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Żarowski
Dzień Godności

Święto książki
w SP Imbramowice

Dodatkowe patrole 
na ulicach Żarowa

Książki są lekarstwem 
dla umysłu”, „Książka 

uskrzydla”, „Kto czyta, żyje 
podwójnie”.

To tylko niektóre z licznych 
cytatów, które zostały wy-
eksponowane na specjalnej 
wystawie z okazji „Święta 
Książki” w Szkole Podsta-

W okresie wakacyjnym na 
terenie Żarowa swoją 

służbę rozpoczną dodatko-
we patrole policyjne, które 
pilnować będą porządku we 
wszystkie weekendy.

To wspólny pomysł Spół-
dzielni Mieszkaniowej w 
Świebodzicach i mieszkańców 
Żarowa. Podobny był reali-
zowany również w ubiegłym 
roku. - Dodatkowe służby, wzo-

Są wśród nas, pragną ko-
chać i być kochanymi. 

Mają pasje i marzenia. Mimo 
swej choroby promienieją i 
obdarzają innych miłością, 
życzliwością i uśmiechem.

Tak jak inni ludzie mają 
swoje potrzeby, tak samo od-
czuwają, uczą się i nawiązują 

wowej im. UNICEF w Im-
bramowicach. To nie była 
jedyna okazja, aby pokazać 
młodym ludziom, jak ważne 
jest to święto. Tego dnia spo-
łeczność szkoły uczciła tak-
że kolejną rocznicę nadania 
placówce imienia UNICEF.

więcej na str. 6
rem lat ubiegłych realizowane 
będą w okresie wakacyjnym, 
w piątki i soboty w godzinach 
wieczorowo nocnych w miej-
scach szczególnie zagrożonych 
wytypowanych na podstawie 
analizy stanu bezpieczeństwa 
z uwzględnieniem wniosków 
mieszkańców społeczności lo-
kalnej – tak czytamy w piśmie 
komisariatu policji w Żarowie.

więcej na str. 3
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Zapraszamy na spotkanie autorskie 
z Andrzejem Dobkiewiczem, auto-
rem publikacji „Miasto i Gmina Żarów 
na dawnych pocztówkach”.

Zobacz, jak społeczność Szkoły 
Podstawowej im. Anny Jenke w 
Mrowinach świętowała dzień pa-
trona. 

Siatkarzom PCO Volley Żarów nie 
udało się wywalczyć historyczne-
go awansu do II ligi.

Więcej na str. 4 i 5

przyjaźnie. Już po raz ósmy 
wspólnie z mieszkańcami 
gminy Żarów niepełnospraw-
ni świętowali Dzień Godno-
ści. Żarowskie obchody mia-
ły nie tylko charakter zabawy, 
ale przede wszystkim wspól-
nej integracji. 

więcej na str. 6

Co roku Żarowski Dzień Godności rozpoczyna się paradą radości, w któ-
rej wspólnie z niepełnosprawnymi uczestniczą również mieszkańcy gminy 
Żarów. Na zdjęciu uczniowie Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach.

Radni Rady Miejskiej podczas obrad sesji Rady Miejskiej.
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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
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Dwieście lat Panie Janie!

Ławki jak nowe

Na scenie, podczas Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów w Świd-
nicy chór Senyor Rici.

Na zdjęciu dostojny jubilat wraz z rodziną i zaproszonymi gośćmi.

Mieszkańcy Bukowa chętnie pracowali w czynie społecznym. 

Zniszczyli automaty do gier
Funkcjonariusze komisariatu policji wyjaśniają okoliczności 
zdarzenia, do którego doszło w jednym z salonów gier na terenie 
Żarowa. - Trzech zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do salonu 
gier, gdzie znajdowały się automaty do gier. Mężczyźni młotkami 
uszkodzili 3 maszyny do gry, po czym natychmiast oddali się z miej-
sca zdarzenia. Nie wiemy na tym etapie jeszcze, czy było to świa-
dome działanie, czy może motywem takiego zachowania była chęć 
wyeliminowania konkurencji. Ustalamy wszystkie szczegóły tego 
zdarzenia. Sprawcom grozi do 5 lat pozbawienia wolności – mówi 
Sławomir Jankowski p.o. komendanta policji w Żarowie.

Włamał się na konto Allegro
O tym, jak łatwo stać się ofiarą oszustwa poprzez popularny ser-
wis Allegro przekonał się niedawno pewien mieszkaniec gminy 
Żarów. Kiedy próbował się zalogować na swoje konto w serwisie 
Allegro okazało się, że z jego konta ktoś próbował sprzedać lap-
topa. Na szczęście transakcji nie udało się do końca zrealizować, 
bo poszkodowany natychmiast zgłosił sprawę na policję. - Jak się 
okazuje, to nie pierwsze i pewnie nie ostanie tego typu przestępstwo. 
Wystarczy przeszukać internet by natrafić na podobne przypadki. 
Oszuści posługując się czyimś kontem w serwisie aukcyjnym, do 
którego wcześniej się włamują, przechwytują także hasła do pocz-
ty internetowej ofiary. Niezauważeni przez właściciela wystawiają 
przedmiot na licytację. A konsekwencje mogą być potem różne. 
Dlatego apelujemy do użytkowników serwisów internetowych, nie 
dajmy się oszukać, stop internetowym przestępcom – dopowiada 
Sławomir Jankowski z żarowskiego komisariatu policji.

Ozdobne krzewy padły łupem złodziei
Nieznany sprawca ukradł z prywatnej posesji w Łażanach 22 sztu-
ki ozdobnych krzewów, wśród których przeważały tuje. Właści-
ciel wycenił straty na kwotę 500 złotych. Sprawa trafiła na poli-
cję. Nietypowemu amatorowi zieleni grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności. 

Ukradli koła od samochodu
Policja ustala przebieg zdarzenia, do którego doszło na terenie Ża-
rowa. Nieznani sprawcy dokonali kradzieży kół samochodowych z 
alufelgami. Poszkodowany wartość poniesionych strat wycenił na 
kwotę 4 tysięcy złotych. - Samochód stał zaparkowany w jednym z 
miejsc na terenie Żarowa. I prawdopodobnie wcześniej uległ lekkiej 
kolizji. Łupem złodziei padły cztery nowe opony. Grozi im za to do 
5 lat pozbawienia wolności. Być może ktoś zna więcej szczegółów 
w tej sprawie. W przypadku  jakichkolwiek informacji na ten temat 
prosimy o zgłaszanie się do naszego komisariatu policji w Żarowie 
– apeluje Sławomir Jankowski z żarowskiej policji.

Oprac. Magdalena Pawlik

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 sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 89/2016 z dnia 
19.05.2016r. 

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 sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 84/2016 z dnia 
11.05.2016r. 

→ Sprzedam działki budowlane w Mrowinach, ul. Kolejowa 
1. Tel.: 74 8589499

→ Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie w Żarowie na 
Osiedlu Piastów, I piętro. Słoneczne, rozkładowe z balkonem. 
Tel. 669-939-661.

Rozśpiewani Senyor Rici
Tańcom i śpiewom na świdnickim Rynku nie było końca, a to wszystko za sprawą Świdnickiego Przeglądu 
Twórczości Artystycznej Seniorów. Podczas przeglądu nie mogło zabraknąć reprezentantów gminy Żarów.

Żarowski chór kameralny 
Senior Rici nie dość, że po-
rwał świdnicką publikę, to 
w udziale przypadł mu nie-
bywały zaszczyt. - Grupa 
żarowskich śpiewaczy zosta-
ła poproszona o muzyczną 
oprawę barwnego korowo-
du, który przeszedł dookoła 
świdnickiego Rynku - mówi 
Ryszard Fidler z Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie.

Oprócz chóru kameralnego 
Senior Rici z Żarowa na sce-
nie zaprezentowało się także 

kilka innych formacji: zespół 
teatralny Kijanki z UTW w 
Świdnicy, zespół wokalno-
instrumentalny A TO HECA 
z Pszenna, Wanda Karaś-
kiewicz, poetka i solistka z 
UTW w Świdnicy, Zespół 
Folklorystyczny Dobromie-
rzanie, zespół Jesienna Gama 
z UTW w Świdnicy, zespół 
wokalno-muzyczny RETRO 
ze Strzegomia, grupa teatral-
na UTWorki z UTW w Świd-
nicy, zespół Jaworzynianie i 
Zespół Ludowo-Estradowy 
Mokrzeszów.

To był piękny i wyjątkowy 
jubileusz. Urodzinowy 

tort, życzenia i gratulacje, a 
na koniec wspólne święto-
wanie. Tak jubileusz 96 uro-
dzin obchodził Jan Szklarz 
mieszkaniec Wierzbnej.

Urodzinową niespodziankę 
wspólnie z rodziną przygoto-
wali dla niego przyjaciele z 
Wierzbnej i Żarowa. Wśród 
nich nie zabrakło burmi-
strza Leszka Michalaka, 
radnej wsi Zuzanny Urba-
nik, kierownika żarowskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
Anity Denes-Ziemkiewicz, 
sołtysa Stanisława Legie-
jewa, druhów z jednostki 

Ochotniczej Straży Pożar-
nej i mieszkańców wsi. - To 
szczególna i wzruszająca 
chwila dla nas wszystkich. W 
dniu tak pięknego jubileuszu 
życzymy, aby każdy kolejny 
dzień był dla Pana pomyśl-
ny i wypełniony miłością i 
życzliwością drugiego czło-
wieka. Z okazji 96 urodzin 
składamy życzenia zdrowia, 
realizacji wielu pasji i wciąż 
niegasnącego zapału do po-
dejmowania kolejnych waż-
nych inicjatyw. Wszystkiego 
najlepszego! - takie życzenia 
dostojnemu jubilatowi skła-
dali zaproszeni goście.

Magdalena Pawlik

Młodzi mieszkańcy Bu-
kowa, bez specjalnej 

namowy odnowili zniszczone 
ławki ogrodowe.

Pomalowali siedziska, wy-
mienili deski na nowe, a na-
stępnie wkopali trzy na terenie 
placu zabaw i dwie przy remi-
zie OSP.

Jednocześnie naprawiono 
i odmalowano całkowicie 
zniszczoną ławkę stojącą na 
przystanku na żądanie, oczysz-

czając także jej otoczenie. 
Sumiennie i chętnie praco-

wali: Łukasz Misztela, Da-
wid Duda, Gracjan Skow-
roński, Rafał, Marcin i 
Mariusz Surnik oraz Michał 
Andruszewski.

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl
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Trwa kolejny etap budowy sieci wodociągowej przy ul. Parkowej
Powoli kończą się już prace 

przy budowie sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej przy 
ulicy Parkowej w Żarowie.

Sieć wodociągowa na tym 
odcinku została już położona i 
w tej chwili żarowski Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji, 
który realizuje tę inwestycję 
będzie przyłączał budynki do 
wody. - To było trudne przed-
sięwzięcie, ponieważ po raz 
pierwszy pracowaliśmy przy 
budowie sieci kanalizacyjnej w 
takim zakresie. Wszystkie prace 
były nadzorowane przez geo-

detę, dlatego mamy pewność, 
że zostały prawidłowe zreali-
zowane. Wodociąg został już 
położony, jesteśmy już także po  
przeprowadzonych badaniach 
wody i w tej chwili rozpocznie 
się proces podłączenia budyn-
ków do ujęcia wody. Przed nami 
jeszcze kolejne prace przy bu-
dowie sieci kanalizacyjnej już 
na tym łatwiejszym odcinku. 
Jeśli nie będzie żadnych awarii 
i pogoda na to pozwoli budowa 
sieci przy ul. Parkowej powin-
na zakończyć się w pierwszej 
połowie czerwca. Inwestycja 

pochłonie ponad 300 tysięcy 
złotych – wyjaśnia Waldemar 
Baranowski prezes Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w 
Żarowie.

Tuż po zakończeniu prac 
w Żarowie, w pierwszej ko-
lejności rozpocznie się prze-
budowa awaryjnych sieci 
przy ul. Wojska Polskiego w 
Mrowinach. Będzie to kolej-
na inwestycja, którą realizo-
wać będzie żarowski Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji. 
- Przebudowa awaryjnych 
sieci w Mrowinach to kolejne 

zadanie, które wymaga na-
tychmiastowej realizacji. Ale 
nie tylko. Jesteśmy już także 
po zakończonych przetargach 
na przebudowę stacji uzdat-
niania wody, gdzie będzie 
wymieniana cała automatyka 
układu pompowego. Uspraw-
ni to pracę całego układu sieci 
wodociągowej, ponieważ ci-
śnienie i produkcja wody będą 
automatyczne kontrolowane 
przez specjalne procesory – 
dopowiada prezes Waldemar 
Baranowski.

Magdalena Pawlik 
Ostatni etap budowy sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Żarowie za-
kończy się początkiem czerwca.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie w trakcie 
akcji „Usta i banan”.

Pierwszy dzień wiosny także był dla szkoły okazją do profilaktycznych zajęć.

Dodatkowe patrole 
na ulicach Żarowa

Spotkanie autorskie
z Andrzejem Dobkiewiczem

W okresie wakacyjnym 
na terenie Żarowa 

swoją służbę rozpoczną do-
datkowe patrole policyjne, 
które pilnować będą porząd-
ku we wszystkie weekendy.

To wspólny pomysł Spół-
dzielni Mieszkaniowej w 
Świebodzicach i miesz-
kańców Żarowa. Podobny 
był realizowany również w 
ubiegłym roku. - Dodatkowe 
służby, wzorem lat ubiegłych 
realizowane będą w okresie 
wakacyjnym, w piątki i sobo-
ty w godzinach wieczorowo 
nocnych w miejscach szcze-
gólnie zagrożonych wytypo-
wanych na podstawie ana-
lizy stanu bezpieczeństwa z 
uwzględnieniem wniosków 
mieszkańców społeczności 
lokalnej – tak czytamy w pi-
śmie komisariatu policji w 
Żarowie.

Podczas sesji Rady Miej-
skiej we wtorek, 24 maja ża-

rowscy radni jednogłośnie 
poparli pomysł wprowadze-
nia dodatkowych patroli po-
licyjnych. Wyrazili również 
zgodę na wsparcie finansowe 
tego projektu dla policji w 
Żarowie. Środki finansowe 
na rzecz policji przekazała 
Spółdzielnia Mieszkanio-
wa w Świebodzicach. - Do-
datkowe patrole policyjne 
pojawią się w okresie naj-
bardziej oczekiwanym przez 
mieszkańców. Taka decyzja 
zapadła podczas Walnego 
Zgromadzenia Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Wspólnie 
zdecydowaliśmy, że ubie-
głoroczna akcja przyniosła 
konkretne efekty. A myślę, że 
skorzystają na tym nie tylko 
mieszkańcy Osiedla Piastow-
skiego, ale wszyscy Żarowia-
nie – mówił podczas sesji 
Rady Miejskiej burmistrz 
Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

Miasto i Gmina Żarów 
na dawnych pocztów-

kach” to pachnąca jeszcze 
nowością najnowsza publi-
kacja Andrzeja Dobkiewi-
cza.

Zawiera prawie trzystu 
pocztówek i zdjęć przedsta-
wiających Żarów i miejsco-
wości gminy w obecnych 
granicach administracyj-
nych. Jak długo powstawał 
album, skąd pomysł na wła-
śnie takie przedstawienie 

historii miasta i wreszcie jak 
udało się odnaleźć pocztów-
ki, które zamieszczone są w 
albumie? Na te i inne pyta-
nia będzie odpowiadał sam 
autor publikacji Andrzej 
Dobkiewicz.

Spotkanie autorskie z au-

Rozśpiewani Senyor Rici STOP  przemocy słownej

Żarów, 27 kwietnia 2016 r. 
Uczniowie i nauczyciele   
Szkoły Podstawowej    
im. Jana Brzechwy w Żarowie

Drodzy Mieszkańcy Żarowa!
W imieniu całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie piszemy 

do Was , aby opowiedzieć Wam o akcji, w którą zaangażowała się nasza szkoła. My, dzieci, 
żyjemy w świecie wykreowanym dla nas przez dorosłych. W  świecie postępu, pośpiechu, 
licznych obowiązków, ambicji i pokus. Dorośli płacą za to stresem i nerwowością, wyrażaną 
czasem zbyt mocnym słowem.

Kochani Dorośli ! Wasz świat to nasz świat! Wasz język to nasz język!
Spróbujmy poprawić go, chociaż trochę! Coraz trudniej o dobre słowa, a coraz częściej 

słyszymy wokół siebie wulgarne, dosadne określenia. Chcemy to zmienić!
Podjęte przez nas działanie ma na celu przeciwdziałanie agresji i przemocy słownej. W 

naszej szkole podczas trwania projektu organizowane są liczne konkursy. Na szkolnych kory-
tarzach wiszą plakaty i rozdawane są ulotki z ciekawymi hasłami. Na lekcjach wychowawcy 
rozmawiają z uczniami na temat agresji i przemocy słownej.  Pierwszego czerwca zorganizo-
wany zostanie Piknik Rodzinny pod hasłem „Stop agresji i przemocy słownej”. Szkoła chce 
pokazać jak ważna jest kultura , empatia i szacunek dla drugiego człowieka!

Liczymy na wsparcie , szczególnie osób dorosłych, ponieważ to z nich powinniśmy brać 
przykład. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Żarowa do aktywnego włączenia się do nasze-
go projektu. Zacznijmy od słów, którymi wyrażamy emocje, którymi zwracamy się do innych. 
Unikajmy tych zabarwionych negatywnie, a świat stanie się lepszym miejscem. Wyciągajmy 
rękę do słabszych, bądźmy dla siebie uprzejmi- to poprawi jakość naszego życia. Czekamy 
też na Was, Drodzy Mieszkańcy Żarowa, na corocznym czerwcowym pikniku, gdzie nastąpi 
kulminacja tej wspólnej akcji.

Z wyrazami szacunku 
uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej

im. Jana Brzechwy w Żarowie

Od stycznia 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie realizuje program „Przeciw-
działamy przemocy słownej”. Program ten zyskał akceptację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację 
przyjętych działań.

- Głównym celem programu 
jest zminimalizowanie przyczyn 
agresji słownej i przeciwdzia-
łanie przemocy, a także wska-
zanie właściwych wyborów 
życiowych i umiejętności roz-
ładowania napięcia w alterna-
tywny sposób.  Kształtowanie 
właściwych postaw społecz-
nych swych uczniów, wspierane 
ścisłą współpracą ze środowi-
skiem rodzinnym i lokalnym, w 
którym młodzi ludzie wzrastają 
– wyjaśnia Urszula Rurarz 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żarowie.

W ramach profilaktycznych 
działań w żarowskiej podsta-
wówce odbyło się spotkanie 
z policjantem na temat konse-
kwencji używania wulgarnych 
słów oraz szkolenie dla nauczy-
cieli i warsztaty dla rodziców, 
przeprowadzony został kon-
kurs „Kultura słowa. Mówimy 
NIE przemocy słownej” i quiz 
szkolny z okazji pierwszego 
dnia wiosny „My się staramy i 
agresji słownej unikamy”, prze-
prowadzono także akcję „Usta 
i banan”, w której uczniowie 
pod opieką nauczycieli pytali 
mieszkańców Żarowa na temat 
znaczenia stosowania kultury 
słowa w życiu codziennym.

torem najnowszego albumu 
o Żarowie zaplanowane zo-
stało na piątek, 3 czerwca o 
godz. 17.00 w czytelni ża-
rowskiej biblioteki. Podczas 
spotkania będzie można na-
być album „Miasto i Gmina 
Żarów na dawnych pocz-

tówkach”, a także otrzymać 
autograf.

Na spotkanie z Andrzejem 
Dobkiewiczem zaprasza-
ją biblioteka oraz Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie.

Magdalena Pawlik

Uczniowie i nauczyciele szkoły napisali także list
do mieszkańców Żarowa:
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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. Oprócz występów artystycznych dużym zainteresowaniem cieszyły 
się także wspólne rodzinne zabawy. W programie dwudniowej imprezy każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Biesiadowanie rozpoczęło się od uroczystej sesji 
Rady Miejskiej i wręczenia statuetek „Złotych Dębów” oraz „Maciusia” przyznawanych przez Młodzieżową Radę Miejską.

Tak się bawił Żarów!

PODZIĘKOWANIE

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie pragnie podziękować sponsorom za 
wsparcie tegorocznych Dni Żarowa. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce: 
Bridgestone Poland, Yagi Poland, BZWBK Bank Zachodni odział Żarów, „Bartek” Mo-
nika i Jacek Łysiak, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach, SKOK Unii Lubel-
skiej. Równocześnie dziękujemy nauczycielom i uczniom szkół z terenu gminy Żarów 
za pomoc w organizacji święta miasta i gminy. Słowa uznania kierujemy również pod 
adresem panów Mariana Dawlewicza i Michała Bieszczada.

Za pomoc dziękujemy także strażakom z OSP Żarów i OSP Wierzbna.

Lokalni artyści, społeczni działacze i pasjonaci. Wśród nich strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy spieszą z pomocą innym ludziom i pomagają lokalnym mieszkańcom. Zawsze gotowi 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, 27 
maja. „Złote Dęby” to najwyższe gminne odznaczenie, przyznawane w Żarowie od osiemnastu lat. W tym roku do grona wyróżnionych dołączyło dziewięciu szczególnie zasłużonych mieszkańców gminy Żarów. Otrzymali je: Józef 
Wacławowicz, Miejskie Koło PTTK „Żarodreptaki”, Maria Markiewicz, Piotr Krawczyk, Ryszard Pawlik, Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnie, Jacek Kaletowski, ks. Paweł Szajner, Piotr Jaskólski.

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

odbyły się w ramach tegorocznych Dni Żarowa. W sportowych zmaganiach rywalizowało siedem jedno-

stek 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 zostały odznaczone 

pamiątkowymi pucharami. Na zdjęciu zwycięska drużyna strażaków z jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych z Mrowin.

Scena w żarowskim Parku Miejskim została również zdominowana przez śpiewające dzieci oraz mło-

dzież. Wokalno-taneczne popisy zaprezentowali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Nie za-

brakło także rozśpiewanych przedszkolaków. 

Swoje odznaczenie, statuetkę „Maciusia” za wielkie oddanie i zaangażowanie się w sprawy dzieci i 

młodzieży przyznała również Młodzieżowa Rada Miejska. Powędrowała ona do Anny Dziedzic - na-

uczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie oraz Macieja Synówki inicjatora 

powstania Rady Dziecięco-Młodzieżowej w Żarowie, pierwszego przewodniczącego oraz burmistrza 

młodzieżowych radnych i byłego trenera Urszuli Radwańskiej. - Najcenniejszą nagrodą jest dla mnie 

uśmiech i zadowolenie dzieci. Cieszę się, że mogę pomagać im rozwijać swoje talenty i służyć swoją 

radą zawsze wtedy, kiedy jej potrzebują. Dziękuję za tak wielkie wyróżnienie. Ta nagroda jest dla mnie 

wyjątkowa - mówiła wzruszonym głosem Anna Dziedzic.

W Parku Miejskim przygotowano specjalne stanowisko archeologiczne, w którym w role odkrywców 
szczątków prehistorycznego mamuta wcielili się najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów.
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Dni Żarowa, wielkie doroczne święto miasta za nami. Przez dwa dni, w ostatni weekend wiele się działo. 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, a także znane i lubiane gwiazdy. Wśród nich ŁZY i MESAJAH.

DNI ŻAROWA pełne atrakcji!

Kadeci, juniorzy i seniorzy zagrali w spławikowych zawodach wędkarskich, otwierających sportowe 

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

rów. Bez względu jednak na końcowe wyniki wszyscy otrzymali pamiątkowe statuetki, puchary oraz 

akcesoria wędkarskie. W kategorii seniorzy I miejsce zajął Marcin Łuczak, drugie Eugeniusz Mytych, 

a trzecie Janusz Niedbalec. W kategorii juniorzy pierwsze miejsce wywalczyła Agata Mazur, drugie 

Bartosz Frydlewicz, a trzecie Kamil Czuba. W kategorii kadeci pierwsze miejsce dla Kacpra Moryla, 

drugie zajął Konrad Ochman, a trzecie Fabian Łuczków. 

Podczas Dni Żarowa nie zawiedli także amatorzy dwóch kółek. Rowerzyści ze Stowarzyszenia „Rowerowy Żarów” wybrali się 

na wspólną wiosenną przejażdżkę. Trasa rozpoczęła się w żarowskim Parku Miejskim, przez Wostówkę i Pożarzysko. Finałem 

rowerowej eskapady było wspólne ognisko w Mrowinach. Dla chętnych rowerzystów w trakcie Dni Żarowa przewidziano także 

znakowanie swoich jednośladów. 

Na scenie nagrody odbierali także zwycięzcy konkursu plastycznego „Zaplanuj Swoje Miasto”, który 
zorganizowany został przez Zespół ds. rewitalizacji miasta. W kategorii dzieci przedszkolne pierwsze 
miejsce zajęła Nadia Podczaszy, drugie Michalina Kozak, a trzecie Weronika Szczurek. W kategorii 
dzieci klas I-III pierwsze miejsce zajął Szymon Jastrząb, drugie ex aequo Błażej Zięba i Wiktoria 
Kowalczyk, a trzecie ex aequo Aurelia Sambor i Alicja Kiełt. W kategorii dzieci klas IV-VI pierwsze 
miejsce zajął Kacper Stańczyk, drugie Karolina Zięba i trzecie ex aequo Stanisław Molecki oraz 
Alicja Bernatowicz. W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce dla Konrada Wyroba, drugie zajęła 
Laura Bias, a trzecie Barbara Chodyniecka. W kategorii dorośli pierwsze miejsce brak, drugie miej-
sce Barbara Sobczak i trzecie Maciej Wabik. Przyznano także wyróżnienia dla Mai Grzybek oraz 
Karoliny Rędzio.

Na zdjęciu gwiazda tegorocznych Dni Żarowa zespół Łzy. Podczas 
koncertu Sara Chmiel, charyzmatyczna wokalistka zaśpiewała naj-
większe hity zespołu. 

Atrakcji podczas Dni Żarowa nie zabrakło także dla seniorów. Fundacja „Babcia i Dziadek” była orga-

nizatorem VIII Przeglądu Piosenki Biesiadnej i Ludowej, który rozegrany został przy hotelu Żarmed 

w Żarowie. Wśród artystów nie brakowało także reprezentantów Żarowa, którzy wystąpili ze swoim 

muzycznym repertuarem. Łzy i Mesajah rozgrzały żarowską publiczność do czerwoności. To były dwa dni wypełnione świetną 

zabawą. Tegoroczne Dni Żarowa zgromadziły kilkutysięczną publiczność. 
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Święto książki
w SP Imbramowice

Wzorują się na patronce szkoły

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie tradycyjnie stanęli na 
wysokości zadania.

Dzień patrona uczniowie szkoły uczcili wyjątkowym programem artystycznym. 

Na zdjęciu wraz z Barbarą Nowak dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny 
Jenke w Mrowinach wyróżnieni „Przyjaciele Szkoły”: burmistrz Leszek Mi-
chalak, Zofia Staruszkiewicz oraz Lucyna Skorupska. 

Szkolny zespół muzyczny w trakcie występu tanecznego. 

Uczniowie podczas programu artystycznego. 

Obchody Dnia Godności mają pokazać, że niepełnosprawność to nie tabu, 
ale przede wszystkim, by przekonać, jak wiele do zaoferowania społeczeń-
stwu mają osoby niepełnosprawne intelektualnie.

Dzień Godności z Niepełnosprawnością Intelektualną w Żarowie uroczyście obchodzony był po raz ósmy. 

Dzień Godności w naszym mieście
Są wśród nas, pragną kochać i być kochanymi. Mają pasje i marzenia. Mimo swej choroby promienieją i obdarzają innych miłością, życzliwością i uśmiechem. 
Tak jak inni ludzie mają swoje potrzeby, tak samo odczuwają, uczą się i nawiązują przyjaźnie.

Już po raz ósmy wspólnie z 
mieszkańcami gminy Żarów 
niepełnosprawni świętowali 
Dzień Godności. Żarowskie 
obchody miały nie tylko 
charakter zabawy, ale przede 
wszystkim wspólnej integra-
cji. - Ten dzień to jedna z oka-
zji, aby mówić i przypominać 
o istnieniu niepełnospraw-
ności. Ma pokazać, że ludzie 
niepełnosprawni są wśród 
nas i mają pełne prawo za-

równo do godności, radości 
i zabawy - mówił Ryszard 
Dykcik pomysłodawca i or-
ganizator Żarowskiego Dnia 
Godności.

Corocznie żarowski Ośro-
dek Pomocy Społecznej, 
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu i Ryszard Dykcik 
zapraszają do Żarowa uczest-
ników terapii zajęciowej z 
Mokrzeszowa oraz Zespo-
łu Szkół Specjalnych ze 
Świdnicy, którzy pokazują, 
jak powinno się postrzegać 
godność. - To bardzo waż-
ny dzień, ponieważ niepeł-

Uroczystą mszą świętą 
oraz szkolną akademią 

społeczność Szkoły Podsta-
wowej im. Anny Jenke w 
środę, 18 maja uczciła dzień 
patrona.

To było wyjątkowe święto 
nie tylko dla zaproszonych 
gości, ale przede wszystkim 
uczniów szkolnej placówki. 
W krótkim programie arty-
stycznym dzieci przypomi-
nały, że szkoła w Mrowinach 
wychowuje młodych ludzi 
w duchu najważniejszych 
wartości i wzoruje się na 
swojej patronce. - Spotkali-
śmy się dziś, aby świętować 
dzień patrona naszej szkoły 
Anny Jenke, dla której drugi 

człowiek, miłość oraz dobro 
były najważniejszymi warto-
ściami w życiu. To ona uczy-
ła innych szacunku, a swoim 
życiem pokazała, że warto 
się poświęcać dla drugiego 
człowieka - mówiła podczas 
uroczystego apelu Barbara 
Nowak dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Anny Jenke w 
Mrowinach.

W trakcie uroczystości 
dyrektor szkoły w Mrowi-
nach Barbara Nowak nie 
zapomniała również o tych, 
którzy wspierają szkolną pla-
cówkę. Na ich ręce złożyła 
serdeczne podziękowania. 
Wszyscy „Przyjaciele Szko-
ły” otrzymali także pamiąt-

kowe statuetki. Wśród nich 
burmistrz Leszek Michalak, 
firmy Cedo, Ultra Plus, Yagi 
Poland Factory, Electrolux 
oraz T&P, Zofia Staruszkie-
wicz i Lucyna Skorupska 
prezes Spółdzielni Socjalnej 

„Raz Dwa Trzy”.
To już kilka lat odkąd mro-

wińskiej szkole patronuje 
Anna Jenke. Wśród wielu ży-
czeń i gratulacji  nie brako-
wało takich, które odwoły-
wały się do postawy patronki 
szkoły. - To ważne, aby w na-
szym środowisku korzystać ze 
wszystkich wskazówek, które 
zostawiła nam Anna Jenke. 
Gratulujemy wspaniałej uro-
czystości i pięknego przeka-
zu. Życzymy, aby patronka 
dodawała Wam dużo siły i 
motywacji do kolejnych dzia-
łań - gratulowali burmistrz 
Leszek Michalak oraz Ro-
man Konieczny przewodni-
czący Rady Miejskiej.

Magdalena Pawlik

Książki są lekarstwem 
dla umysłu”, „Książka 

uskrzydla”, „Kto czyta, żyje 
podwójnie”.

To tylko niektóre z licznych 
cytatów, które zostały wy-
eksponowane na specjalnej 
wystawie z okazji „Święta 
Książki” w Szkole Podsta-
wowej im. UNICEF w Im-
bramowicach. To nie była 
jedyna okazja, aby pokazać 
młodym ludziom, jak ważne 
jest to święto. Tego dnia spo-
łeczność szkoły uczciła tak-
że kolejną rocznicę nadania 
placówce imienia UNICEF. 
Rozstrzygnięto został rów-
nież gminny konkurs pla-
styczny „Nie pal-to niszczy 
zdrowie”. 

Podczas wspólnego świę-
towania uczniowie szkoły 
przypomnieli także o ak-
cjach, w których uczestni-
czy ich placówka. - Patron 
UNICEF zobowiązuje. To dla 
nas nie tylko powód do domy, 

ale również zobowiązanie do 
podejmowania działań na 
rzecz słabszych, biedniejszych 
i potrzebujących wsparcia. 
Nasza szkoła brała udział w 
projektach „Wszystkie kolory 
świata”, „Gwiazdka dla Afry-
ki”, „Adopcja serca”, „Góra 
grosza”, „Zbiórka darów” dla 
Domu Małego Dziecka w Ką-
tach Wrocławskich, „Baw się 
i bądź bezpieczny” czy „Warto 
być dobrym”. Obecnie reali-
zujemy projekt „UNICEF” – 
mówiła w trakcie uroczysto-
ści dyrektor szkoły Krystyna 
Waliszak.

Z okazji święta książki szko-
ła przygotowała również kier-
masz książek wykonanych 
przez dzieci, które można 
było zakupić i przekazać pie-
niądze na szczytne cele. Swój 
debiut podczas uroczystości 
miały także dzieci, które od 
niedawna tańczą w szkolnym 
zespole muzycznym.

Magdalena Pawlik

nosprawni stanowią liczną, 
ważną i szczególną grupę na-

szej społeczności. To są oso-
by, które potrzebują naszego 
wsparcia, a dzień godności 
pozwala zrozumieć ich potrze-
by i problemy, z jakim stykają 
się na co dzień – tymi słowa-
mi uczestników uroczystości 
przywitali burmistrz Leszek 
Michalak i przewodniczący 
Rady Miejskiej Roman Ko-
nieczny.

Dzień Godności Osób z 
Niepełnosprawnością Inte-
lektualną w Żarowie uroczy-
ście obchodzony był po raz 
ósmy. Towarzyszyły mu tak-
że liczne występy artystyczne 
dzieci i młodzieży ze szkół i 
placówek oświatowych oraz 
mieszkańców gminy Żarów. 

Magdalena Pawlik
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Izba Historyczna
zaprasza na wystawy

Strażacy na lotnisku

Teatralne sukcesy Co? Gdzie? Kiedy?

Do 26 czerwca otwarte 
będą dla zwiedzających 

dwie wystawy, które orga-
nizuje Żarowska Izba Histo-
ryczna. 

Pierwsza to wystawa fotogra-
ficzna „II Wojna Światowa w 
kolorze”, gdzie będzie można 
podziwiać zdjęcia z działań 
wojennych w latach 1939-1945. 
- II wojnę światową postrzega-
my najczęściej przez pryzmat 
czarno-białych zdjęć i filmów. 
Jednak wojna w kolorze ma zu-
pełnie inny wydźwięk i odbiór 
– przyznaje Bogdan Mucha z 
Żarowskiej Izby Historycznej. 

Na drugą wystawę „XXXV 
lat żarowskich biegów nar-
ciarskich” wspólnie z Żarow-
ską Izbą Historyczną zaprasza 
Miejskie Koło PTTK „Ża-
rodreptaki”. - Bieg Piastów 

to międzynarodowa impreza 
narciarska odbywająca się na 
Polanie Jakuszyckiej w Szklar-
skiej Porębie od 1976 roku. Z 
kolei Bieg Gwarków jest to 
drugi co do wielkości bieg nar-
ciarski w Polsce. Odbywa się 
corocznie w okolicy schroni-
ska”Andrzejówka” w Rybnicy 
Leśnej nieopodal Wałbrzycha. 
Bieg Piastów i Bieg Gwarków 
to 35-letnia historia startów 
Żarowian w obu imprezach 
narciarskich – mówi Bogdan 
Mucha z Żarowskiej Izby Hi-
storycznej.

Wystawy otwarte będą od 29 
maja do 26 czerwca w Żarow-
skiej Izbie Historycznej przy 
ul. Armii Krajowej 40. Wstęp 
wolny. Organizatorzy ser-
decznie zapraszają wszystkich 
mieszkańców.

Wspólnym zabawom nie było końca ...Wierszyki, tańce, przedstawienia i to wszystko z okazji Dnia Mamy i Taty.

Podczas festynu Optymi-
stycznej Rodziny w sobotę, 21 
maja nie zabrakło loterii fan-
towej, występów artystycz-
nych, słodkiego poczęstunku 
w „Kawiarence pod paraso-
lem”, a przede wszystkim nie-
spodzianek dla najmłodszych. 
Wśród nich były wspólne 
zabawy z „Ale Hecą”, stano-
wiska sportowe, plastyczne i 
garderoby, a w tym roku rów-
nież występ rodziców z Klu-
bu Kreatywnych Rodziców w 
sztuce „O królu Kraku i dziel-
nym Szewczyku Dratewce”. 
Scena w ogrodzie przedszkol-
nym rozbrzmiewała muzyką 
i dziecięcą poezją, nie zabra-

kło teatrzyków i tańców dla 
ukochanych rodziców. - Jak 
zawsze, występy dzieci bardzo 
wzruszyły i uszczęśliwiły ro-
dziców. Oprócz występów ar-
tystycznych przygotowaliśmy 
również pokonkursową wy-
stawę prac biorących udział 
w konkursie „Moja mama 
czarodziejka”, wykonanych 
przez rodziców naszych dzieci. 
Wszystkie mamy, które wzięły 
udział w konkursie otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz na-
grody książkowe. Na tarasie, 
„Kawiarenka pod parasolem” 
serwowała ciepłe i zimne da-
nia oraz napoje przygotowane 
przez personel przedszkola. 

Festyn Optymistycznej Rodziny
Jak co roku, przedszkolaki z żarowskiego Bajkowego Przedszkola, na Dzień Mamy i Taty przygotowały dla swoich rodziców mnóstwo atrakcji. 

W menu, królowały oczywi-
ście pyszne ciasta upieczone 
przez mamy naszych przed-
szkolaków. Rodzice z grupy 

„Tygryski”” zadbali o to, aby 
nie zabrakło kiełbasek z gril-
la. Dziękujemy za wsparcie fi-
nansowe i rzeczowe wszystkim 

sponsorom naszego rodzinne-
go pikniku - mówi Elżbieta 
Wierzyk, dyrektor Bajkowe-
go Przedszkola z Żarowa.

Dochód uzyskany z festynu 
zostanie przekazany na rzecz 
Rady Rodziców.

Magdalena Pawlik

W środę, 18 maja na lą-
dowisku w Tomkowej 

w gminie Strzegom odbył się 
kolejny etap szkoleń straża-
ków ochotników.

Zadanie polegało na przy-
jęciu śmigłowca ratunkowe-
go po zmierzchu. Z naszej 
gminy uczestniczyli straża-
cy z OSP Buków, Mrowiny, 
Wierzbna oraz Kalno.

Przed przylotem śmigłow-
ca powtórzono procedury. 

Wszyscy byli podekscy-
towani. O godz. 21.00 nad 
lądowiskiem pojawił się 
śmigłowiec. Strażak napro-
wadzający szczęśliwie spro-
wadził go na ziemię. Były to 
wprawdzie tylko ćwiczenia, 
ale pokazały, że wyszkolony 
strażak zawsze służy pomo-
cą, a ćwiczeń nigdy za wiele. 
Uczestnicy szkolenia będą 
mieli o czym opowiadać ko-
legom druhom.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy Pani Beacie Chrebela, Annie Domańskiej, Bernadzie Firuta i Urszuli 

Janeczek za pomoc w przygotowaniu cateringu na Dni Żarowa
      Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół 

Bukowa „Nasz Buków”

ŻARÓW
29 maja – 26 czerwca

Wystawa fotograficzna „II Wojna Światowa w kolorze 1939-1945” (Żarowska Izba Historyczna, 
ul. Armii Krajowej 40, wstęp wolny)
Wystawa „XXXV lat Żarowskich Biegów Narciarskich” (Żarowska Izba Historyczna, ul. 
Armii Krajowej 40, wstęp wolny)

2 czerwca
Spektakl teatralny „Wsteczne odliczanie” Savina Stanescu (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, 
godz. 19.00, wstęp wolny)

9 czerwca
Spektakl teatralny „Romanca” według Jacka Chmielnika (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, 
godz. 19.00, wstęp wolny)

10 czerwca
Spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych – pisarką, nauczycielką i malarką (Biblioteka Publicz-
na, ul. Piastowska 10, godz. 12.30)

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brze-

chwy w Żarowie zostali 
nagrodzeni w XV Międzysz-
kolnym Przeglądzie Małych 
Form Teatralnych, który od-
był się w Teatrze Miejskim w 
Świdnicy.

W teatralnych zmaganiach 
udział wzięły dwie grupy te-
atralne z żarowskiej podsta-
wówki. Pierwsza została na-
grodzona za spektakl „Pchła 
Szachrajka”, a druga to teatr 
cieni i nagrodzony spektakl 
„Jak wół do karety”. 

Na zdjęciu zwycięska gru-
pa teatralna ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie wraz z opieku-
nem Edytą Cichecką. Dwie 
uczennice klasy, podczas te-
atralnego przeglądu zdobyły 
również wyróżnienie za grę 
aktorską: Julia Korta i Ka-
mila Kądziołka.

Magdalena Pawlik



Gazeta Żarowska www.um.zarow.plSport8

W drodze do RIO

Zwycięstwo
pracowników

Electrolux Świdnica

MY zwycięzcą
streetball

Turniej deblowy

Olimpia w trzeciej lidze,
Zjednoczeni grają w barażach

Memoriał
Sypniewskiego

Kolejne 80 metrów

Zbyt wysokie 
progi

Siatkarzom PCO Volley Żarów nie udało się wywal-
czyć historycznego awansu do II ligi. Na rozegra-
nym w Gdańsku finałowym turnieju baraży zespół 
duetu trenerskiego Krzysztofa Wierzbickiego i Mar-
cina Wójciaka przegrał wszystkie trzy mecze.

PCO Volley swój turniej 
o wejście do II ligi rozegrał 
w Gdańsku, gdzie przyszło 
rywalizować z rezerwami 
Trefla Gdańsk, niedawnym 
pierwszoligowcem Hutni-
kiem Kraków oraz Chorosz-
czą Olsztyn.

Z promocji do rozgrywek 
szczebla wyższego cieszy-
li się gospodarze, Trefl II 
Gdańsk. Drugi Hutnik Kra-
ków szansy na awans poszu-
ka w bezpośrednim pojedyn-
ku z zagrożonym spadkiem 
drugoligowcem. Drużyna z 
malutkiego Żarowa nie spro-
stała obu czołowym druży-
nom gdańskiego turnieju, a 
drugiego dnia przegrała rów-
nież z Choroszczem Olsztyn. 

Sam fakt obecności w ta-

kim gronie był spora nobili-
tacją dla zespołu z Żarowa.  

Sezon trzeba uznać za bar-
dzo udany. Najpierw był 
awans w grupie finałowej III 
ligi, potem gra w barażach o 
awans do II ligi, a wreszcie 
występ w ścisłym finale. 

Zawodników czeka teraz 
zasłużony odpoczynek. Po 
wakacjach Volley wraca do 
treningów. Cele w klubie są 
zawsze najwyższe. Pozostaje 
czekać na pierwszy gwizdek 
nowego sezonu.

UKS PCO Volley Żarów: 
Kowalczyk, Skolimowski, 
Demcio, M. Wójciak, A. 
Wójciak, Lange, Pizuński, 
Wróbel. Knecht, Botwina, 
Pęczyński, Nowak, Derda.

Krzysztof Dutkiewicz

Spotkanie Wynik
Trefl II Gdańsk PCO Volley Żarów 3:0 (25:16, 13, 25:17) 

Hutnik Kraków PCO Volley Żarów 
3:0 (25:19, 26:24,

25:23)

Choroszcza Olsztyn PCO Volley Żarów 
3:1 (25:12, 23:25,

25:23, 25:20)

Debiutujący w rozgryw-
kach, pracownicy Elec-

trolux Świdnica wywalczyli 
tytuł mistrzowski Turnieju 
Zakładów Pracy w Piłce Noż-
nej o puchar Burmistrza 
Miasta Żarów z okazji tego-
rocznych Dni Żarowa.

Do turnieju na boisku Orlik 
przystąpiło siedem drużyn. 
Po rozegraniu spotkań gru-
powych obserwowaliśmy 
mecz o 5. miejsce, w którym 
Higher pokonał 5:0 Daicel. 

PCO Żarów w meczu o 3. 
miejsce pokonał 2:0 ubiegło-
rocznego triumfatora roz-
grywek Electrolux Żarów.

Finał padł łupem zawod-
ników Electrolux Świdnica, 
którzy po regulaminowym 

czasie gry okazali się lepsi 
od AKS Żarów, zwyciężając 
1:0.

- Uczestniczyliśmy po raz 
pierwszy w Turnieju o Pu-
char Burmistrza Miasta 
Żarów. Cieszę się, że dosta-
liśmy zaproszenie. Okazało 
się, że poziom był bardzo 
wysoki. Pełna mobilizacja, 
motywacja i przygotowanie 
do turnieju sprawiły, że na-
sza drużyna wygrała turniej. 
Specjalne podziękowania dla 
Pani Iwony Sowińskiej, Ma-
riusza Dudy i Marcina Mru-
gały za pomoc i wsparcie w 
organizacji – relacjonuje 
Piotr Gawart z Electrolux 
Świdnica.  

Krzysztof Dutkiewicz

Od lewej, góra: Baranowski, Śmiłek, Janes, Narewski, Lipka,  Trojanowski, 
Gawart (trener). Od lewej, dół: Czapski, Kotus, Dyko, Ciuba, Szpłocharski, 
Łygan.

foto: internet

Igor Moczulski oraz Roman Burdziński okazali się duetem bezkonkurencyj-
nym, zwyciężając w Turnieju Koszykówki Ulicznej.
Druga lokata dla The Animals - Marcin Kłok, Michał Szpot. Brązowe me-
dale zawisły na szyjach Tomasza Mirowicza, Adama Kulisa oraz Bartosza 
Dytko z zespołu Uchodźcy. Tuż za podium Przemysław Sikora, Piotr Pudlik 
z zespołu Harlem.

Na kortach tenisowych spotkali się tenisiści, by walczyć o prym najlep-
szych zawodników w turnieju deblowym. W ramach współzawodnictwa 
sportowego przeprowadzonego z okazji Dni Żarowa zwyciężył Maurycy 
Hening z Pawłem Czekaj-Derek. Na kolejnych lokatach znaleźli się: Oliwer 
Hanc-Wojciech Hanc, Ryszard Serafin-Paweł Niewęgłowski, Mariusz Bo-
rowiec-Marek Reruch.

Na dwie kolejki przed 
zakończeniem sezonu 

w IV dolnośląskiej lidze 
piłkarskiej nie ma już zna-
ków zapytania.

Olimpia Kowary świętuje 
awans do III ligi. O utrzy-
manie w rozgrywkach 
przygotowują się ekipy 
Polonii Trzebnicy, Zjedno-
czonych PCO Żarów oraz 
Włókniarza Mirsk. Te trzy 
drużyny zagrają w meczach 
barażowych.

Niewiele radości kibicom 
przyniosło długo oczeki-
wane zwycięstwo Zjedno-
czonych w rundzie rewan-
żowej. Pomimo wygranej 

1:0 nad Polonią Trzebnica, 
żarowianie mogą być pew-
ni gry w barażach o utrzy-
manie w IV Lidze dolno-
śląskiej.

Spotkania barażowe z 
zespołami z Klas Okręgo-
wych zaplanowane są na 18 
czerwca. Wcześniej wylo-
sowane zostaną pary, które 
powalczą o IV Ligę.

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

1  Olimpia Kowary 28 76 25 1 2 75-15
2  Sokół Wielka Lipa 28 70 22 4 2 89-22
3  Orkan Szczedrzykowice 28 58 17 7 4 80-31
4  GKS Kobierzyce 28 47 14 5 9 76-36
5  Orzeł Ząbkowice Śląskie 28 47 14 5 9 54-42
6  Pogoń Oleśnica 28 46 13 7 8 54-51
7  Chrobry II Głogów 28 43 13 4 11 54-46
8  Granica Bogatynia 28 38 12 2 14 57-61
9  Bielawianka Bielawa 28 36 9 9 10 36-41
10  Piast Nowa Ruda 28 36 11 3 14 42-55
11  AKS Strzegom 28 35 10 5 13 35-44
12  Lotnik Jeżów Sudecki 28 29 7 8 13 49-65
13  Polonia Trzebnica 28 25 7 4 17 46-80
14  Zjednoczeni PCO Żarów 28 25 8 1 19 36-80
15  Włókniarz Mirsk 28 24 6 6 16 36-65

16
 BKS Bobrzanie 
 Bolesławiec

28 1 0 1 27 13-98

Paweł Fajdek triumfował 
w prestiżowym konkur-

sie rzutu młotem ponownie 
w tym sezonie przekraczając 
80 metrów. 

 Polski mistrz świata na 
prowadzenie wyszedł w 
drugiej serii, w której osią-
gnął najlepszy rezultat dnia 
– 80.28. Podopieczny Cze-
sława Cybulskiego do gra-
nicy 80 metrów zbliżył się 
także w dwóch kolejnych 

rzutach - 79.66 oraz 79.48. 
Drugą pozycję zajął Dilszod 
Nazarow (78.12). Bliski wy-
pełnienia wynoszącej 77.00 
normy olimpijskiej był w 
Oregonie Wojciech Nowic-
ki, który zakończył zawody 
na trzecim miejscu z rezul-
tatem 76.86. Rzut młotem 
rozegrano podczas mityngu 
w Eugene pierwszy raz od 
dwóch dekad.

Krzysztof Dutkiewicz

Siatkarki z Wrocławia oraz 
siatkarze z Wołowa zwy-

ciężyli w X Memoriale im. 
Edwarda Sypniewskiego.

W turnieju mężczyzn na ko-
lejnych pozycjach znalazły się 
dwie drużyny Chemika Żarów 
oraz  Boroki Katowice. Wśród 
pań dwie kolejne pozycje me-
dalowe przypadły ekipie z Ża-
rowa oraz Jeleniej Góry.

Statuetki wyróżniających 
zawodników otrzymali: Ra-
dosław Lipiński (Boroki 
Katowice), Michał Łynko 
(Wołów), Ireneusz Pękała 
(Chemik I Żarów), Marek 
Derda (Chemik II Żarów), 
Patrycja Jastram (Arka-
dy Wrocław), Daria Libuś 
(Chemik Żarów).

Krzysztof Dutkiewicz


