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Łzy, Mesajah i Paulina 
Lenda na Dniach Żarowa

Znana aktorka spotka
się z mieszkańcami

Wiosenny Turniej
w Bule

Aktorka, piosenkarka, a 
przede wszystkim ko-

bieta pełna pasji. Katarzyna 
Żak, bo o niej mowa, spo-
tka się na początku maja z 
mieszkańcami Żarowa.

Katarzyna Żak zadebiuto-
wała w 1986 roku na scenie 
Teatru Współczesnego we 
Wrocławiu, gdzie zagrała oko-
ło dwudziestu ról teatralnych.

Od 1995 do 2009 roku zwią-
zana była z  warszawskim 
Teatrem Rampa. Aktorka 
śpiewająca, jak sama o sobie 
mówi, na stałe współpracuje 
z Wojciechem Młynarskim 
i kabaretem „Pod Egidą”. Od 
kilku lat stale współpracuje z 
Teatrem Komedia...

więcej na str. 6

Po raz drugi Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku w 

Żarowie był organizato-
rem Wiosennego Turnieju 
w Bule, który rozegrany 
został na żarowskim bulo-
dromie.

Gwiazdą tegorocznych 
Dni Żarowa będzie zna-

ny zespół popowo-rockowy 
Łzy, który zaśpiewa swoje 
największe hity specjalnie 
dla mieszkańców Żarowa.

Ze swoim autorskim reper-
tuarem wystąpi także Pau-
lina Lenda uczestniczka 

Na zaproszenie seniorów z 
Żarowa do wspólnej rywali-
zacji sportowej stanęły dru-
żyny ze Świdnicy, Bielawy, 
Dzierżoniowa, Nowej Rudy i 
Ząbkowic. 

więcej na str. 5
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Na tegoroczny Festiwal Origami „Pa-
pierowe lato” napłynęło łącznie 118 
prac z 25 miast Polski.

W lasach, rowach i przydrożnych 
rowach jest coraz więcej śmie-
ci. Czy tak o swoją gminę dbają 
mieszkańcy? 

Volley PCO Żarów trzecią siłą 
siatkówki na Dolnym Śląsku. Za-
kończył się sezon, ale nie skoń-
czyły emocje.

Więcej
na str. 3

polsatowskiego programu 
Must Be The Music – Tyl-
ko Muzyka, która zyskała w 
programie sympatię jurorów, 
zdobywając cztery głosy na 
„Tak”. W programie święta 
miasta zaplanowany został 
również koncert Mesajah...

więcej na str. 7

Zespół Łzy będzie gwiazdą tegorocznych Dni Żarowa (zdjęcie: www.se.pl/
galerie/68287/131142/zy/) Na zdjęciu Katarzyna Żak.

Przy żarowskim bulodromie spotkali się nie tylko pasjonaci, ale przede 
wszystkim sportowi profesjonaliści.
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Pogrzeby w ramach zasiłku z ZUS-u

Kronika Policyjna

BUSY
do NIEMIEC

z adresu na adres

 tel. 735 140 404
wyjazd:

poniedziałek, czwartek

powrót:

wtorek, piątek

210 zł

Zadzwoń
600 400 288
Tu znajdziesz

szybką
pożyczkę
na jasnych

zasadach

Na zdjęciu nagrodzeni medaliści.

Mistrzostwa Polski Modeli
Redukcyjnych klas „C”

Włamali się do domku jednorodzinnego
Do 10 lat pozbawienia wolności grozi nieznanemu sprawcy, 
który włamał się do jednego z domów jednorodzinnych w 
Wierzbnej. Łupem złodzieja padły narzędzia budowlane o 
wartości 2.400 złotych. Funkcjonariusze policji prowadzą w 
tej sprawie dochodzenie. - Dom był w trakcie budowy, dlate-
go nie było w nim żadnych domowników. Nikt z sąsiadów też 
nic nie widział i nie słyszał. Apelujemy do wszystkich miesz-
kańców o zwracanie uwagi na osoby, które znajdują się na 
klatkach schodowych czy w pobliżu naszych domów. Przyglą-
dajmy się także baczniej na podjeżdżające pod nasze posesje 
samochody, gdyż zazwyczaj sprawcy dokonują wcześniejszej 
obserwacji obiektu, do którego zamierzają się włamać. W 
przypadku, gdy zauważymy podejrzany pojazd warto zapisać 
jego markę, kolor, numer rejestracyjny i powiadomić policję 
– przypomina Sławomir Jankowski zastępca komendanta 
policji w Żarowie.

Nietrzeźwy za kierownicą
Pomimo prowadzonych działań policyjnych, akcji informa-
cyjnych czy przestrzeganiu o skutkach, jakie niosą za sobą 
nietrzeźwi kierujący, na drogach wciąż pojawiają się pija-
ni kierowcy, którzy to lekceważą. Funkcjonariusze policji 
zatrzymali podczas rutynowej kontroli drogowej 46-latka, 
który kierował samochodem pod wpływem alkoholu. - W 
trakcie rozmowy z mężczyzną policjanci wyczuli od niego 
woń alkoholu. Przeprowadzone badanie tylko potwierdziło 
ich przypuszczenie. Kierowca był pijany. Miał blisko promi-
la alkoholu w organizmie. Za popełnione przestępstwo od-
powie teraz przed sądem. Apelujemy o zachowanie rozsądku 
i trzeźwego umysłu. Pamiętajmy, że nawet najmniejsza ilość 
wypitego alkoholu wpływa na nasze reakcje psychofizyczne 
– mówi Sławomir Jankowski z żarowskiego komisariatu 
policji.

Uczeń znieważył nauczyciela
Żarowska policja wyjaśnia okoliczności zajścia, do którego 
doszło w jednej ze szkół na terenie gminy Żarów. Nauczyciel 
zgłosił zawiadomienie, że został na lekcji znieważony przez 
ucznia. Sprawa najprawdopodobniej trafi do Sądu Rodzinne-
go. - Niewłaściwe odnoszenie się do nauczyciela może skutko-
wać zarzutami znieważenia funkcjonariusza publicznego, co 
jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia 
wolności lub pozbawienia wolności do roku – wyjaśnia Ja-
nusz Kozendra komendant komisariatu policji w Żarowie.

Kolizja drogowa na drodze Przyłęgów-Łażany
Nie dostosowała prędkości do warunków drogowych. Naj-
prawdopodobniej to było przyczyną kolizji, którą spowodo-
wała młoda kobieta. Kierująca Renaultem na drodze Przy-
łęgów-Łażany nie zapanowała nad pojazdem i wypadła z 
jezdni. Kobieta odniosła lekkie obrażenie i została przewie-
ziona do szpitala. Za spowodowanie kolizji została ukarana 
mandatem.

Oprac. Magdalena Pawlik

NOWO OTWARTY SALON  FRYZJERSKI koło stacji PKP
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PROVIDENT POLSKA. S.A.
Koszt połączenia wg. taryfy 

operatora.

- Sprzedam mieszkanie w Ża-
rowie, 44 m2. Tel. 508 299 700

- Sprzedam działki budowla-
ne w Mrowinach, ul. Kolejowa 1. 
Tel.: 74 8589499

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

oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 68/2016 z dnia 04.04.2016r. 

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 
199 ze zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 
ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:

1) nr III/15/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r., zmienioną uchwałą nr IV/24/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów;
2) nr XLVIII/383/2014 z dnia 15 maja 2014 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów; 
3) nr III/14/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszarów położonych w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów; 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 kwietnia 2016r. 
do 19 maja 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 8:00 do 15:00  - pokój 20.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 maja 2016r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, o godz. 14:00 (sala narad).

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 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 2 czerwca 2016r.

Trzech modelarzy z ża-
rowskiego klubu UKS 

„Harcek” wzięło udział w 
Mistrzostwach Polski Mo-
deli Redukcyjnych Statków 
i Okrętów klas „C” Naviga, 
które rozegrane zostały od 15 
do 17 kwietnia w Oleśnicy.

- Paweł Chromy wystawił 3 
modele, zdobywając 2 medale 
srebrne i 1 brązowy. Marek 
Szymański, który zgłosił 2 
modele, zdobył medal brązo-
wy w klasie C1. Model  Da-
riusza Raczyńskiego, który 
jest w trakcie budowy zajął 10 

miejsce w klasie C3 i w opinii 
komisji oceniającej jego ukoń-
czenie zgodnie z planami ma 
duże szanse na strefę medalo-
wą – mówi prezes klubu UKS 
„Harcek” Jerzy Ciupiński.

Mistrzostwa w Oleśnicy 
były eliminacją do tegorocz-
nych Mistrzostw Świata, które 
odbędą się we wrześniu w Ka-
liningradzie. Model żaglowca 
Endeawour Pawła Chromego 
z Żarowa został zakwalifiko-
wany do udziału w Mistrzo-
stwach Świata w klasie C1.

Magdalena Pawlik
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Podłączanie nowych budynków do sieci wodociągowej

Pracy przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Parko-
wej w Żarowie rozpoczęły się początkiem kwietnia. 

Budowa nowej sieci na tym odcinku kosztować będzie ponad 300 tysięcy 
złotych.

Na terenie żarowskiej podstrefy ekonomicznej rozbudowę swoich zakła-
dów realizują AKS Precision Ball Polska oraz T&P.

Żarowska strefa ekonomiczna znów będzie się rozbudowywać. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców gmi-
ny Żarów.

Budowa dwóch nowych zakładów ma się zakończyć jeszcze w tym roku.

Rozpoczęły się prace przy 
budowie sieci wodocią-

gowej i kanalizacyjnej przy 
ulicy Parkowej w Żarowie.

Inwestycja, którą realizuje 
żarowski Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji potrwa 
najprawdopodobniej do koń-
ca maja. Zgodnie z zapowie-
dziami i tuż po zakończeniu 
tego przedsięwzięcia reali-
zowany będzie projekt prze-
budowy sieci wodociągowej 
przy ulicy Wojska Polskiego 
w Mrowinach. - Na tym od-
cinku, przy ulicy Parkowej 
rozpoczęliśmy budowę in-
frastruktury w zakresie wo-
dociągów i kanalizacji sani-
tarnej. W tej chwili kończymy 
budowę sieci wodociągowych 

wraz z przyłączami i hydran-
tami. W następnej kolejności 
przystąpimy do budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej, co za-
kończy uzbrojenie sieci wod-
no-kanalizacyjnej dla osiedla 
domków przy ulicy Parkowej 
w Żarowie. Inwestycja po-

chłonie ponad 300 tysięcy 
złotych – wyjaśnia Walde-
mar Baranowski prezes 
Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji w Żarowie. 

W kolejnym etapie żarow-
ski Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji ma przystą-

pić do przebudowy sieci 
azbesto-cementowych przy 
ulicy Wojska Polskiego w 
Mrowinach, które są po-
wodem wielu awarii. - Do 
końca maja zaplanowaliśmy 
prace związane z pełnym 
uzbrojeniem i wszystkimi 
doprowadzeniami wody do 
istniejących budynków przy 
ulicy Parkowej w Żarowie. 
Jeszcze w czerwcu rozpocz-
nie się przebudowa awaryj-
nych sieci przy ulicy Wojska 
Polskiego i Szkolnej w Mro-
winach. To dla nas bardzo 
ważne zadanie, sieci te są 
przyczyną wielu awarii i po-
wodują nam utrudnienia w 
pracy. Uniemożliwiają rów-
nież trzymanie odpowied-

niego ciśnienia, bo każdy 
ruch na tej sieci powoduje 
awarię – tłumaczy prezes 
Waldemar Baranowski.

Nie będą to jedyne inwe-
stycje, które w tym roku zre-
alizuje Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji w Żarowie. W 
planach jest jeszcze przebu-
dowa i modernizacja ujęcia 
wody oraz budowa dwóch 
nowych studni na ujęciu w 
Wierzbnej i Kalnie. 

Magdalena Pawlik  

Ruszyła budowa nowych zakładów
na żarowskiej podstrefie ekonomicznej

Mistrzostwa Polski Modeli
Redukcyjnych klas „C”

Dwa nowe zakłady dołączą niebawem do funkcjonujących na terenie żarowskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”. Ich bu-
dowa ruszyła początkiem 2016 roku. W obydwu przypadkach działalność fabryk koreańskich związana będzie z branżą motoryzacyjną. Pierwszy z zakładów 
ILP sp. z o.o. produkować będzie elementy aluminiowe na potrzeby przemysłu samochodowego. Przedmiotem działalności drugiego zakładu KCP sp. z o.o. 
będą natomiast elementy układów kierowniczych, w szczególności drążki.

Zgodnie z zapowiedziami 
już w drugiej połowie tego 
roku rozpocznie się pro-
ces uzbrajania zakładów w 
linie technologiczne i po-
wolny start produkcji. - O 
tym, że firmy zdecydowały 
się ulokować swoje inwesty-
cje właśnie tutaj w Żarowie 
wpłynęło wiele czynników. 
Przede wszystkim bliskość 
kontrahentów, bardzo dobra 
infrastruktura techniczna, 
lokalizacja na mapie nie tyl-
ko regionu,  Polski, ale też 
Europy i potencjał, jaki ten 
region ze sobą niesie. Oby-
dwa zakłady planują rozpo-
częcie zatrudnienia jeszcze 
w tym roku. Łącznie w no-
wych zakładach zatrudnie-
nie znajdzie 70 osób – infor-
muje Jarosław Ogrodnik 

radca prawny i przedstawi-
ciel dwóch nowych firm, 
które inwestują w Żarowie.

Zezwolenie na prowadze-
nie działalności gospodar-
czej koreańskie firmy ILP 
sp. z o.o. i KCP sp. z o.o. 
otrzymały w grudniu 2015 
roku. Początkiem nowe-
go roku rozpoczęła się ich 
budowa. Zgodnie z dekla-
racjami, już w drugiej po-
łowie 2016 roku obydwa 
zakłady mają rozpocząć 
uruchomienie linii produk-
cyjnych. - W pierwszych 
miesiącach funkcjonowania 
zakładów będziemy musieli 
naturalnie przeprowadzić 
rozruch maszyn, w które 
firmy zostaną wyposażo-
ne. Na dzień dzisiejszy, w 
przypadku zakładu KCP 

sp. z o.o. wielkość nakła-
dów finansowych to jest 34 
miliony złotych. Planowa-
ne nakłady do poniesienia 
przy budowie firmy ILP sp. 
z o.o. to kwota blisko 24 mi-
lionów złotych. Począwszy 
od momentu, kiedy obydwie 
spółki uzyskały zezwolenie 
na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej na terenie 
podstrefy po dzień dzisiej-
szy ogromne jest wsparcie 
ze strony gminy i burmi-
strza Żarowa. Liczymy na 
to, że tego wsparcia nie 
zabraknie również w mo-
mencie uruchomienia na-
szych zakładów – dopowia-
da radca prawny Jarosław 
Ogrodnik.

Na terenie żarowskiej pod-
strefy ekonomicznej w tej 

chwili trwa również rozbu-
dowa dwóch  funkcjonują-
cych zakładów. Rozbudowę 
swoich inwestycji prowadzą 
także AKS Precision Ball 
Polska -  firma, która jako 
pierwsza ulokowała swoją 
inwestycję na żarowskiej 
podstrefie oraz T&P. - Dwa 
zakłady koreańskie nie są to 
w tej chwili jedyne zakłady, 
które powstają na terenie 
naszej strefy ekonomicznej. 
Nowy zakład powstaje także 
na terenie funkcjonujące-
go już T&P. W innej części 
podstrefy budowę nowych 
obiektów fabrycznych roz-
począł również AKS Pre-
cison Ball Polska. To bar-
dzo dobra informacja dla 
naszych mieszkańców, bo 
powstanie znów dodatkowo 
więcej miejsc pracy. Z dru-
giej strony natomiast każdy 
zakład to są dochody po-
datkowe dla gminy, za które 

budujemy drogi, chodniki, 
oświetlenie i to wszystko, 
co jest naszym mieszkańcom 
potrzebne – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Żarowska podstrefa ekono-
miczna rozwija się w dobrym 
kierunku. Świadczą o tym 
chociażby rozbudowy kolej-
nych zakładów, które wciąż 
chcą inwestować w Żarowie. 
- Praktycznie w każdym roku 
zakłady, które funkcjonują 

na terenie żarowskiej pod-
strefy planują rozbudowę 
bądź się rozbudowują. W mi-
nionym roku taką rozbudowę 
realizował Franc-Textil. W 
tej chwili ma ona miejsce na 
terenie dwóch zakładów AKS 
Precision Ball Polska oraz 
T&P. Rozbudowę inwestycji 
zapowiedział także Electro-
lux Poland – wyjaśnia bur-
mistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik 
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Estetyczny zielony zakątek w centrum miasta

Tak wygląda teren przy ulicy Dworcowej w Żarowie.

I zielony skwerek zaprojektowany przez samych handlowców. 

Żarowscy wędkarze chętnie włączają się we wszystkie prace społeczne, 
które realizowane są na terenie zbiorników wodnych.

Kilkadziesiąt worków śmieci zostało zebranych podczas pierwszej wiosen-
nej akcji wędkarzy. 

Wędkarze dbają o pobliskie stawy II Żarowska Prelekcja Historyczna

Sami urządzili zielony skwer. Jest estetyczny, z ozdobnymi krzewami i rabatami. Zdobi teren przy ulicy Dworcowej w Żarowie. To efekt wspólnej pracy żarow-
skich handlowców, którzy właśnie tutaj prowadzą swoje sklepy. Sami zaprojektowali ten odcinek ulicy, zaproponowali taki układ zagospodarowania tego miejsca 
i posadzili rośliny. Dzięki temu miejsce to stało się bardziej atrakcyjniejsze.

- Ulica Dworcowa to miej-
sce tłumnie odwiedzane 
przez mieszkańców naszej 
gminy. Chociażby z racji 
znajdującego się tutaj przy-

stanku autobusowego. Mamy 
wiosnę i już niebawem nasz 
nowy skwer także nabierze 
nowego wyglądu, bo jeszcze 
bardziej się zazieleni. Przy-

jemniej jest czekać na auto-
bus w estetycznym miejscu. 
A taka jest teraz nasza ulica 
Dworcowa – cieszą się ża-
rowscy sklepikarze.

Teren przy ulicy Dworco-
wej w Żarowie wcześniej 
także zmienił swój wizeru-
nek. Nowa kostka betonowa, 
ścieżki i wiaty przystanko-
we również zmieniły wy-
gląd tego miejsca. A nowy 
zielony skwer, który zapro-
jektowali handlowcy doda 
temu miejscu jeszcze więk-
szego kolorytu. Pod warun-
kiem jednak, że nie będzie 
niszczony. - Teren przy ulicy 
Dworcowej w Żarowie często 

pada obiektem chuligańskich 
wybryków. A szkoda dewa-
stować miejsce, które służy 
nam wszystkim. Doceńmy 
pracę innych ludzi i szanuj-
my to, co nasze i wspólne – 
mówi radna Rady Miejskiej 
Iwona Nieradka. 

Wspólny projekt żarow-
skich handlowców ożywił 
ulicę Dworcową w Żarowie. 
Byłoby szkoda, gdyby wysi-
łek i ciężka praca poszły na 
marne. A chuligani muszą 
mieć się na baczności, bo te-
ren ten będzie częściej mo-
nitorowany przez policję.

Żarowscy handlowcy udo-
wodnili, że warto działać 

społecznie. Wspólna praca 
przecież popłaca! W pro-
jekt zagospodarowania pla-
cu przy ulicy Dworcowej w 
Żarowie najbardziej zaan-
gażowały się Anna Wolska 

i Grażyna Karpińska. W 
głównej mierze dzięki ich 
zaangażowaniu miejsce to 
stało się schludne i bardziej 
estetyczne.

Magdalena Pawlik

Zamiast wędek, worki i 
rękawice robocze. Tak 

uzbrojeni wędkarze przystą-
pili do wspólnego sprzątania 
terenów wokół stawów w 
Żarowie, Kalnie i Imbramo-
wicach.

Wspólne akcje porządkowe 
terenów przy zbiornikach 
wodnych to coroczne przed-
sięwzięcia, które przeprowa-
dzają żarowscy wędkarze. 
Efektem dwóch pierwszych 
wiosennych zbiórek w sobo-
tę, 2 i 9 kwietnia było  kilka-
dziesiąt zebranych worków 
śmieci. - Początek sezonu 
wędkarskiego rozpoczynamy 
wśród budzącej się do życia 
przyrody. Jak co roku, prze-
prowadzone zostały prace 
porządkowe brzegów stawów 
w Żarowie, Kalnie oraz Im-
bramowicach. Przypominam, 
że śmieci, w większości pla-
stikowe i szklane pojemniki 
oraz foliowe worki to śmier-
telne pułapki dla ryb i ptaków. 
Podobnie, jak szklane butelki, 
które są potencjalnym zagro-
żeniem pożarowym suchych 
trzcin i traw. Nie sposób 
wspominać również o tym, 
jak bardzo pływające śmieci 
straszą i psują krajobraz – 
mówi sekretarz żarowskiego 
koła PZW Marcin Łuczak. 

Żarowscy wędkarze powo-
li zaczynają już szykować 
się do sezonu. Zanim jednak 
chwycą za wędki,  zawsze 
corocznie porządkują tereny 
wokół stawów. Dzięki takim 
działaniom pobliskie stawy 
są zadbane i odpowiednio za-
bezpieczone. - Celem takich 
akcji jest uświadomienie węd-
karzom o konieczności sprzą-

tania swoich stanowisk. W 
przypadku, ujawnienia śmie-
ci na stanowisku łowiącego 
można zostać ukaranym man-
datem karnym – przypomina 
sekretarz Marcin Łuczak. 

Sympatyków sportu węd-
karskiego żarowskie koło 
PZW zaprasza do kibico-
wania podczas pierwszych 
wiosennych spławikowych 
mistrzostw wędkarskich. 
Zawody zaplanowane zo-

stały na niedzielę, 8 maja 
o godz. 8.00 nad stawem w 
Imbramowicach. Wędkarze 
zmierzą się w trzech kate-
goriach: kadeci, juniorzy i 
seniorzy.

Więcej informacji, cieka-
wostki oraz komunikaty moż-
na znaleźć na stronie interne-
towej żarowskiego związku 
wędkarskiego www.pzw.org.
pl/zarow oraz na facebooku. 

Magdalena Pawlik

Stracić poczucie czasu, to 
chyba najbardziej ade-

kwatne określenie dla II 
Żarowskiej Prelekcji Histo-
rycznej, która odbyła się 15 
kwietnia w Gminnym Cen-
trum Kultury i Sportu w Ża-
rowie.

Cztery godziny wypełnione 
czystą historią, jej dokumen-
tacją filmową, fotograficzną, 
pisemną i ustną, to naprawdę 
potężna dawka, którą zapo-
wiadaliśmy już wcześniej. 
Nic zresztą dziwnego, kiedy 
w akcji jest Łużycka Gru-
pa Poszukiwawcza i jej szef 
Janek Witek. Nasi Goście 
z Bogatyni zaprezentowali 
swój dotychczasowy dorobek 
i prawdziwy poszukiwawczy 
profesjonalizm, który jest 
codzienną wizytówką ŁGP. 
Przybyli na piątkową prelek-
cję widzowie mieli okazję, 
aby obejrzeć najnowszy film 
w reżyserii Szymona Wa-
sylów pt. „Mury mówią”, 
który opowiada o Sieniawce 
i odkrywaniu jej tajemnic 
przez Łużycką Grupę Poszu-
kiwawczą. Tamtejszy kom-
pleks oddalony o blisko 200 
km od Żarowa jest mało zna-
nym i poznanym wycinkiem 
tajemniczej historii II wojny 
światowej. - Państwo pewnie 
o tym miejscu nie słyszeliście, 
gdyż jest oddalone od tego 
miejsca o 185 km. Zajęliśmy 
się tą sprawą, ponieważ jest to 
bardzo ciekawy obiekt, który 
znajduje się w południowo-
zachodniej Polsce w miejsco-
wości Sieniawka. Obecnie na 
terenie kompleksu znajduje 
się szpital dla nerwowo i psy-
chicznie chorych oraz część 

budynków wykorzystanych 
jest jako mieszkania, a część 
popada w ruinę – mówił Ja-
nek Witek z Łużyckiej Gru-
py Poszukiwawczej zaanga-
żowanej w powstanie filmu 
„Mury mówią”. 

Druga prelekcja zatytuowa-
na „Lotnicze aspekty II wojny 
światowej w rejonie Żarowa” 
była równie potężnym za-
strzykiem lokalnej historii. 
W wykładzie opatrzonym 
prezentacją multimedialną 
z fotografiami specjalista 
d/s zbiorów muzealnych w 
GCKiS, archeolog Bogdan 
Mucha  opowiadał o poszu-
kiwaniach i odkryciach ele-
mentów lotniczych w okolicy 
Żarowa, działaniach lotnictwa 
niemieckiego i radzieckiego 

oraz o tajemniczej produkcji 
lotniczej w cegielni „Tonwer-
ke” w Imbramowicach. Wiele 
miejsca poświęcone zostało 
latającej fortecy z Wierzbnej, 
czyli samolotowi bombowe-
mu Boeing B-17G Y-46697, 
który runąl na pola nieopodal 
tej miejscowości.

Organizatorzy prelekcji 
składają serdeczne podzię-
kowania dla mieszkańców 
Żarowa oraz wszystkich 
osób przyjezdnych, które w 
piątkowy wieczór przyby-
ły do Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu. Jak zapo-
wiadają niebawem kolejne 
spotkanie z „wielką” histo-
rią oraz zabytkami okolic 
Żarowa i regionu. 

Magdalena Pawlik
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Wiosenny Turniej w BuleEstetyczny zielony zakątek w centrum miasta
Po raz drugi Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żarowie był organizatorem Wiosennego Turnieju w Bule, który rozegrany został na żarowskim bulodromie. Na 
zaproszenie seniorów z Żarowa do wspólnej rywalizacji sportowej stanęły drużyny ze Świdnicy, Bielawy, Dzierżoniowa, Nowej Rudy i Ząbkowic.

Wspólne zdjęcie nagrodzonych drużyn z Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Na zdjęciu drużyna seniorów reprezentujących żarowski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku: Ewa Łękarska, Marian Marzec, Wanda Krzywiecka i Henryk 
Wasilewski z prezesem uczelni Krystyną Markiewicz.

Laureaci konkursu na zdjęciu wraz z organizatorkami konkursu Bożeną 
Zajko-Ignatowicz i Małgorzatą Nowak.

W trakcie pokonkursowej wystawy nie brakowało chętnych do spróbowa-
nia swoich sił w sztuce origami.

Takie cuda można było podziwiać 
podczas IV Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Origami.

Każdy Uniwersytet Trzeciego Wieku wystawił swoją drużynę

Cała przyczepa śmieci. Tak wyglądał efekt wspólnej społecznej akcji 
mieszkańców Wierzbnej.

We wspólną akcję sprzątania wsi 
zaangażowali się chętni miesz-
kańcy. 

Wiosenne porządki w Wierzbnej

Cuda z papieru

Najpiękniejsze
wiosenne  kapelusze

II Żarowska Prelekcja Historyczna

Koszą trawę, przycinają 
krzewy, porządkują, a 

przy tym organizują wiele 
wspólnych zabaw i spotkań 
integracyjnych dla wszyst-
kich mieszkańców wsi.

Mieszkańcy Wierzbnej ra-
zem dbają o swoje sołectwo. 
Ostatnio zaangażowali się w 

Każdy był wyjątkowy i 
oryginalny. Kapelusze, 

które na konkurs „Wiosenne 
Kapelusze” zaprojektowali 
uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie zaskakują swoim 
wykonaniem.

Trzeba przyznać, że młodzi 
artyści puścili wodze fan-
tazji. Konkurs „Wiosenne 
Kapelusze” odbywa się w ża-
rowskiej podstawówce od je-
denastu lat. W tej edycji wy-
startowało 46 uczniów z klas 
0-III. - Prace przygotowane 

Wyniki konkursu „Wiosenne Kapelusze”:
I miejsce: Kinga Kaczmarek kl. Ic
i Andrzej Nowak kl. IIb
II miejsce: Julia Banach kl. Ie i Maja Grzybek kl. IIf
III miejsce: Dawid Smejda kl. Ic, Maja Kołodka kl. IIb

Wyróżnienia:
Alicja Gnutek kl. 0b, Hanna Kubasiewicz kl. Ia, Zofia 
Górka kl. Ib, Franciszek Mytych kl. Ib, Patrycja Czuba 
kl. Id, Zuzanna Kania kl. IIa, Kinga Reruch kl. IIc, Zo-
fia Podolak kl. IIf, Milena Kondratowicz kl. IIId.

przez uczestników wzbudzają 
podziw i zachwyt wśród oglą-
dających wystawę pokonkur-
sową, którą można podziwiać 
w budynku szkoły przy ul. Ar-
mii Krajowej 58 w Żarowie. 
Serdecznie wszystkim dzięku-
jemy za ogromny wysiłek wło-
żony w przygotowanie prac 
i gratulujemy małym pro-
jektantom pomysłu – mówią 
Bożena Zajko-Ignatowicz i 
Małgorzata Nowak organi-
zatorki konkursu „Wiosenne 
Kapelusze”.

Magdalena Pawlik

Nie zabrakło także kibi-
ców, którzy ochoczo do-
pingowali przedstawicieli 
swoich drużyn. Turniej w 
bule wpisał się już na stałe 
w kalendarz imprez organi-
zowanych przez Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Żarowie. 
- Dziś ze studentami naszego 
Uniwersytetu zmierzyło się 
pięć drużyn, które reprezen-
tują Uniwersytety Trzeciego 

Wieku z Dzierżoniowa, Bie-
lawy, Świdnicy, Ząbkowic i 
Nowej Rudy. Przyjechał do 
nas również zespół taneczny 
z Ząbkowic, który umilał nam 
czas swoim występem arty-
stycznym. Nasz turniej cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
i muszę się pochwalić, że 
seniorzy z innych Uniwersy-
tetów chętnie tutaj do Żaro-
wa przyjeżdżają – mówiła 

Krystyna Markiewicz pre-
zes Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Żarowie.

Uczestnicy zawodów w 
bule rozegrali pięć rund. 
Poziom był bardzo wyrów-
nany, a w finale żarowski 
Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku pokonała drużyna z No-
wej Rudy. Trzecie miejsce 
zajęli studenci z Bielawy, 
czwarte wywalczyła dru-
żyna seniorów ze Świdni-
cy, piąta lokata przypadła 
Uniwersytetowi Trzeciego 
Wieku z Dzierżoniowa, a 
ostatnią szóstą pozycję za-
jęli studenci z Ząbkowic. 
Bez względu jednak na koń-
cowy wynik najważniejsza 
była dobra wspólna zabawa. 
- Ząbkowice dziś w Żarowie 
w pełnej obsadzie. Zaintere-
sowała nas ta rywalizacja. 
Jesteśmy w zaprzyjaźnio-

nych kontaktach z Żarowem, 
jest to nasz zaprzyjaźniony 
Uniwersytet, szefowa świet-
na, wspaniała organizacja i 
emocji, których na każdym 
etapie gry jest coraz więcej. 
Jesteśmy dziś tutaj pierwszy 
raz, ale na pewno nie ostat-
ni – podkreślała Grażyna 
Kwiecińska z Ząbkowic-
kiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

Przypomnijmy, że bulo-
drom w Żarowie powstał z 
inicjatywy seniorów. To oni 
byli pomysłodawcami tego 
boiska. Pomysł tak bardzo 
spodobał się burmistrzowi 
Leszkowi Michalakowi, 
że już w kilka tygodni po 
wspólnych rozmowach do 
użytku mieszkańców odda-
ne zostało kolejne sportowe 
boisko w Żarowie. 

Magdalena Pawlik

prace porządkowe całej wsi. 
Do wspólnej akcji przyłączyli 
się chętni mieszkańcy sołec-
twa. - Czy czyn społeczny jest 
trendy? Okazuje się, że tak. 
Mieszkańcy naszej wsi skrzyk-
nęli się i zorganizowali wspólną 
akcję sprzątania wsi. A trzeba 
przyznać, że było, co porządko-
wać. Na każdym kroku obser-
wujemy porozrzucane śmieci 
bądź pozostawiane różne me-
ble, pojemniki na farby czy róż-
ne akcesoria pod kontenerami. 
Chyba nie wszyscy pamiętają, 
że takie odpady możemy bez-
płatnie oddać do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów, który 
działa w Żarowie. Pamiętajmy 
o tym i nie rozrzucajmy śmieci 
wszędzie, gdzie się da. To także 
od nas samych w dużej mierze 
zależy, jak wygląda nasza wieś. 
Serdecznie dziękuję za pomoc 

i zaangażowanie mieszkań-
com, którzy zaangażowali się w 
zbiórkę sprzątania wsi – mówi 
radna Rady Miejskiej i miesz-
kanka Wierzbnej Zuzanna 
Urbanik.

To nie pierwsza taka aka-
cja sprzątania w Wierzbnej. 
Mieszkańcy wsi zapowia-
dają kolejne. Tym bardziej, 

że okoliczne miejsca nie są 
często dobrą wizytówką wsi. 
Nie wszyscy pamiętają o tym 
i często zaśmiecają rożne te-
reny. - To bardzo zły przykład. 
Wiele miejsc wymaga uwagi i 
odrobinę poświęcenia od nas 
samych – dopowiada radna 
Zuzanna Urbanik.

Magdalena Pawlik

Sto osiemnaście prac z dwu-
dziestu pięciu miejscowości 

z całego kraju nadesłano na IV 
Ogólnopolski Festiwal Origa-
mi w Żarowie. W niedzielę, 17 
kwietnia poznaliśmy zwycięz-
ców tej trudnej sztuki.

Żarowski konkurs, którego 
organizatorem było Gminne 
Centrum Kultury i Sportu, 
objęło honorowym patrona-
tem Polskie Towarzystwo 
Origami, a głównym sponso-
rem była firma Daicel Safety 
Systems Europe.

Cuda z papieru można będzie 
podziwiać do 7 maja w Żarow-
skiej Izbie Historycznej. 

Wyniki IV Ogólnopolskiego 
Festiwalu Origami oraz wię-
cej zdjęć znajdują się na stro-
nie internetowej Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu 
www.centrum.zarow.pl oraz 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie www.um.zarow.pl
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Znana aktorka spotka
się z mieszkańcami

Najmłodsi artyści na scenie

Świetna forma Barabasza

Taki widok jest coraz częstszy. W rowach, lasach, polanach i przydrożnych 
terenach można coraz częściej spotkać porozrzucane śmieci. 

Na zdjęciu Hanna Łuczak ze Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mro-
winach podczas występu recytatorskiego.

I Konkurs „Wiosna Wierszem Kwitnąca” cieszył się dużym zainteresowa-
niem.

Nagrody uczestnikom konkursu wręczał także burmistrz Leszek Michalak.

Wyrzucasz śmieci do lasu 
lub rowu? Będziesz karany!
Nie pomagają apele i straszenie mandatami. W lasach czy przydrożnych rowach co rusz pojawiają się 
kolejne sterty gruzu po remontach i inne śmieci. Zamiast do pojemnika odpady lądują na tak zwanych 
dzikich wysypiskach, których jest coraz więcej.

- Miejsca, w których naj-
częściej dochodzi do za-
nieczyszczania odpadami 
zostaną objęte nadzorem. 
Jesteśmy zdeterminowani, 
aby likwidować dzikie wysy-
piska i wykrywać sprawców 
takich wykroczeń. Dlatego, 
z uwagi na powiększający 
się problem w ciągu naj-
bliższych miesięcy miejsca 
o wzmożonej nielegalnej 
działalności zostaną objęte 
systemem monitoringu. A 
wszystko po to, aby wykryć 
i doprowadzić do ukarania 
osób, którzy nielegalnie 
wyrzucają odpady. Przypo-
minamy również, że takie 
sytuacje będą zgłaszane 

na policję - mówi Tomasz 
Kuska z Referatu Komu-
nalnego Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Śmieci, a czasem nawet 
różne odpady wielkoga-
barytowe podrzucane są  
również pod pojemniki na 
cmentarzu i w pobliżu sta-
wu miejskiego w Żarowie. 
Wystawianie jakichkolwiek 
odpadów pod boksy, zesta-
wy do zbiórki selektywnej 
lub wrzucanie do pojemni-
ków na odpady komunalne 
jest niedopuszczalne, po-
dobnie, jak zostawianie w 
okolicy cmentarza czy sta-
wu miejskiego. Takie dzia-
łania generują dodatkowe 

Prawie 50 uczestników 
zmierzyło się w konkur-

sie recytatorskim „Wiosna 
Wierszem Kwitnąca”, który 
po raz pierwszy zorganizo-
wała Szkoła Podstawowa im. 
Anny Jenke w Mrowinach.

Na szkolnej scenie wystą-
pili uczniowie klas 0-III oraz 
przedszkolaki z Żarowa, 
Świdnicy i Jaworzyny Ślą-
skiej. Konkurs odbywał się 
pod honorowym patronatem 

Grupy przedszkolne
I miejsce: Hanna Romaniecka (Przedszkole Samorządowe z Grupą Żłobkową w Jawo-
rzynie Śląskiej)
II miejsce: Wojciech Surzyn (Przedszkole „Chatka Małolatka” z Żarowa)
III miejsce: Amelia Kulpińska (Przedszkole Samorządowe z Grupą Żłobkową w Jawo-
rzynie Śląskiej)

Klasy 0-I
I miejsce: Emilia Podfigórna (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Sta-
rym Jaworowie)
II miejsce: Gabriel Stawski (Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie)
III miejsce: Hanna Łuczak (Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach)

Klasy II-III
I miejsce: Anna Antczak (Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie)
II miejsce: Kornel Mikołajek (Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach)
III miejsce: Dorota Polak (Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy)

burmistrza Leszka Micha-
laka. Młodzi recytatorzy za-
prezentowali swoje umiejęt-
ności w piątek, 15 kwietnia 
na świetlicy w Mrowinach. - 
Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za udział w 
pierwszej edycji konkursu re-
cytatorskiego. I za tak profe-
sjonalne przygotowanie wystę-
pów recytatorskich. Za pomoc 
i zaangażowanie dziękuję także 
nauczycielom szkoły oraz Ra-
dzie Rodziców. W organizację 
konkursu włączyły się również 
firmy z żarowskiej podstrefy 
ekonomicznej: Electrolux Po-
land, T&P oraz Daicel Safety 
Systems Europe. Swój udział 
we współorganizacji tego 
przedsięwzięcia miały także 
panie Marzena Matuszak oraz 
Mirosława Dąbrowska, za co 
także składam wielkie podzię-
kowania – mówiła podczas 
otwarcia konkursu Barbara 
Nowak dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Anny Jenke w 
Mrowinach.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu Katarzyna Żak.

Aktorka, piosenkarka, a 
przede wszystkim kobieta 

pełna pasji. Katarzyna Żak, bo 
o niej mowa, spotka się na po-
czątku maja z mieszkańcami 
Żarowa. 

Katarzyna Żak zadebiuto-
wała w 1986 roku na scenie Te-
atru Współczesnego we Wro-
cławiu, gdzie zagrała około 
dwudziestu ról teatralnych. Od 
1995 do 2009 roku związana 
była z  warszawskim Teatrem 
Rampa. Aktorka śpiewająca, 
jak sama o sobie mówi, na 
stałe współpracuje z Wojcie-
chem Młynarskim i kabare-
tem „Pod Egidą” Od kilku lat 
stale współpracuje z Teatrem 
Komedia w Warszawie, gdzie 
zagrała w spektaklach: „Chi-
cago”, ”Stepping out”, ”Songi 
Brechta”, ”Koleżanki”. Kata-
rzyna Żak wystąpiła w takich 
produkcjach filmowych jak: 
„Komornik” Feliksa Falka, 

„Obcy musi fruwać” Wiesława 
Saniewskiego czy „Seszele” w 
reżyserii Bogusława Lindy. 

Spotkanie, którego organi-
zatorem jest Gminne Centrum 
Kultury i Sportu, zaplanowano 
na 4 maja o godzinie 11.00 w 
auli Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Żarowie. Wstęp wolny.

Nie zwalnia tempa Marek 
Barabasz. Po zdobyciu 

tytułu Mistrza Polski w war-
cabach 64-polowych przy-
szedł czas na brązowy krą-
żek krajowego czempionatu 
w grze błyskawicznej.

Tym razem uczeń Szkoły 
Podstawowej w Mrowinach 
rywalizował z najlepszy-
mi zawodnikami w kra-
ju na warcabnicach 100-

polowych. Kolejny medal z 
centralnej imprezy klasy-
fikuje Barabasza w ścisłej 
czołówce warcabistów w 
Polsce.

XIV Mistrzostwa Polski 
Juniorów zorganizowano w 
Horyńcu-Zdrój (woj. pod-
karpackie). 

Na przełomie kwietnia 
i maja w Gęsi (woj. lubel-
skie) odbędzie się Ogólno-

polska Olimpiada Młodzie-
ży. Najważniejsza impreza 
sezonu jest przepustką na 
Mistrzostwa Europy. Na 
Białoruś pojedzie dwóch 
najlepszych zawodników.

Krzysztof Dutkiewicz

Każdy mieszkaniec gminy Żarów może bezpłatnie oddać dowolną ilość odpadów 

w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Tutaj Żarowianie mogą zostawiać 

odpady komunalne, RTV, AGD, tworzywa sztuczne, zużyte opony od pojaz-

dów osobowych, papier, tekturę, szkło i metale. W każdy poniedziałek, w 

godz. od 16.00 do 18.00, środę od godz. 14:00 do 18:00 i sobotę od 10.00 do 

12.00 odpady te można zostawiać w firmie Agro System Sp. z o.o. Andrzej 

Konieczny przy ul. Armii Krajowej 34 w Żarowie. Dodatkowo w każdy ostatni 

piątek miesiąca mieszkańcy, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym mogą 

także oddawać odpady wielkogabarytowe. Po otrzymaniu takiego zgłosze-

nia firma wywozowa zabiera takie odpady spod nieruchomości.
!

koszty finansowe, którymi 
w następstwie obciążani są 
pozostali mieszkańcy gmi-
ny. A środki te można było-
by przeznaczyć na inne za-
dania w gminie, chociażby 

na budowę nowych placów 
zabaw dla najmłodszych. 

Magdalena Pawlik



Bramy wjazdowe do rezydencji w Mrowinach i Wierzbnej
– nowożytna forma łuków triumfalnych w architekturze pałacowej.
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Śladami historii
część

I
W architekturze łukiem triumfalnym nazywamy zazwyczaj budowlę w kształcie monumentalnej, wolno stojącej bram stawianej dla 
upamiętnienia ważnej osoby lub uczczenia ważnego wydarzenia, zwykle zwycięstwa militarnego. Przejście pod łukiem triumfalnym 
autora lub autorów zwycięstwa było punktem kulminacyjnym pochodu triumfalnego.

Pierwsze łuki triumfalne 
powstawały w starożytnym 
Rzymie (prekursorem były 
ozdobne bramy budowane 
przez Etrusków), później ten 
typ budowli był wznoszony 
w innych krajach i epokach 
historycznych. Zwykle łuki 
triumfalne były budowane 
jako stałe konstrukcje i nie-
które z nich przetrwały całe 
stulecia, część z nich nato-
miast była prowizorycznymi 
konstrukcjami stawianymi 
dla uczczenia ważnego wy-

darzenia. Pierwsze bramy 
stawiano na podwyższeniu z 
bloków o graniastym kształ-
cie, nad nim kształtowano 
otwór przejazdowy. Trium-
falne łuki wykonywane były 
z kamienia ciosowego w 
kształcie arkadowym jako 
konstrukcje jedno-, dwu- lub 
trójprzęsłowe. Filary zdobio-
no półkolumnami lub wto-
pionymi częściowo w filar 
kolumnami, stawianymi na 
piedestałach podkreślają-
cych wysokość budowli, w 

ozdobnym, często w korync-
kim stylu. Wyraźnie zaak-
centowane łuki przejazdów 
opierano na ozdobnych im-
postach. Belkowanie wień-
czyła attyka. Wolne pola wy-
pełniano reliefami, napisami 
mówiącymi o przyczynach 
powstania tego łuku. Na 
szczycie umieszczano kwa-
drygę z posągiem osoby, na 
cześć której wzniesiono ten 
łuk. Łuki triumfalne naj-
szerzej upowszechniły się 
w czasach cesarstwa rzym-

skiego (ku czci zwycięskich 
cesarzy, ich dobrodziejstw, 
bóstw, wodzów). Najwięcej 
zbudowano ich w Rzymie: 
łuk Tytusa (81 r. n.e.), Septy-
miusza Sewera (203 r.), Kon-
stantyna Wielkiego (312-
315r.) oraz na obszarze Italii 
i innych ziemiach Imperium 
Rzymskiego (Galia, Hiszpa-
nia, Grecja, Afryka Północ-
na, Azja Mniejsza).

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury i 

Sportu

Łzy, Mesajah i Paulina Lenda
na Dniach Żarowa

Znana aktorka spotka
się z mieszkańcami

BIBLIOTEKA POLECA audiobooki:

Co? Gdzie? Kiedy?

Na zdjęciu Paulina Lenda wraz z zespołem Kruki podczas występu w pro-
gramie Must Be The Music – Tylko Muzyka (zdjęcie: tvdzis.pl/dawno-niewi-
dziana-paulina-lenda-w-must-be-the-music/)

W programie tegorocznego świę-
ta miasta zaplanowany został 
także koncert wokalisty Mesajah 
(zdjęcie: www.youtube.com)

Gwiazdą tegorocznych Dni 
Żarowa będzie znany ze-

spół popowo-rockowy Łzy, 
który zaśpiewa swoje naj-
większe hity specjalnie dla 
mieszkańców Żarowa.

Ze swoim autorskim reper-
tuarem wystąpi także Paulina 
Lenda uczestniczka polsatow-
skiego programu Must Be The 
Music – Tylko Muzyka, która 
zyskała w programie sympatię 
jurorów, zdobywając cztery 
głosy na „Tak”. W programie 
święta miasta zaplanowany 
został również koncert Me-
sajah – wokalisty grającego 
muzykę reggae. Nie będą to 
jedyne atrakcje przygotowane 
z okazji Dni Żarowa. Choć 
szczegóły imprezy poznamy 
na początku maja, wiadomo 
już, że w tym roku na miesz-
kańców Żarowa czekać będzie 
wiele niespodzianek. - Oprócz 
koncertów zespołu Łzy i woka-
listów Pauliny Lendy oraz Me-
sajah zaplanowaliśmy w tym 
roku liczne atrakcje dla rodzin. 
Jedną z nich będzie festyn ro-
dzinny, który będzie miał miej-
sce w sobotę, 28 maja. W parku 
miejskim staną tradycyjne gry 
planszowe przeniesione do gi-
gantycznych rozmiarów. Będzie 
to atrakcja angażująca całe ro-

dziny. Różny stopień trudności 
poszczególnych gier będzie za-
chęcał do zabawy młodszych i 
starszych uczestników imprezy. 
Myślę, że tegorocznym hitem 
festynu rodzinnego będzie gra 
„Wściekłe ptaki” przeniesio-
na prosto ze smartfonów do 
świata realnego. Zadaniem 
uczestników będzie zburzenie 
twierdzy, zbudowanej z kar-
tonowych brył, przy pomocy 
„wściekłych ptaków”. W prze-
strzeń powietrzną wystrzelimy 
je dzięki ogromnej drewnianej 
procy. Ale to nie koniec atrak-
cji. W tym roku łączymy przy-
jemne z pożytecznym. W dniu 
święta miasta  stworzymy w 
Żarowie duże stanowisko ar-
cheologiczne, a w rolę odkryw-
ców wcielą się dzieci, które 
będą miały za zadanie odszu-
kać szczątki prehistorycznego 
mamuta z Krukowa, które po-
wstają w pracowni ceramicznej 
Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu. Nowością będzie także 
I Żarowska Gra Miejska, któ-
rą przygotowujemy wspólnie z 
Bogdanem Muchą z Żarow-
skiej Izby Historycznej. Trady-
cyjnie nie zabraknie występów 
artystycznych dzieci i młodzie-
ży. W nowym repertuarze za-

prezentuje się także Żarowska 
Orkiestra Dęta. Zachęcamy 
już dziś wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy do wspól-
nego świętowania w ostatni  
weekend maja – mówi Tomasz 
Pietrzyk zastępca dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie.

Na brak atrakcji nie będą mo-
gli narzekać również miłośni-
cy sportu. Z myślą o nich od-
będą się zawody wędkarskie, 
turnieje koszykówki, tenisa, 
piłki nożnej i rozgrywki sza-
chowe.

Dni Żarowa tradycyjnie roz-
pocznie uroczysta sesja Rady 
Miejskiej w piątek, 27 maja, 
podczas której wręczone zo-
staną odznaczenia „Złoty 
Dąb” dla zasłużonych miesz-
kańców. Swoje odznaczenia 
„Maciusie” przyzna także 
Młodzieżowa Rada Miejska. 
Mieszkańcy Żarowa będą 
świętować przez dwa dni, od 
27 do 28 maja. 

Więcej szczegółów znaj-
dziecie Państwo w kolejnych 
numerach Gazety Żarowskiej 
i na stronie internetowej www.
um.zarow.pl oraz www.cen-
trum.zarow.pl

Magdalena Pawlik

Czarne Indie  – Juliusza Verne
- Kto nigdy nie był w kopalni węgla kamiennego, kto nie sły-
szał huczących kombajnów sypiących pyłem, zgrzytających 
przenośników transportujących pokruszony węgiel i głosu 
Skarbnika ostrzegającego przed zagrożeniem, ten teraz bę-
dzie miał taką możliwość, nie ruszając się ze swego fotela lub 
wygodnej kanapy.

Dzieciaki świata – Martyny Wojciechowskiej
- Matin, Lien, Mali, Zuzu i Merbatu, bohaterowie tej książki, 
opowiadają o swoich niesamowitych przygodach, a także o 
troskach i radościach. W trakcie lektury dzieci będą miały 
szansę poznać inne kultury, obyczaje, tradycyjne wartości i 
sposoby życia.  Książka ta uczy tolerancji i wrażliwości.

Zapraszamy do biblioteki, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.30. Oferta audiobo-
oków dostępna w Oddziale dla Dzieci.

źródło opisu: www.empik.com

ŻARÓW - 21 kwietnia
Spektakl teatralny Jacka Chmielnika „Ro-
manca” (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, 
godz. 19.00, wstęp wolny)

28 kwietnia
Spektakl teatralny Saviany Stanescu „Wstecz-
ne Odliczanie” (Teatr Bezdomny, ul. Zamko-
wa 15, godz. 19.00, wstęp wolny)

3 maja
Turniej szachowy z okazji rocznicy Konsty-
tucji 3 Maja (kawiarnia Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10A)

4 maja
Spotkanie z Katarzyną Żak aktorką i pio-
senkarką znaną z ról w serialach: „Ranczo” 
i „Miodowe lata” (aula Gimnazjum im. Jana 
Pawła II, ul. Piastowska 10, godz. 11.00, 
wstęp wolny)

14 maja
Zumba Fitness Party (hala sportowa Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 
10A, godz. 16.00, cegiełki: 25 i 15 zł)

ŚWIDNICA - 29 kwietnia
Koncert Marcelo Nisinman „Tango” (sala 
teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, ul. 
Rynek 43, godz. 18.00, bilety 25-30 zł)

3 maja
Koncert Katarzyny Żak „Bardzo przyjemnie 
jest żyć” (sala teatralna Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury, godz. 19.00, bilety 35/45 zł do na-
bycia w Informacji Turystycznej)

15 maja
Koncert grupy Stare Dobre Małżeństwo (sala 
teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, 
godz. 18.00, bilety 45/50 zł do nabycia w In-
formacji Turystycznej )

ŚWIEBODZICE - 30 kwietnia
Zlot motocykli (w programie: poświęcenie 
pojazdów, przejazd motocyklistów ulicami 
miasta, imprezy plenerowe, koncerty zespo-
łów, moto dyskoteka, Rynek, od godz. 15.00, 
wstęp wolny)

3 maja
Czekoladowy Festyn Rodzinny (Park Miej-
ski, godz. 14.00-19.00)

BOLKÓW - 8 maja
I Bieg z zamkiem w tle (Rynek Bolków, godz. 
12.00, zapisy do biegu na stronie www.feniks-
timing.pl do 01.05.2016r. lub w dniu zawodów 
do godz. 11.30)
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Volley w II lidze?

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Olimpia Kowary 21 58 19 1 1 57-9
2.  Sokół Wielka Lipa 20 51 16 3 1 63-15
3.  Orkan Szczedrzykowice 21 41 12 5 4 51-27
4.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 21 37 11 4 6 40-28
5.  Pogoń Oleśnica 19 34 10 4 5 38-31
6.  GKS Kobierzyce 22 34 10 4 8 53-29
7.  Chrobry II Głogów 22 32 10 2 10 43-38
8.  Granica Bogatynia 22 29 9 2 11 35-40
9.  Bielawianka Bielawa 22 28 7 7 8 25-26
10.  AKS Strzegom 21 28 8 4 9 28-34
11.  Piast Nowa Ruda 21 26 8 2 11 30-41
12.  Lotnik Jeżów Sudecki 21 24 6 6 9 36-42
13.  Zjednoczeni PCO Żarów 21 22 7 1 13 32-51
14.  Polonia Trzebnica 22 20 6 2 14 39-65
15.  Włókniarz Mirsk 22 19 5 4 13 28-55
16.  BKS Bobrzanie Bolesławiec 22 1 0 1 21 13-80

Pogoń Oleśnica Zjednoczeni PCO Żarów przełożony na 27.04
Piast Nowa Ruda Orzeł Ząbkowice Śl. 1:3
Chrobry II Głogów GKS Kobierzyce 1:0
Lotnik Jeżów Sudecki Polonia Trzebnica 2:2
BKS Bobrzanie Bolesławiec Bielawianka Bielawa 0:3 wo.
Orkan Szczedrzykowice Olimpia Kowary 0:3
Sokół Wielka Lipa AKS Strzegom 7:2
Granica Bogatynia Włókniarz Mirsk 2:2

Do końca rozrywek IV 
dolnośląskiej ligi piłkar-

skiej pozostało kilka kole-
jek. W ostatnim czasie do-
szło do meczu na szczycie. 
Swoje pojedynki rozegrały 
również drużyny walczące o 
utrzymanie.

Zdecydowanie najważniej-
szym wydarzeniem był poje-
dynek Kowar z Wielką Lipą, 
czyli pierwszej i drugiej 
siły w lidze. Pretendenci 
do tytułu mistrzowskiego 
walczyli nie tylko o punkty, 
ale też o lepszy bilans spo-
tkań bezpośrednich, który 
przed pierwszym gwizd-
kiem był po stronie Soko-
ła, cieszącego się jesienią z 
wygranej nad Olimpią 2:1. 
Zwycięstwo 2:0 Olimpii 
dała przewaga nawet ośmiu 
oczek, gdyż piłkarze z Ko-
war legitymują się lepszym 
bilansem spotkań bezpo-
średnich i żeby wyprzedzić 
lidera, Sokół Wielka Lipa 
potrzebuje na koniec sezonu 
zgromadzić większą ilość 
punktów. Czy to zwycię-
stwo zagwarantuje pierwsze 
miejsce w rozgrywkach? 
Ciężko dziś odpowiedzieć 
na to pytanie. Jedno jest 
pewne, po tym spotkaniu 
karty w lidze rozdaje Olim-
pia Kowary.

Wyniki 22 kolejki

Lider buduje przewagę

Wyniki niższych lig

Nerwowa końcówka

Otworzą sezon turystyczny

W rozgrywkach są również 
ekipy, które już zaczynają wal-
czyć o życie. O wydostanie się 
z ciemniejszej części tabeli ry-
walizują piłkarze Mirska i Ża-
rowa. To właśnie te dwie dru-
żyny stanęły na przeciw siebie 
w 21. kolejce. O ile Zjednocze-
ni do strefy spadkowej wpadli 
dopiero 6 kwietnia, po wygra-
nym przez Bielawiankę Biela-
wę meczu z AKS Strzegom, to 
piłkarze z Mirska goszczą w 
niej już od długiego czasu. Je-
sienny pojedynek omawianych 
drużyn Zjednoczeni PCO Ża-
rów wygrali aż 6:0. Wszystko 
wskazywało na to, iż żarowia-
nie będą faworytem spotkania.

Dziesiąta minuta zawodów 
dała prowadzenie gospoda-
rzom. Gol Bartosza Morzec-
kiego ustalił rezultat pierwszej 
połowy. Zjednoczeni w drugiej 
części meczu bramki nie zdo-
byli. Z podwyższenia rezultatu 
gospodarze mogli się cieszyć 
w 80 minucie, gdy bramkarza 
biało-niebieskich pokonał Ja-
rosław Wichowski. 

Zwycięstwo zapewniło Włó-
kniarzowi zbliżenie się do dru-
żyn walczących o utrzymanie, 
lecz do ewakuacji ze strefy 
barażowej jeszcze daleka dro-
ga. Przypominamy, iż mecze 
barażowej czekają na cztery 
ostatnie drużyny w tabeli. 

Zjednoczeni: Hruszowiec – 
Baziak, Chrapek, Czoch, Da-
rowski, Duda (70’ Bobrecki), 
Kaczmarczyk, Khodzham-
kulov (62’ Wojnowski), Ko-
łodziej, Łagiewka, Uszczyk 
(80’ Klimaszewski).  

W ostatniej kolejce Zjedno-
czonych czekał pojedynek z 
Pogonią. Wyjazd do Oleśni-
cy został przesunięty na 27 
kwietnia z powodu złego sta-
nu boiska. Rywalem żarowian 
w 23. kolejce będzie Granica 
Bogatynia. Początek wyjaz-
dowego spotkania (23.04) o 
godz. 17:00.

W ostatnim czasie spore 
zamieszanie panuje wo-
kół Bielawianki Bielawa. 
Wszystko za sprawą Woj-
ciecha Malczyka, który 
w przerwie zimowej trafił 
do klubu Bielawy z Lechii 
Dzierżoniów. Piłkarz nie 
odbył kary za ilość żółtych 
kartek, a zdążył zagrać 
w meczu z Włókniarzem 
Mirsk (remis 0:0) oraz Gra-
nicą Bogatynia (wygrana 
3:2). Wydział Gier OZPN 
Wałbrzych podjął decyzję 
o zachowaniu korzystnych 
wyników dla Bielawianki. 
Zarówno Włókniarz, jak i 
Granica swoich racji będą 
dochodzić poprzez Komisję 
Odwoławczą DZPN.

kl. A
Zieloni Mrowiny Czarni Wałbrzych 1:2

Cukrownik Pszenno 
Górnik
Boguszów-Gorce

0:1

Biały Orzeł Mieroszów Granit Roztoka 1:2
MKS Szczawno Zdrój Kalenica Jugów 14:0

Włókniarz Głuszyca
Herbapol
Stanowice

4:1

Wenus Nowice Iskra Witków Śl. 2:1
Unia Jaroszów Joker Jaczków 0:1
LKS Wiśniowa KS Walim 5:2

kl. B
Płomień Dobromierz Orzeł Witoszów 1:8

Nysa Kłaczyna
Zjednoczeni
Gościsław

1:1

Wierzbianka
Wierzbna

Darbor 
Bolesławice

2:4

Gryf Burkatów Błyskawica Kalno 4:3
LKS Piotrowice Św. LKS Marcinowice 1:1
Zryw Łażany Huragan Olszany 8:2
Tęcza Bolesławice Błękitni Słotwina 0:2
Sokół Kostrza Grom Panków 6:4

Zespół M S MP P
1. PKPS SIATKARZ BIERUTÓW 16 42:17 1379:1148 38
2. BTS ELEKTROS BOLESŁAWIEC 16 41:20 1399:1235 35
3. UKS PCO-VOLLEY ŻARÓW 16 36:22 1318:1281 33
4. MUKS "ZIEMIA MILICKA" MILICZ 16 38:25 1418:1337 32
5. ZTS ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 16 32:30 1365:1292 25
6. MUKS IKAR LEGNICA 16 29:33 1340:1377 21
7. KS GWARDIA WROCŁAW 16 21:40 1285:1431 13
8. ULKS OPAL KUDOWA ZDRÓJ 16 18:42 1267:1424 11
9. MKS POGOŃ GÓRA 16 17:45 1213:1459 8

Volley PCO Żarów trzecią siłą siatkówki na Dolnym Śląsku. Zakończył się se-
zon, ale nie skończyły emocje. Wszystko za sprawą drużyny z Bierutowa.

Z nieoficjalnych źródeł wy-
nika, iż Siatkarz Bierutów 
nie chce brać udział w tur-
nieju barażowym. Włodarze 
klubu argumentują decyzję 
dużymi kosztami udziału w 
barażach oraz rozgrywkami 
II ligi. Do zamknięcia nu-
meru nie znaliśmy oficjalnej 
decyzji, jednak w przypadku 
wycofania Bierutowa szansę 
o walkę w turnieju barażo-
wym dostają reprezentanci 
PCO Volley Żarów. 

Informacje o wycofaniu 
Bierutowa krążyły od kil-
ku kolejek. Wiadomo było, 
iż zawodnicy PCO Volley 
Żarów nie mają szans na 
zajęcie dwóch pierwszych 
miejsc premiowanych grą w 
barażach. Pozostała walka o 
trzecią lokatę, która otwiera 
furtkę na rozgrywki II Ligi. 
Zadanie trudne, ponieważ na 
rozkładzie żarowianie mieli 
Bierutów oraz mniej wyma-
gającą Gwardię Wrocław.

W Żarowie już w pierwszym 
secie wciąż mający ambicje do 

gry w barażach gracze PCO 
Volley zdecydowanie poko-
nali bierutowian do 16. Taki 
rezultat podrażnił lidera, któ-
ry drugą partię wygrał do 18. 
O wynikach w kolejnych par-
tiach decydowały końcówki. 
Trzeci set zakończył się wy-
nikiem 25:22 dla gospodarzy, 
czwarty na przewagi 28:26 
również padł łupem drużyny 
z Żarowa, która wygrała całe 
spotkanie 3:1.

Pomimo problemów w 
pierwszym secie, przełożony 
mecz z Gwardią Wrocław 
miał tylko jednego aktora. Na 
Krupniczej rządzili siatkarze 
PCO Volley Żarów, wygry-

wając w stolicy województwa 
3:0 (24:26, 15:25, 20:25).

Trzydniowy turniej bara-
żowy rozegrany zostanie 
w Namysłowie, w ostat-
ni weekend kwietnia. Czy 
obok ekip Namysłowa, Lub-
ska, Michałkowic zobaczy-
my siatkarzy z Żarowa? Na 
odpowiedź musimy jeszcze 
poczekać. Jedno jest pewne, 
sito baraży jest bardzo trud-
ne. W Namysłowie rozegra-
ne zostaną półfinały. Zwy-
cięzca wystąpi w wielkim 
finale, w którym z czterech 
drużyn awans uzyskuje tyl-
ko zwycięzca.

Krzysztof Dutkiewicz

M-ce Nazwa drużyny PKT. pkt. vs+ Sz.1 Sz.2
1 WKS Kopernik 22.0 42.5 1;7;2;8;3;9;4;10;5;11;6; 9.0 9.0
2 UKS GIECEK Radków 15.0 32.5 9;11;5;6;7;8; 5.0 4.0
3 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 14.0 29.0 2;3;5;8;9;10; 5.0 6.0
4 Wieża Pęgów 12.0 32.0 5;6;9;10;1;3; 5.5 7.5
5 MDK Fabryczna Polonia Wrocław 12.0 30.0 3;6;7;1;2; 9.0 8.0
6 MGLKS Parnas Oława 12.0 29.0 6;8;11;1;2; 6.5 6.0
7 WKSz HETMAN 11.0 29.0 2;3;4;5;6; 7.0 5.5
8 UKS Debiut Przedwojów 9.0 23.5 3;6;8;9; 4.5 5.5
9 GLKS Goniec Żarów 8.0 24.5 2;3;6; 2.0 6.0
10 UKS Pogoń Oleśnica 8.0 20.5 5;10;1; 5.0 3.0
11 OKSiR Wisznia Mała 6.0 20.5 6;7; 3.5 3.5
12 LZS MEWA Goliszów 3.0 16.0 9; 4.0 2.0

Zakończyły się Drużyno-
we Mistrzostwa Dolne-

go Śląska w szachach. W 
ostatniej kolejce Goniec Ża-
rów pauzował. Grali rywale 
i to od ich wyników zależało 
utrzymanie żarowskiej dru-
żyny. 

Aby pozostać w rozgrywkach 
III ligi Goniec Żarów musiał li-
czyć na Pogoń Oleśnicę. Rywal 
OKSiR Wisznia Mała musiał to 
spotkanie przegrać. Niezwykle 
dramatyczny pojedynek ułożył 
się pomyśli Gońca. Remis po-
zwolił zawodnikom z Żarowa 

utrzymać się na szczeblu III 
ligi. Zwyciężył bezkonkuren-
cyjny WKS Kopernik.

Goniec Żarów: Marek 
Szmyd, Damian Daniel, 
Wojciech Kowalczuk, Zbi-
gniew Zieliński, Przemy-
sław Borowski.

Miejskie koło PTTK „Żarodreptaki” zaprasza na otwarcie sezonu turystycznego na Wiel-
kiej Sowie. Spotkanie zaplanowano na 1 maja. Zapisy przyjmowane będą do 25 kwiet-

nia pod nr tel. 797944508. 
Krzysztof Dutkiewicz


