistrz Leszek Michalak. 
– Od pierwszej chwili ukon-
stytuowania się samorządu 
każdy dzień przynosił nowe 
potrzeby. Realizując ocze-
kiwania mieszkańców, pod 
kierownictwem pierwszego 
burmistrza Żarowa Zbignie-
wa Chlebowskiego budowa-
liśmy nowe ujęcia wody, sieci 
wodociągowe, telefony na 
wsiach, wykonaliśmy prze-
budowę szpitala miejskiego, 
budowę grupowej oczysz-

czalni ścieków, przystąpili-
śmy do budowy kompleksu 
oświatowego, gdzie mieści 
się dzisiejsze gimnazjum, hala 
sportowa i Gminne Centrum 
Kultury i Sportu. Niezwykle 
ważnym dla mieszkańców na-
szej gminy wydarzeniem oka-
zało się utworzenie najpierw 
Miejskiej Strefy Inwestycyjnej, 
a następnie podstrefy specjal-
nej strefy ekonomicznej. Ża-
rów był wówczas dynamicznie 
rozwijającą się gminą, mającą 
spore osiągnięcia, ale i też 
swoje marzenia. My Żarowia-
nie to wszystko zawdzięczamy 
determinacji poprzedników, 

jak i pracy i oddaniu wielu za-
angażowanych osób. I mówię 
to z głębokim przekonaniem, 
bo Żarów w swoim rozwoju 
gospodarczym już nie tylko 
dogania, ale obecnie wyprze-
dza swoich lokalnych sąsia-
dów  – tak początki samorzą-
du terytorialnego wspominał 
burmistrz Leszek Michalak.

To właśnie samorządow-
cy najlepiej rozumieją po-
trzeby i problemy lokal-
nych społeczności. Podczas 
debaty samorządowców na 
temat historii 25-lecia ża-
rowskiego samorządu swoje 
wspomnienia przedstawiali 

Helena Słowik, Zbigniew 
Chlebowski, Tadeusz Pu-
dlik, Lilla Gruntkowska, 
Leszek Michalak, Roman 
Konieczny i Marek Zy-
wer. Za najważniejsze wy-
darzenia w perspektywie 
ostatnich 25 lat uczestnicy 
debaty zgodnie uznali po-
wstanie żarowskiej pod-
strefy ekonomicznej, która 
zmieniła obraz gminy Ża-
rów, budowę kompleksów 
sportowych żarowskiego 
Orlika, kortów tenisowych 
i boiska lekkoatletycznego, 
a także istnienie już od 25 
lat Gazety Żarowskiej.

Podczas uroczystości nie za-
brakło życzeń i podziękowań 
również od parlamentarzy-
stów, poseł na Sejm RP Kata-
rzyny Izabeli Mrzygłockiej i 
Roberta Jagły oraz wicesta-
rosty powiatu świdnickiego 
Zygmunta Worsy. 

Wszyscy uczestnicy spotka-
nia otrzymali również specjal-
ne odznaczenia, które na ich 
ręce wręczali burmistrz Le-
szek Michalak, zastępca bur-
mistrza Grzegorz Osiecki, se-
kretarz gminy Sylwia Pawlik 
oraz Roman Konieczny prze-
wodniczący Rady Miejskiej.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu uczestnicy debaty podczas uroczystości 25-lecia Samorządności w Żarowie: Helena Słowik, Zbigniew 
Chlebowski, Tadeusz Pudlik, Lilla Gruntkowska, Leszek Michalak, Roman Konieczny i Marek Zywer.

Wszyscy uczestnicy spotkania zostali odznaczeni specjalnym odznaczeniem. Na zdjęciu radna powiatowa Urszula 
Ganczarek i radni Rady Miejskiej Żarowa Roman Konieczny, Iwona Nieradka oraz Mariusz Borowiec.

Wśród gości nie zabrakło tych, którzy tworzyli historię gminy Żarów. 
Z okazji 25-lecia Samorządności w gminie Żarów dla wszystkich mieszkańców zagrała Orkiestra Symfoniczna Fil-
harmonii Sudeckiej.

Program artystyczny na uroczystość 25-lecia Samorządności przygotowały dzieci pod kierunkiem nauczycieli: 
Marioli Król (Bajkowe Przedszkole w Żarowie), Bogumiły Chodynieckiej i Anny Dziedzic (Szkoła Podstawowa w 
Żarowie), Małgorzaty Kluska (Szkoła Podstawowa w Zastrużu), Bernadetty Lesiak (Szkoła Podstawowa w Mrowi-
nach), Agnieszki Stencel (Szkoła Podstawowa w Imbramowicach), Jolanty Papińskiej, Izabeli Osieckiej, Małgorzaty 
Stawowej i Elżbiety Maćkała (gimnazjum w Żarowie).

Na koncercie filharmonii również nie brakowało publiczności.
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Lokalni artyści, społeczni działacze i pasjonaci. Wśród nich strażacy z jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej, którzy spieszą z pomocą innym ludziom i pomagają lokalnym mieszkańcom. Zawsze go-

towi na współpracę i nowe wyzwania. Dziewięciu zasłużonych mieszkańców gminy Żarów zostało 

uhonorowanych statuetkami „Złotych Dębów”. Te najwyższe gminne odznaczenia odebrali podczas 

uroczystej sesji Rady Miejskiej Żarowa w piątek, 5 czerwca. „Złote Dęby” to najwyższe gminne odzna-

czenie, przyznawane w Żarowie od siedemnastu lat. W tym roku do grona wyróżnionych dołączyło 

dziewięciu szczególnie zasłużonych mieszkańców gminy Żarów. Otrzymali je: Kazimierz Bordulak, 

Ludowy Klub Sportowy „Wierzbianka” w Wierzbnej, Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbnej, 

Mrowinach, Bukowie oraz Imbramowicach, Ryszard Łękarski, Krystyna i Mieczysław Faruń, 

Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbnej. 

Gwiazdą sobotniego wieczoru był MROZU, który porwał żarowską publiczność do tańca. Specjalnie 

dla mieszkańców Żarowa zaśpiewał swoje największe hity. Wśród nich: „Miliony monet”, „Nic do 

stracenia”, „Jak nie my to kto” i wiele innych znanych piosenek. Publiczność chętnie bawiła się w rytm 

muzyki MROZU, toteż nie obyło się bez bisów.

Żarowianie zgodnie przyznają, że tegoroczne święto miasta należało do bardzo udanych. Przez dwa 

dni, w Parku Miejskim, przy pięknej pogodzie bawiło się kilka tysięcy mieszkańców. I każdy znalazł 

tutaj coś dla siebie. 

Uroczysta sesja Rady Miejskiej, która rozpoczęła dwudniowe święto miasta była również okazją do 

wręczenia podziękowań żarowskim krwiodawcom, którzy oddali ponad 40 litrów krwi. Gratulacje 

od burmistrza Leszka Michalaka i przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Koniecznego ode-

brało osiemnastu zasłużonych krwiodawców: Arkadiusz Bąkowski, Jacek Czermański, Robert 

Bąkowski, Stanisław Fedorowicz, Grzegorz Fedorcio, Mirosław Gwóźdź, Czesław Giemza, 

Jacek Giemza, Piotr Chojniak, Czesław Janaś, Arnold Kuszczak, Piotr Kawczyński, Bole-

sław Moryl, Krzysztof Maruszak, Kazimiera Maruszak, Zbigniew Pientarski, Janusz Wudel, 

Andrzej Pieczonka. 

Burmistrz Leszek Michalak, w trakcie uroczystości wręczył również promesy na dofinansowanie 

prac konserwatorskich dla parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach i pw. Wniebowzię-

cia Najświętszej Maryi Panny w Zastrużu. Promesy na ręce proboszczów dwóch parafii księży 

Pawła Szajnera i Mariusza Walasa przekazali parlamentarzyści poseł na Sejm RP Katarzyna 

Izabela Mrzygłocka i senator RP Wiesław Kilian. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont 

zabytkowych figur w kościołach. - Wspólnie z księdzem proboszczem cieszymy się, że miesz-

kańcy naszej gminy chętnie angażują się w pomoc naszym parafiom. Dziś dziękujemy również 

burmistrzowi za okazane wsparcie, bo to wspaniałe świadectwo miłości nie tylko do Boga, ale i do 

parafii, której jesteśmy członkami - mówił ksiądz Paweł Szajner proboszcz parafii pw. Matki Bożej 

Królowej Polski w Mrowinach.

Tak się bawił ŻARÓW!
Mnóstwo atrakcji czekało w miniony weekend na mieszkańców Żarowa i przyjezdnych gości. Wśród imprez przygotowanych z okazji Dni Żarowa nie zabrakło 
koncertów znanych polskich gwiazd, zespołów folkowo-rockowych i lokalnych artystów. W tych dniach świętowali także najmłodsi, którzy oprócz dobrej zabawy 
na świeżym powietrzu mogli uczestniczyć w konkursach i festynach. Żarowianie przez dwa dni świętowali dni miasta. Wspólne biesiadowanie rozpoczęło się od 
uroczystej sesji Rady Miejskiej i wręczenia statuetek „Złotych Dębów”. Po raz siedemnasty burmistrz Żarowa odznaczył zasłużonych mieszkańców gminy Żarów.

PODZIĘKOWANIE 
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie składa serdecz-

ne podziękowania za wsparcie finansowe Dni Żarowa sponsorom: 
Kasa Unii Lubelskiej, Bank Zachodni WBK Oddział w Żarowie, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach, Bridgestone Diversi-
fied Products Poland, Firma „Bartek” Monika i Jacek Łysiak.

Dziękujemy za pomoc przy organizacji imprezy: Kazimierzowi 
Bordulakowi, Spółdzielni Socjalnej „Raz, Dwa, Trzy”, Marianowi 
Dawlewicz, wędkarzom z PZW - koło w Żarowie, Michałowi Biesz-
czad, wszystkim wolontariuszom ze stoiska małego artysty i kiosku 
wolontarystycznego, Bibliotece Publicznej w Żarowie, Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej, pracownikom Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
strażakom z OSP Żarów i Wierzbnej i wszystkim, którzy wspomogli 
organizację tegorocznych Dni Żarowa.
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Kadeci, juniorzy i seniorzy zagrali w spławikowych zawodach wędkarskich, otwierających sportowe 

imprezy w ramach tegorocznych Dni Żarowa. Wędkarze rywalizowali o puchar Burmistrza Miasta 

Żarów. Bez względu jednak na końcowe wyniki wszyscy otrzymali pamiątkowe statuetki, pucha-

ry oraz akcesoria wędkarskie. W kategorii seniorzy startowali: Bartosz Rasiewicz, Piotr Mazur, 

Roman Burzyński, Piotr Kondratowicz, Grzegorz Hałaczkiewicz, Paweł Kijewski, Jacek 

Czermański, Janusz Niedbalec, Marcin Łuczak, Wiktor Siemiochin, Zbigniew Biłas, Tomasz 

Hałaczkiewicz, Krystian Dąbrowski, Marek Ignatowicz, Piotr Moczadło, Karol Chromiński, 

Marian Mikołajek, Marcin Szczygieł, Radosław Kuprowski, Wojciech Policht, Henryk Bielak, 

Marek Dąbrowski, Janusz Wudel. Drużyna juniorów: Kacper Ochman, Kacper Wysocki, Agata 

Mazur, Bartosz Frydlewicz, Kamil Czuba, Michał Łodej. Zawodnicy w kategorii kadeci: Kacper 

Moryl, Adrian Traczyński, Karolina Łuczak, Patrycja Kubicka, Krystian Kowalski, Kacper 

Kozłowski, Fabian Petelski.

Dni Żarowa to również spotkania z przedstawicielami partnerskich miast. W tym roku, na Święto 

Miasta przyjechali przyjaciele Żarowa z niemieckiego Lohmar i węgierskiego Ujfeherto. Na scenie, w 

Parku Miejskim ze swoim specjalnym koncertem wystąpiła Orkiestra Dęta z Ujfeherto i Żarowa. Na 

zdjęciu muzycy z węgierskiej Orkiestry Dętej.

Scena żarowskiego Parku Miejskiego została również zdominowana przez śpiewające dzieci i mło-

dzież. Wokalno-taneczne popisy zaprezentowali uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gim-

nazjum. Nie zabrakło rozśpiewanych przedszkolaków z Bajkowego Przedszkola oraz przedszkola 

„Chatka Małolatka”.

„Bara bara”, „Kasiu Katarzyno”, „O Tobie kochana” to tylko nieliczne z utworów, jakie rozbrzmiewały 

w niedzielę, 7 czerwca w żarowskim Parku Miejskim. Specjalnie dla Żarowian zagrał zespół MI-

LANO. Wśród mieszkańców nie zabrakło prawdziwych fanów tej grupy, którzy rozgrzali żarowską 

publiczność do czerwoności. 

Sportowa rywalizacja, strażacki doping i dużo dobrej zabawy towarzyszyło zawodom strażackim, 

które zainaugurowały tegoroczne Dni Żarowa. W sportowych zmaganiach rywalizowało siedem 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Żarów oraz drużyna strażacka z węgierskiego 

Ujfeherto. Zawodnicy zmagali się w sztafecie pożarowej oraz ćwiczeniach bojowych z wodą. Jak 

przystało na prawdziwe zawody strażackie, rywalizacja była zacięta, jednak wszystkie drużyny zo-

stały odznaczone pamiątkowymi pucharami. Na zdjęciu, w trakcie zawodów, najmłodsi druhowie z 

Pożarzyska, którzy zrobili na wszystkich uczestnikach wielkie wrażenie.

Medale i puchary wyróżnionym druhom wręczali burmistrz Leszek Michalak, przewodniczący 

Rady Miejskiej Roman Konieczny, komendant powiatowy Straży Pożarnej Tomasz Szuszwalak 

i komendant gminny Ireneusz Zadylak. Na zdjęciu zwycięska drużyna strażaków z jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej z Imbramowic.

DNI ŻAROWA pełne atrakcji!
Dni Żarowa, wielkie doroczne święto miasta już za nami. Przez dwa dni, przez ostatni weekend wiele się działo. Gwiazdy, koncerty, atrakcje, konkursy i dużo dobrej 
zabawy dla całej rodziny. Oprócz licznych atrakcji dla najmłodszych, znalazło się także coś dla starszego pokolenia. Na scenie zaprezentowali się również lokalni 
artyści. Sceną zawładnęły także znane i lubiane gwiazdy. Wśród nich MROZU i zespół discopolowy Milano, które rozgrzały żarowską publiczność.
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Wyniki wyborów
do Izb Rolniczych

Podziękowania na ręce dyrektor szkoły Urszuli Rurarz składało wielu za-
proszonych gości. Tu na zdjęciu podczas wręczenia kwiatów przez burmi-
strza Leszka Michalaka.

Szkoła, jak co roku zorganizowała dla swoich uczniów piknik z okazji Dnia 
Dziecka. I tam, to dopiero była wspaniała rodzinna zabawa ...

Historia szkoły sięga 1999 
roku, kiedy wdrożona 

została reforma oświaty, 
w wyniku której powstało 
sześć lat szkoły podstawo-
wej i trzy lata gimnazjum.

W Żarowie funkcjonowały 
wówczas dwie szkoły pod-
stawowe, jedynka i trójka. 
10 lutego 2000 r. radni Rady 
Miejskiej podczas sesji, która 
odbyła się z udziałem przed-
stawicieli Kuratorium Oświa-
ty i Wychowania we Wrocła-
wiu, władz miasta, rodziców 
i nauczycieli jednogłośnie 
przyjęli uchwałę o likwidacji 

Żarowscy radni Rady Miejskiej byli jednomyślni i poparli omawiany projekt 
uchwały.

Renowacje zabytków
czas zacząć

Rocznicowe święto w Szkole Podstawowej w Żarowie

Do dwóch parafii w Mro-
winach i Bukowie trafią 

w tym roku pieniądze na 
prace konserwatorskie i re-
stauratorskie.

W parafii pw. Matki Bożej 
Królowej Polski w Mro-
winach przeprowadzone 
zostaną prace konserwa-
torskie figur św. Anny, Ja-
dwigi, Michała Archanioła 
oraz Anioła Stróża w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
w Zastrużu. Druga dotacja 
ma zostać przeznaczona na 
prace konserwatorskie ante-
pedium oraz rzeźb Świętego 
Stanisława i Wawrzyńca w 
kościele pw. Świętego Sta-
nisława Biskupa i Męczen-
nika w Bukowie. W sumie 
do dwóch parafii ma trafić 
60 tysięcy złotych. Tak, na 
wniosek burmistrza Leszka 
Michalaka zadecydowali 
radni podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej. Dotację na 
remonty zabytkowych figur 
ma szansę otrzymać jeszcze 
parafia pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
w Wierzbnej, której wnio-
sek był niekompletny i na 
tym etapie musiał zostać 
odrzucony. Zabytki zosta-
ną dofinansowane z budże-
tu gminy Żarów. – Dzięki 

uchwale, którą 12 marca 
podjęli radni Rady Miej-
skiej gmina może dofinanso-
wać prace konserwatorskie 
obiektów wpisanych do re-
jestru zabytków. W budżecie 
gminy Żarów na dofinanso-
wanie tych obiektów zapla-
nowaliśmy kwotę 80 tysięcy 
złotych. Do 15 czerwca ko-
misja do spraw oceny wnio-
sków czekać będzie jeszcze 
na poprawiony wniosek pa-
rafii z Wierzbnej – mówił 
w trakcie obrad sesji Rady 
Miejskiej burmistrz Leszek 
Michalak.

Wnioski, które na renowa-
cję zabytków składały para-
fie musiały przejść dokładną 
weryfikację i analizę. Tym 
zajmowała się specjalnie 
powołania komisja do spraw 

oceny wniosków. – W ko-
misji oprócz radnych Rady 
Miejskiej pracowała jeszcze 
sekretarz gminy Sylwia Paw-
lik, konserwator zabytków 
i pracownik Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. Wpłynęły 
trzy wnioski, z których dwa 
pierwsze zostały pozytywnie 
rozpatrzone. Trzeci wniosek 
parafii w Wierzbnej został 
odrzucony. Na kompletne 
złożenie dokumentów od-
rzuconego wniosku czeka-
my jeszcze do 15 czerwca. 
Wówczas wniosek ponownie 
zostanie rozpatrzony – wy-
jaśniała podczas sesji radna 
Iwona Nieradka.

Radni jednogłośnie poparli 
propozycję uchwały burmi-
strza Leszka Michalaka.

Magdalena Pawlik

Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 
3 i utworzeniu w ich miejscu 
jednej Szkoły Podstawowej 
na bazie obiektów dotych-
czasowej szkoły nr 3. Pierw-
szym dyrektorem placówki 
została Elżbieta Piotrow-
ska, a wicedyrektorem Ur-
szula Rurarz. Od tego mo-
mentu minęło 15 lat … - Bez 
względu na to, kto dyrektoro-
wał naszej szkole, wszystkich 
nauczycieli łączyła wspólna 
sprawa, dobro dziecka. Rok 
szkolny 2000/2001 rozpoczę-
ło 671 uczniów i 86 dzieci w 
oddziałach przedszkolnych. 

W sumie było 30 oddziałów. 
Brakowało wówczas po-
mieszczeń, było ciasno, dlate-
go pracowaliśmy z uczniami 
w systemie dwuzmianowym. 
Dziś do naszej szkoły uczęsz-
cza 540 uczniów, a w oddzia-
łach przedszkolnych uczy się 
96 dzieci. Od 2002 r., kiedy 
gimnazjum przeniosło się do 
budynku na osiedlu, pracuje-
my już tylko w systemie jed-
nozmianowym. 16 czerwca 
2004 r. nasza placówka 
przyjęła imię Jana Brze-
chwy. Otrzymaliśmy rów-
nież swój własny sztandar 
– tak początki funkcjonowa-

nia Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy wspominała 
podczas jubileuszu 15-lecia 
placówki jej dyrektor Urszu-
la Rurarz.

Szkoła to nie tylko budy-
nek. To przede wszystkim 
uczniowie, pracownicy szko-
ły i rodzice. Duszą szkoły 
są nauczyciele, a dumą jej 
absolwenci. To uczniowie 
rozsławiają dobre imię szko-
ły, reprezentują ją podczas 
różnych konkursów, osiąga-
ją małe, a czasem większe 
sukcesy. - Jubileusz 15-lecia 
powstania naszej szkoły to 
nie tylko święto placówki w 

znaczeniu miejsca, ale przede 
wszystkim tych, którzy byli 
i są z tą szkołą związani - 
mówił podczas uroczystego 
przemówienia burmistrz Le-
szek Michalak. – To święto 
wszystkich, którzy przez 15 
lat tę szkołę tworzyli, wpły-
wali na jej atmosferę, poświę-
cali jej swój czas, oddali jej 
swoje serce i dużą część swo-
jego życia. To również święto 
uczniów, zarówno tych obec-
nych, jak i tych, którzy już 
dawno opuścili szkolne mury. 
Serdecznie gratuluję i dzię-
kuję za te 15 wspólnych lat. 
Miejsce to było, jest i zawsze 

będzie aktywnym ośrodkiem 
życia społeczno-kulturalnego 
naszego miasta.

Podczas jubileuszowych 
uroczystości dyrektor szkoły 
Urszula Rurarz pogratulo-
wała również uczniom klas 
szóstych, którzy osiągnęli 
w tym roku bardzo dobry 
wynik z egzaminu szósto-
klasisty. Nie zabrakło także 
występu wokalnego uczniów 
szkoły, a niespodzianką dla 
wszystkich gości była projek-
cja filmowa o historii szkoły 
sprzed 15 lat …

Magdalena PawlikWszyscy zaproszeni goście wspólnie wspominali minione lata Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Artur Bernatowicz z Marcinowiczek i Agnieszka Mazur z Bożanowa przez naj-
bliższe cztery lata będą reprezentować rolników z terenu gminy Żarów w Ra-
dzie Powiatowej Dolnośląskich Izb Rolniczych.

Podczas wyborów 31 maja, 
ze wszystkich zgłoszonych 
kandydatur, to oni zdobyli 
najwięcej głosów rolników. 
- Zgodnie z ustawą w skład 
Rad Powiatowych wchodzą 
osoby wyłonione w wyborach 
na szczeblu gminnym. Tak wy-
brana Rada Powiatowa wy-
biera ze swojego grona prze-
wodniczącego oraz delegata 
na walne zgromadzenie danej 
izby. Przewodniczący i dele-
gaci Rad Powiatowych two-
rzą walne zgromadzenie Izby 
Rolniczej. Sieć izb analizuje 
sytuację i proponuje zmiany 
w zakresie działania rynku 
rolnego, działań na rzecz wsi 
i rolnictwa. W tym  zakresie 
izby, reprezentowane przez 
Krajową Radę Izb Rolniczych 
to jeden z głównych podmiotów 
doradczych i opiniodawczych 
Ministerstwa Rolnictwa oraz 
samorządowych wydziałów 
– tłumaczy Gabriela Nasta-
łek-Żygadło podinspektor ds. 
rolnictwa z Referatu Oświa-
ty Funduszy Zewnętrznych i 
Promocji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Na zdjęciu Artur Berna-
towicz, rolnik z Marcino-
wiczek, został nowym dele-
gatem do Rad Powiatowych 
Izb Rolniczych. Rolnik z 
Marcinowiczek, ma 39 lat 
i obecnie jest przewodni-
czącym zarządu Miejsko-
Gminnej Spółki Wodnej w 
Żarowie. Przez osiem lat 
był reprezentantem Rady 
Powiatowej Dolnośląskiej 
Izby Rolniczej. Dobrze zna 
więc problemy, z którymi 
borykają się rolnicy. Teraz 
po czterech latach wrócił, 
bo do tego namawiali go 
właśnie sami rolnicy.

Nowym reprezentantem 
Izb Rolniczych będzie rów-
nież Agnieszka Mazur z 
Bożanowa. Ma 32 lata, mę-
żatka i mama 4-letniej có-
reczki. Ukończyła Wyższą 
Szkołę Zarządzania i Ban-
kowości w Poznaniu, a na 
co dzień prowadzi rodzinne 
gospodarstwo rolne w Boża-
nowie. Zarówno rozmowy z 
rolnikami, jak i niepokoją-
ca sytuacja dotycząca no-
wych płatności, sprzedaży 
gruntów czy skupu płodów 
rolnych była powodem jej 
kandydowania do Dolnoślą-
skiej Izby Rolniczej.
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Śladami
historii

Kolumna morowa (niem. Pestsäule, czes. Morový sloup) jest niczym innym jak wolno stojącą konstrukcją architektoniczną, w kształ-
cie słupa, obelisku bądź piramidy, wsparta na cokole, zdobiona licznymi figurami świętych lub alegorycznymi. Często jest to kolumna 
Trójcy Przenajświętszej lub kolumna maryjna (kolumna, na której znajduje się figura Matki Boskiej, najczęściej barokowa). 

nr 10 / 12 czerwca 2015

część
I

Kolumny morowe w od-
różnieniu od innych tego 
typu kolumn stawiane były 
jako wotum dziękczynne 
przez ludność wierzącą, 
że została wybawiona od 
moru. Wznoszenie kolumn 
morowych rozpowszechniło 
się po Soborze Trydenckim 
(1545–1563 – potępił Lu-
tra i innych zwolenników 
reformacji i podjął dzieło 
odnowy Kościoła – kontr-

reformacja) w krajach Mo-
narchii habsburskiej (w tym 
Austria, Czechy, Śląsk) i w 
Bawarii. Pestsäule jest formą 
barokową. Za wzór służyła 
kolumna maryjna ustawiona 
w 1614 roku na Piazza Santa 
Maria Maggiore w Rzymie. 
Do dzisiaj zachowało się 
całkiem sporo tych osobli-
wych zabytków architektury 
i symboli pobożności w jed-
nym. W Czechach kolumny 

morowe stoją m.in w miej-
scowościach Brno (lata 80-te 
XVII w.), Chrudim (1715), 
Jablonné v Podještědí (1687), 
Kutná Hora (1713-1715), Li-
tovel (1724), Lomnici (1710), 
Ołomuniec – 2 (1715-1723 i 
1715-1754), Opava (1675), 
Písek (1715), Plzeň (1681), 
Telči (1716-1720), Uherský 
Brod (1692), Vyškov (1719), 
Zábřeh (1713), Zákupy (1708) 
oraz na praskich Hradcza-

Kolumna morowa z XVIII wieku w Wierzbnej

nach (1725-1736). Na Śląsku 
znajduje się obecnie ponad 
60 kolumn zwieńczonych fi-
gurą św. Marii, powstałych 
pomiędzy rokiem 1670, gdy 
w zespole cysterskim w Lu-
biążu stanęła pierwsza taka 
kolumna, a połową XVIII 
wieku. Nie wszystkie są 
jednak tzw. kolumnami mo-
rowymi. Do takich zaliczyć 
możemy zabytki znajdujące 
się m.in. w miejscowościach 

Duszniki Zdrój (1725), Jasz-
kotle (1668), Kłodzko (1780), 
Lądek Zdrój – przy drodze do 
Kłodzka (1749), Lubomierz 
(1730 – 1736), Otmuchów 
(1734), Prudnik (1694), Ra-
cibórz (1725-1729), Radków 
(1680), Wołów (1733), Ziębi-
ce (1686).

Opracowanie:
Bogdan Mucha

Gminne Centrum Kultury  
i Sportu

Studenci UTW mają już wakacje

Mamy przyjaciół na całym świecie

Po całorocznej pracy, licznych zajęciach i wykładach przyszedł czas na 
zasłużony odpoczynek. 

Żarowscy studenci są aktywni w każdej dziedzinie. Rozwijają się, wymieniają doświadczeniami, szlifują swoje talen-
ty i pielęgnują tradycję. Ale nie tylko tego zazdroszczą im studenci innych uniwersytetów. 

Nie tak dawno żarowski Uniwersytet Trzeciego Wieku świętował swoje pię-
ciolecie. Czas szybko płynie i we wrześniu studenci rozpoczną już siódmy 
rok akademicki. 

Na zdjęciu wolontariuszki z najmłodszymi uczniami Szkoły Podstawowej 
im. Astrid Lindgren w Zastrużu

Biblioteka Miejska w wakacje 
będzie nieczynna

Już po raz trzeci Szkołę Pod-
stawową im. Astrid Lind-

gren w Zastrużu odwiedzili 
wolontariusze z odległych 
krajów świata.

Tym razem, w ramach dobrej 
współpracy ze Stowarzysze-
niem Studenckim AIESEC 
działającym przy Politechni-
ce Wrocławskiej z wizytą do 
społeczności szkolnej w Za-
strużu przyjechały studentki z 
Tajwanu, Singapuru i Kanady. 
Wolontariuszki pracowały z 
uczniami każdego dnia. I to 
wyłącznie w języku angiel-
skim. - Dzięki temu uczniowie 
naszej szkoły przełamywali ba-

rierę związaną z używaniem ję-
zyka obcego. Ale wizyta trzech 
wolontariuszek to była nie tyl-
ko nauka języka angielskiego. 
Wraz z uczniami, dziewczyny 
uczyły się również języka nie-
mieckiego, przygotowywały 
prezentację o kulturze oraz 
tradycjach polskich i uczy-
ły najmłodsze dzieci zabaw 
popularnych w ich krajach. 
Dużym wyzwaniem była na-
uka polskiego hymnu, jednak 
uczniowie mocno wspierali 
nasze wolontariuszki i udało 
się wspólnie odśpiewać Mazur-
ka Dąbrowskiego – cieszy się 
Joanna Kulpińska ze Szkoły 

Podstawowej im. Astrid Lind-
gren w Zastrużu.

Wizyta wolontariuszek w Za-
strużu to były nie tylko zajęcia 
lekcyjne z uczniami szkoły. - 
Studentki zwiedziły także świd-
nicki Kościół Pokoju i Katedrę, 
odwiedziły również malownicze 
okolice Zamku Książ. A wszyst-
ko dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu Barbary Mroczek, która 
przez cały czas opiekowała się 
gośćmi, pełniła rolę tłumacza 
i przewodnika. Serdeczne po-
dziękowania składamy również 
Stanisławowi Łukaszów wła-
ścicielowi hotelu Żarmed, który 
ugościł nasze wolontariuszki – 
mówi Krystyna Wardach dy-
rektor Szkoły Podstawowej im. 
Astrid Lindgren w Zastrużu.

Niebawem Szkołę Podstawo-
wą w Zastrużu znów odwie-
dzą wolontariusze z odległych 
krajów świata. Już w czerwcu 
zaplanowana została wizyta 
wolontariuszy… na razie jed-
nak tajemnicą owiane jest z 
jakiego kontynentu.

Magdalena Pawlik

W związku z ustawowym 
obowiązkiem przeprowadze-
nia inwentaryzacji księgo-
zbioru - Rozporządzenia Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 29 paź-
dziernika 2008 r. w sprawie 

zasad ewidencji materiałów 
bibliotecznych (Dz. U. Nr 
205, poz. 1283), Biblioteka 
Publiczna w Żarowie w okre-
sie od 1 lipca do 31 sierpnia 
2015 roku będzie nieczyn-
na. - Czytelnikom proponu-

jemy wypożyczenie większej 
liczby książek. Za zaistniałe 
utrudnienia przepraszamy i 
zapraszamy do biblioteki od 1 
września – mówi Stanisława 
Biernacka dyrektor żarow-
skiej biblioteki.

Wspólne integracyjne 
spotkania, krajo-

znawcze wycieczki, uczel-
niane zajęcia, konkursy i 
zabawy. Studenci z żarow-
skiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku zakończyli szó-
sty rok akademicki. 

We wtorkowe popołudnie, 
9 czerwca w ostatnim przed-
wakacyjnym spotkaniu pod-
sumowali kolejny rok swojej 
działalności. Zebranie było 
również okazją do wręczenia 
żarowskim seniorom certyfi-
katów ukończenia kolejnego 
roku akademickiego, które 
na ich ręce składał burmistrz 
Leszek Michalak.

- Czy na emeryturze można 
się nudzić? A kto ma na to 

czas? - śmieje się prezes ża-
rowskiej uczelni Krystyna 
Markiewicz. I dodaje - Trze-
ba przyznać, że miniony rok 
dla naszych studentów był 
bardzo aktywny. Tradycyj-
nie już w naszym programie 
znalazły się wykłady i zaję-
cia fakultatywne, wycieczki 
i udziały w konkursach oraz 
uniwersjadach. Kolejny już 
rok nauki ukończyło 175 stu-
dentów seniorów i mam na-
dzieję, że na takiej liczebności 
nie poprzestaniemy. Naszym 
najważniejszym celem jest 
przedłużyć emerytom i renci-
stom okres twórczego życia. 
Chcemy być aktywni, uczyć 
się, ćwiczyć, bo jak śpiewał 
Marek Grechuta „Ważne są 

tylko te dni, których jeszcze 
nie znamy”.

Słuchacze aktywnie uczest-

niczą w życiu akademickim 
uczelni, biorąc udział w 
wszelkiego typu imprezach 

akademickich i nierzadko 
włączają się w organizowa-
ne akcje społeczne. Powa-

kacyjną działalność uczel-
nia wznowi tuż pod koniec 
września. 

Sprzedam mieszkanie w Żarowie pow. 49,75 m2, 2 pokoje, duża kuchnia, przedpokój, ła-
zienka + wc, wysoki parter, ogrzewanie na piece, mieszkanie słoneczne. Do mieszkania przy-
należy komórka. Cena 81 tys. zł. Kontakt: 605 645 487
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Piłka ręczna dziewcząt

Turniej deblowy

Srebrny Chemik Zwycięski Electrolux

Turniej o „Złotą Wieżę”

Na zdjęciu zawodniczki: Małgorzata Kulig (z nr 5), Paulina Lutowska, Joan-
na Tomiczek, Aleksandra Buchowska (w pozycji siedzącej z nr 15), Hanna 
Nowak (bramkarka), Natalia Ciastoń (z nr 7), Weronika Mattheis, Amelia 
Marczak, Aleksandra Leśniowska (kapitan) i Oliwia Gryta wraz z trenerem 
Piotrem Jaskólskim.

Najlepsi tenisiści turnieju deblowego

TKKF Chemik podczas Memoriału Edwarda Sypniewskiego

Najlepszym zespołem została drużyna Electrolux

30 kwietnia Zespół UKS 
„Głęboka Purpura” Żarów 

wziął udział w rozgrywkach 
piłki ręcznej dziewcząt w Mar-
cinowicach.

W zawodach o charakterze 
towarzysko - szkoleniowym 
rywalem „GP” była reprezen-
tacja gimnazjum w Marcino-
wicach. Z powodu ograniczeń 
czasowych (uzależnienie od 
„gimbusów”) zagrano, w tych 
samych składach, dwa dwu-
dziestominutowe mecze (po 
2 x 10’). Zakończyły się zwy-
cięstwami zawodniczek z Ża-
rowa: 7 : 1 (2 : 1) i 2 : 0 (0 : 0). 
Obie gry były ciekawe, pełne 
dobrze pojętej walki a drugi 
jeszcze do końca emocjonują-
cy. Sędziował p. Władysław 
Bielecki z Marcinowic.       

Zespół UKS „Głęboka Pur-
pura” wystąpił w następują-
cym składzie: Aleksandra Le-
śniowska (kapitan, 1 bramka), 

Hanna Nowak (bramkarka), 
Aleksandra Buchowska (2 
bramki), Natalia Ciastoń (2), 
Małgorzata Kulig (3), Oliwia 
Gryta, Paulina Lutowska, 
Amelia Marczak, Weronika 
Mattheis i Joanna Tomiczek 
(1 gol). W Marcinowicach była 
również Nikola Adamczyk, 
ale jeszcze nie zagrała. 

Dla 8 z nich, oprócz Oli 
Leśniowskiej i Joanny To-
miczek, był to debiut w bar-
wach UKS „Głęboka Pur-
pura”. Należy podkreślić, że 
bardzo udany, nie tylko z po-
wodu osiągniętych wyników 
lecz również niezłej gry (np.: 
szybkie powroty do obrony, 
udane  blokowanie rzutów 
przeciwniczek czy skutecz-
na postawa bramkarki) lecz i 
dobrej atmosfery w Drużynie, 
co ma wpływ na efektywną 
grę całym Zespołem.  

Piotr Jaskólski

Niepewność do końca
 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Miedź II Legnica 28 73 23 4 1 118-23
2.  KS Polkowice 28 66 21 3 4 83-29
3.  Sokół Wielka Lipa 28 53 16 5 7 64-29
4.  Orkan Szczedrzykowice 28 51 15 6 7 53-28
5.  BKS Bobrzanie Bolesławiec 28 45 13 6 9 60-51
6.  Olimpia Kowary 28 43 14 1 13 44-47
7.  LZS Stary Śleszów 28 42 12 6 10 51-52
8.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 28 40 12 4 12 57-49
9.  Granica Bogatynia 28 37 10 7 11 43-58
10.  GKS Kobierzyce 27 36 10 6 11 50-48
11.  Zjednoczeni PCO Żarów 28 32 9 5 14 47-66
12.  AKS Strzegom 28 32 8 8 12 37-41
13.  Włókniarz Mirsk 28 29 9 2 17 31-64
14.  Widawa Bierutów 28 27 7 6 15 31-56
15.  Nysa Zgorzelec 28 16 3 7 18 21-64
16.  Chojnowianka Chojnów 27 7 1 4 22 21-106

Zjednoczeni PCO Żarów na własnym boisku zmierzyli się z GKS Kobierzycami. Dla obydwu ekip był to mecz 
o pozostanie w IV lidze. Niestety, taniec radości po ostatnim gwizdku mogli odtańczyć piłkarze GKS.

Przewaga gości była bar-
dzo wyraźna. Przyjezdni nie 
pozwolili Zjednoczonym na 
marzenia o zwycięstwie i 
już po kwadransie gry Ma-
ciej Bielski zapewnił swojej 
drużynie prowadzenie. Ko-
lejne akcje zwiastowały, iż 
bramki muszą paść, ale tylko 
dla Kobierzyc. Do przerwy 
zobaczyliśmy ich jeszcze 
dwie. Na listę strzelców wpi-
sał się Patryk Bartków oraz 
Krzysztof Ulatowski. 

Po zmianie stron GKS kon-
trolował wydarzenia na bo-
isku. W 70 minucie do swojej 
zdobyczy bramkowej goście 
dorzucają jeszcze jedno cel-
ne trafienie. Ponownie Pa-
tryk Bartkowiak pokonuje 
stojącego między słupkami 
Marcina Hruszowca. 

Wynik ten zapewnił ekipie 
trenera Krzykowskiego start 
w IV lidze dolnośląskiej w 
kolejnej edycji rozgrywek. 

Zjednoczeni PCO Żarów: 
Hruszowiec - Drąg(c), 
Marszałek, Koluśniewski 
(46’Chłopek), Kaczmar-
czyk, Pietruszka, Kołodziej, 
Łagiewka (72’Zyl), Goździe-
jewski (80’Jernutowski), 
Uszczuk (72’Czoch), Kloc. 

O zapewnienie utrzymania 
walczą wciąż piłkarze Strze-

gomia oraz Mirska. Te dwie 
drużyny stanęły na przeciw 
siebie w ostatniej kolejce. Je-
żeli ktoś spodziewał się zacię-
tego i wyrównanego spotka-
nia, to mógł być zadowolony 
najwyżej w połowie. Bez-
bramkowy remis do przerwy 
zamienił się w pewną wygra-
ną 4:0 dla drużyny AKS.

Bardzo ważne zwycię-
stwo, które pozwoliło ekipie 
ze Strzegomia wyprzedzić 
Mirsk o trzy punkty. 

Wciąż nieznana jest liczba 
drużyn, które opuszczą sze-
regi IV ligi. 

W najbliższym meczu 
Zjednoczeni podejmą ostat-
nią drużynę w tabeli Choj-

Wyniki 28 kolejki:
AKS Strzegom – Włókniarz Mirsk 4:0
Olimpia Kowary – Granica Bogatynia 6:2
Orkan Szczedrzykowice – LZS Stary Śleszów 5:2
KS Polkowice – Miedź II Legnica 2:0
Nysa Zgorzelec – Sokół Wielka Lipa 0:3
Widawa Bierutów – Orzeł Ząbkowice Śl. 2:5
Zjednoczeni PCO Żarów – GKS Kobierzyce 0:4
BKS Bobrzanie Bolesławiec – Chojnowianka Chojnów 10:1

nowiankę Chojnów. Wysokie 
porażki drużyny trenera Ar-
kadiusza Palucha pozwala-
ją już dziś dopisać na konto 
biało-niebieskich trzy oczka. 
Żeby jednak tak się stało, 
trzeba zagrać bardzo uważ-
nie od pierwszych minut. 
W przypadku zwycięstwa, 
jedyną drużyną, która może 

przeskoczyć Zjednoczonych 
w tabeli jest AKS. Warunek, 
strzegomianie muszą wygrać 
dwa mecze i liczyć na po-
tknięcie Zjednoczonych. 

W ostatniej kolejce żarow-
scy piłkarze podejmą wyżej 
notowany BKS Bobrzanie 
Bolesławiec.

Krzysztof Dutkiewicz

W dniach 1-5 czerwca Go-
niec Żarów, jako jeden 

z trzech zespołów reprezen-
tujących Dolny Śląsk, brał 
udział w Finale Centralnym 
57. Ogólnopolskiego Turnieju 
Szachowego o „ZŁOTĄ WIE-
ŻĘ” rozegranym w Chotowej 
(woj. podkarpackie). 

Ostatecznie Goniec Żarów 
zajął 15 miejsce posiadając 
18 numer startowy. 

Skład Gońca Żarów: Woj-
ciech Kowalczuk, Damian 
Daniel, Marek Szmyd (senio-
rzy), Dawid Mozol (junior), 
Jowita Dranka (kobieta). 

Artur Adamek

Na kortach tenisowych 
rywalizowali tenisiści. 

W ramach współzawodnic-
twa sportowego przeprowa-
dzonego w ramach Dni Ża-
rowa zwyciężył debel Józef 

Czerniak-Adam Somek. 
Na pozycjach medalowych 
znaleźli się również Mar-
cin Maciuszek-Stanisław 
Maciuszek oraz Piotr Janu-
szek-Bogdan Grzebiewski.

Zakończyła się 46. edycja 
Ligi Siatkówki TKKF. Mi-

strzem został Cleanet Świebo-
dzice. Stawką spotkania TKKF 
Chemik - Oldboys Strzegom 
była walka o drugie miejsce.

Oldboys Strzegom w po-
przednich dwóch sezonach nie 
miał sobie równych, pewnie 
wygrywając całe rozgrywki. 
Srebrne medale miały być dla 
strzegomskich siatkarzy pocie-
szeniem, miały... ale na drodze 
stanął TKKF Chemik.

Klasą sam dla siebie był Łu-
kasz Jadach. Kroku dotrzy-
mywała także reszta drużyny, 
szybko wybijając ochotę do gry 
gospodarzom. Efekt? Pewne 
zwycięstwo 3:0. Tym samym 
srebrne medale zawisły na szy-
jach żarowskich siatkarzy.

- Cieszę się, że po raz kolejny 
udało się zorganizować i prze-
prowadzić nasze rozgrywki. 
Możemy być przykładem, iż gra 
w siatkówkę przez tyle lat spra-
wia ludziom radość i przyjem-
ność. To już 46 edycja. TKKF 
Chemik jest z nami już 38 lat. Za 
to bardzo im dziękuję – mówi 
Jan Moczała, organizator roz-
grywek.

Drugi żarowski zespół Vol-
ley zakończył zmagania na 6. 
miejscu.

TKKF Chemik: Krzysztof 
Jachimowicz, Stanisław Do-
browolski, Ireneusz Pękła, 
Tomasz Dyczek, Piotr Sozań-
ski, Łukasz Jadach, Michał 
Żyła, Rafał Jędrasiewicz, 
Krzysztof Górka.

Volley Żarów: Kamil Sko-

limowski, Michał Serwic-
ki, Mateusz Demcio, Kamil 
Nowak, Bartosz Adamski, 
Michał Wróbel, Tomasz 
Knecht, Radosław Świdziń-
ski, Michał Myrta, Dorian 
Kowalczyk, Przemysław Bo-
rowski, Damian Daniel. 

TKKF Chemik zdobył rów-
nież drugie miejsce podczas 
IX Memoriału im. Edwarda 
Sypniewskiego z okazji Dni 
Żarowa 2015. Zwyciężyli siat-
karze z Wołowa. W turnieju 
pań TKKF Chemik okazał się 
lepszy od SOS Świdnica.

Po trzy letniej przerwie tytuł 
mistrzowski Turnieju Za-

kładów Pracy w Piłce Nożnej o 
Puchar Burmistrza Miasta Ża-
rów z okazji Dni Żarowa wrócił 
do piłkarzy Electrolux Żarów. 

Jedyną drużyną, która zdo-
łała nawiązać równorzędną 
walkę z pracownikami Elec-
trolux był Daicel. To właśnie 
zawodnicy tej firmy zdobyli 
drugie miejsce. Ubiegłorocz-
ny triumfator Bridgestone w 
tym roku musiał zadowolić 
się trzecią pozycją.  

- To nasze drugie zwycięstwo 
w tych rozgrywkach. Jako firma 
Electrolux gramy w różnych 
turniejach, zarówno na hali 
oraz na boisku. To dobra for-
ma integracji – mówi Dariusz 
Rudnik z Electrolux Żarów.

Electrolux Żarów: Dariusz 
Rudnik, Mateusz Malina, 
Tomasz Pater, Bartosz In-
gram, Piotr Jurek, Oleh 
Ivanenko, Krzysztof Rud-
nik, Krystian Jaszczyk, 
Paweł Łyczak, Szymon Sta-
wowy, Jarosław Święcicki.


