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Święto Konstytucji
3 Maja w Żarowie

Dni Żarowa-Stachursky, 
Róże Europy i Liber

Dodatkowe patrole 
na ulicach Żarowa

W tym roku obchodzić 
będziemy 226. rocz-

nicę uchwalenia Konstytucji  
3 Maja.

Z tej okazji zapraszamy 
wszystkich mieszkańców 
do wspólnego świętowania, 
które rozpocznie się uroczy-

W okresie wakacyjnym 
na terenie Żarowa 

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

Szczególnym nadzorem ob-
jęty zostanie teren Osiedla 
Piastowskiego w Żarowie. To 

Tegorocznymi gwiazdami 
Dni Żarowa będą Róże Eu-

ropy, Liber oraz Stachursky. 
Gwiazdy zaśpiewają w Ża-

rowie swoje największe hity. 
W programie dwudniowej 
imprezy każdy znajdzie coś 
dla siebie. Organizatorzy 
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Pożar hali w Thermaflexie. Dzięki 
szybkiej interwencji strażaków ogień 
został opanowany.

Zobacz, gdzie powstają nowe 
chodniki na terenie gminy Żarów.

Duży sukces odniosła drużyna 
Gońca Żarów, która rywalizowała 
w Dolnośląskim finale szachów 
drużynowych LZS „Złota Wieża”.

Więcej na str. 5

stą mszą świętą w intencji 
Ojczyzny. W programie ob-
chodów zaplanowano także 
przemarsz patriotyczny uli-
cami miasta oraz złożenie 
kwiatów pod Pomnikiem Pa-
mięci Narodowej.

więcej na str. 7

„Zostańmy razem”, „Czuję i wiem”, „Gdy zapłaczesz”. Kto z nas nie zna 
tych hitów? Już niebawem usłyszymy je w Żarowie (Foto: http://www.se-

.pl/rozrywka/gwiazdy/lato-z-radiem-jacek-stachursky-zaprasza-nie-mo-
ze-was-tam-zabraknac_862472.html)

Radni Rady Miejskiej poparli wniosek burmistrza Leszka Michalaka.

wspólny pomysł Spółdzielni 
Mieszkaniowej i mieszkań-
ców miasta. Na ostatniej se-
sji Rady Miejskiej, żarowscy 
radni jednogłośnie zadecy-
dowali, aby przekazać na to 
zadanie środki finansowe na 
Fundusz Wsparcia Policji.

więcej na str. 5

przygotowali w tym roku 
wiele nowych niespodzia-
nek, które gwarantować będą 
udaną zabawę.

- W tym roku Dni Żarowa, 
rozpoczną się 26 maja w Par-
ku Miejskim.

więcej na str. 7

Wniosek
złożony

w ramach
Aglomeracji

Wałbrzyskiej!



Biblioteka oraz Dyskusyjny Klub Książki w Żarowie zapraszają mieszkańców na spotkanie autorskie z Markiem Perzyń-
skim, pisarzem, dziennikarzem, rzecznikiem Teatru Polskiego we Wrocławiu, miłośnikiem Dolnego Śląska.

- Autor napisał, m.in. Dolny Śląsk dla dociekliwych. Miejsca Niezwykłe; Wrocław dla dociekliwych. Pomniki, tajemnice 
kościołów i klasztorów, kresowe pamiątki; Dolnego Śląska skarby, osobliwości i cuda; Dolny Śląsk. Kraina zamków, katedr 
i wulkanów; Twierdza i inne atrakcje Kłodzka, Dolnośląskie zamki, dwory i pałace. Serdecznie zapraszamy do biblioteki na 
spotkanie ze znanym pisarzem – mówi Stanisława Biernacka dyrektor biblioteki w Żarowie.

Spotkanie zaplanowane zostało na poniedziałek, 8 maja o godz. 16.00 w bibliotece przy ul. Piastowskiej 10 w Żarowie.
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Kronika Policyjna Zadaj pytanie Burmistrzowi
Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:

m.pawlik@um.zarow.pl
z dopiskiem „pytanie do burmistrza”. 

Dziś prezentujemy kolejne pytanie, które nadesłane zostało na profilu facebookowym:

Lucyna mieszkanka Żarowa: Ile jest cmentarzy komunalnych na terenie gminy Żarów? Kto odpowiada za 
utrzymanie czystości na ich terenie? Kto ustala opłaty za utrzymanie grobów?

Burmistrz Leszek Michalak: 
Na terenie naszej gminy są dwa cmentarze komunalne – w Żarowie i Wierzbnej. Za czystość, inwestycje i remonty na cmentarzach ko-

munalnych odpowiada gmina Żarów i skala kosztów ponoszonych na utrzymanie cmentarzy determinuje wysokość ponoszonych opłat. Ich 
wysokość jest ustalana na podstawie zarządzenia Burmistrza. Opłaty za utrzymanie grobów w naszej gminie nie odbiegają od wysokości 
obowiązujących w innych gminach. Środki te w całości rozdysponowane zostają na remonty i inwestycje na terenie cmentarzy, które 
realizowane są każdego roku. Nowe alejki cmentarne, remont schodów wejściowych do kaplicy i wnętrza obiektu, odrestaurowane ławy, 
wymienione lampy, odmalowane kolumny i drzwi wejściowe. To tylko niektóre z prac, które jak do tej pory zrealizowane zostały na żarow-
skim cmentarzu. W minionym roku realizowany był kolejny etap prac na cmentarzu. Blisko 150 tysięcy złotych kosztował remont dachu. 
W tym roku przymierzamy się do kolejnych inwestycji na terenie cmentarzy komunalnych. W tej chwili trwa remont bramy wejściowej na 
cmentarzu w Żarowie. Niebawem rozpoczną się także prace remontowe przy budowie kolejnych nowych alejek na cmentarzach w Żarowie 
oraz Wierzbnej. 

Piotr Borkowski, ul. Spokojna 1, 58-130 Żarów
e-mail: piotrboro@wp.pl, pogrzeby w ramach zasiłku z ZUS

USŁUGI POGRZEBOWE
I KAMIENIARSKIE

CAŁODOBOWO 607-946-188

→ Sprzedam mieszkanie w Ża-
rowie 44 m2. Tel. 508 299 700
→ Sprzedam działki Mrowiny 
ul. Kolejowa 1. Tel. 74 858 94 99
→ Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe 50 m2 w Piotrowicach 
24, 1 piętro, Wspólnota, kuchnia, 
2 pokoje, WC+ łazienka. Tel.797 
944 508

BUSY do NIEMIEC
z adresu na adres

tel. 735 140 404
wyjazd: poniedziałek, czwartek

powrót: wtorek, piątek
 200 zł

Postrzelił swojego kolegę
Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 20-letniemu męż-
czyźnie, który postrzelił swojego kolegę z broni pneuma-
tycznej.  - Do zdarzenie doszło w Mielęcinie. Pielęgniarka 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala „Latawiec” w 
Świdnicy powiadomiła o przyjęciu na oddział mężczyzny z 
dwoma ranami postrzałowymi od śrutu. W toku postępowa-
nia funkcjonariusze policji ustalili, że 23-letni mężczyzna 
został postrzelony dwukrotnie w głowę z broni pneuma-
tycznej w postaci pistoletu zasilanego nabojami gazowymi 
przez swojego kolegę. Pokrzywdzony po udzieleniu pomocy 
medycznej został zwolniony do domu. W wyniku podjętych 
czynności funkcjonariusze zatrzymali sprawcę przestęp-
stwa, u którego w miejscu zamieszkania zabezpieczono broń 
pneumatyczną wraz z nabojami gazowymi oraz ujawniono 
susz roślinny o wadze 7,11 grama – wyjaśnia Katarzyna 
Wilk komendant komisariatu policji w Żarowie.

Nietrzeźwi za kierownicą
Funkcjonariusze policji w Żarowie zatrzymali kolejnych nie-
trzeźwych kierowców. Mężczyźni odpowiedzą przed sądem 
za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Oprócz 
utraty uprawnień do kierowania grozi im także grzywna i 2 
lata pozbawienia wolności. - Prawie promil alkoholu w wydy-
chanym powietrzu miał 56-letni mężczyzna, który w takim sta-
nie prowadził swój samochód. Zatrzymaliśmy także 27-latka, 
kierowcę motoroweru, który również był pod wpływem alko-
holu. Po zbadaniu poziomu alkoholu we krwi, alkomat wskazał 
wynik półtora promila – mówi komendant policji Katarzyna 
Wilk.

Stracił panowanie nad pojazdem
77-letni mieszkaniec Wałbrzycha, kierując samochodem mar-
ki Subaru z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad 
pojazdem i dachował. Wskutek zdarzenia pasażer pojazdu 
doznał obrażeń ciała. Do wypadku doszło na drodze w Mie-
lęcinie.

Oprac. Magdalena Pawlik

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywie-

szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 70/2017 z dnia  
18 kwietnia 2017r. 

Pierwsza wiosenna zbiórka krwi

Odkrywamy tajemnice Dolnego Śląska
z Markiem Perzyńskim

Biegamy po zdrowie

Żarowianie nie przegapili 
kolejnej szansy pomocy 

najbardziej potrzebującym. 
Podczas pierwszej wiosennej 
zbiórki krwi we wtorek, 11 
kwietnia uzbierano ponad 17 
litrów tego życiodajnego pły-
nu. Wśród chętnych uczest-
ników nie zabrakło także 
mieszkańców, którzy po raz 
pierwszy oddawali krew.

Młodzi Żarowianie prze-
łamali strach i zdecydowa-
li się honorowo podzielić 

tym najcenniejszym darem. 
- Dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom za każdą kro-
plę krwi. Ponad 17 litrów 
oddanych przez 38 osób to 
całkiem niezły wynik. Te 
liczby świadczą tylko o wiel-
kich sercach naszych miesz-
kańców i o tym, że niesienie 
pomocy innym jest trendy 
- przyznaje Czesław Giem-
za prezes żarowskiego Klu-
bu Honorowych Dawców 
Krwi.

Mieszkańcy z dużym zainteresowaniem odpowiedzieli na apel żarowskie-
go Klubu Honorowych Dawców Krwi.

Kolejna zbiórka krwi zo-
stała zaplanowana na 13 
czerwca. Krew będzie moż-
na oddawać tradycyjnie 

w Zespole Szkół  przy ul. 
Zamkowej 10 w Żarowie, w 
godz. 9.00-13.00.

Magdalena Pawlik

Kronika Filmowa
Gminy Żarów

oglądaj w Internecie 
www.um.zarow.pl i na 

facebooku Gmina Żarów

Co tydzień kilka
nowych filmów

Lubisz aktywnie spędzać 
wolny czas na świeżym 

powietrzu? Amatorska dru-
żyna ŻARÓW BIEGA zapra-
sza na wspólne treningi.

Treningi są bezpłatne i 
skierowane zarówno do osób 
rozpoczynających swoją 
przygodę z bieganiem, jak i 
tych nieco bardziej zaawan-
sowanych. 

Grupa spotyka się w każdy 
wtorek o godz. 18:00 na bo-
isku lekkoatletycznym przy 
ul. 1 Maja w Żarowie. Do 
wspólnej aktywności zapra-
szamy zarówno dzieci, jak i 
dorosłych.

Krzysztof Dutkiewicz

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 został wywieszony na 

okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w oparciu o Zarządzenie Nr 73/2017 z dnia 21 kwietnia 2017r. 
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Anna Suchodolska – nowy
zastępca dyrektora GCKiS

Pożar hali w Thermaflexie

Dzięki szybkiej interwencji strażaków ogień został opanowany.

Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną wybuchu pożaru w żarowskim 
Thermaflexie. 

Tak wyglądało miejsce po zawaleniu się kamienicy w Świebodzicach. Zdję-
cie ze strony: http://www.polskieradio.pl/130/3993/Artykul/1750017,Kata-
strofa-budowlana-w-Swiebodzicach-Sa-ofiary

Jednostka OSP Mrowiny także wspomagała zastępy strażaków w Świe-
bodzicach.

Na zdjęciu strażacy z jednostki OSP Żarów, którzy uczestniczyli w akcji poszukiwawczo-ratowniczej w Świebodzi-
cach.

Na zdjęciu Anna Suchodolska – 
nowy zastępca dyrektora GCKiS 
w Żarowie.

Jest absolwentką Aka-
demii Wychowania Fi-

zycznego we Wrocławiu. 
Przez 11 lat pracowała jako 
specjalista do spraw mar-
ketingu, promocji i obsługi 
klientów komercyjnych w 
„Uzdrowisko Szczawno-Je-
dlina” S.A.

Zajmowała się tam szeroko 
pojętym marketingiem i pro-
mocją spółki na zewnątrz, 
pozyskiwaniem funduszy 
- sponsorów na imprezy 

kulturalne organizowane w 
Uzdrowisku. Zrealizowała 
szereg projektów związa-
nych z organizacją imprez. 
Wśród nich Festiwal jedne-
go aktora z Danielem Ol-
brychskim, liczne koncerty 
„Opera Art” z Poznania ze 
Sławomirem Pietrasem, 
organizacja Święta Zdroju w 
Jedlinie - Zdrój,  koordynacja 
3 Festiwalu Krystyny Jandy 
w Szczawnie - Zdroju 2016 i 
wiele innych. 

Anna Suchodolska wygra-
ła konkurs na stanowisko za-
stępcy dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie. Wcześniej funkcję 
tę pełnił Tomasz Pietrzyk, 
obecny dyrektor żarowskiej 
instytucji kultury. Do kon-
kursu zgłosiły się trzy osoby, 
ale komisja konkursowa jed-
nogłośnie wyłoniła kandyda-
turę Anny Suchodolskiej. 
- Najważniejszym zadaniem, 
które wykonywać będę w 

Gminnym Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie jest przede 
wszystkim pomoc dyrektoro-
wi w kierowaniu działalno-
ścią naszej instytucji. Ale nie 
tylko. Do innych moich za-
dań będzie również należało 
pełnienie roli koordynatora 
w zakresie organizacji i roz-
woju działalności kulturalnej 
i sportowej, pozyskiwanie 
dodatkowych środków finan-
sowych na działalność kultu-
ralną, całokształt prac zwią-
zanych z przygotowaniem i 
realizacją organizowanych 
imprez, sporządzanie kalen-
darza imprez oraz współpra-
ca z placówkami oświatowy-
mi, organizacjami i innymi 
jednostkami działającymi na 
terenie gminy Żarów – mówi 
Anna Suchodolska nowy 
zastępca dyrektora GCKiS w 
Żarowie.

W wolnym czasie pani 
Ania zajmuje się florystyką 
artystyczną i rękodziełem.

Po godzinie 6.00 rano w 
piątek, 21 kwietnia wy-

buchł pożar w żarowskiej 
fabryce Thermaflex.

Nad fabryką unosił się 
ogromny słup dymu, któ-
ry widać było z odległości 
nawet 20 kilometrów. Z 
żywiołem walczyło ponad 
dwadzieścia zastępów straży 
pożarnej. Nikt nie został ran-
ny. - Zadymienie w hali było 
ogromne i sprawiało wraże-
nie, jakby płonął cały budy-
nek. Prawdopodobnie tliły się 
plastikowe rury izolacyjne od 
maszyny do recyklingu – mó-
wił nadkomisarz Robert To-
polski ze świdnickiej straży 
pożarnej. 

Około godziny 8.00 rano 
sytuacja została już opano-
wana, pożar został dogaszo-
ny. Zniszczeniu uległa część 
hali produkcyjnej. Ewaku-
owano wszystkich pracowni-
ków. Nikt nie został poszko-
dowany. Przyczyny pożaru 
nie są jeszcze znane. 

Strażacy pracowali na miej-

scu przez kilkanaście go-
dzin. Miejsce, gdzie doszło 
do pożaru, było nadzorowa-
ne przez co najmniej dobę. 
Z informacji uzyskanych od 

strażaków wiadomo, że oko-
ło 1/3 hali o powierzchni 5 
tysięcy metrów kwadrato-
wych uległo zniszczeniu.

Magdalena Pawlik

Strażacy – Nasi Bohaterowie
Sobota 8 kwietnia. Było około godziny 9 rano, gdy przy ulicy Krasickiego w Świebodzicach, najprawdopodobniej po wybuchu gazu, zawaliła się kamienica. Budynek 
zamieszkiwało 17 osób. Część wyszła, zanim doszło do tragedii, dziesięć osób wyciągnięto, sześć – trzech mężczyzn, kobieta i dwoje dzieci - nie przeżyło.

Od razu do akcji skierowa-
no policjantów, ratowników 
medycznych, kilka helikop-
terów Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego oraz straża-
ków. W przeszukiwaniu 
gruzów zawalonej w Świe-
bodzicach kamienicy, poma-
gali także strażacy z żarow-
skich jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Pięciu stra-
żaków z jednostki OSP 
Żarów i sześciu druhów z 
jednostki OSP Mrowiny. 
Strażacy pracowali w pocie 
czoła, ręcznie przeszukiwa-
li gruzowisko, sprawdzając, 
czy ktoś jeszcze pod nim 
nie został. Pierwsza grupa 
strażaków z Żarowa praco-
wała przy zawalonej kamie-
nicy od wczesnych godzin 
porannych, a druga od po-
południa do samego rana. 
- Nasza żarowska jednostka 

od razu została wezwana na 
miejsce, udział w akcji brali 
też druhowie z OSP Mrowi-
ny. To była bardzo trudna 
akcja, wspomagaliśmy inne 
zastępy strażaków w akcji 
poszukiwawczo-ratowniczej. 
Utrudniony był sam dostęp 
do zawalonego budynku i 
uwięzionych w nim miesz-
kańców, ściany rozeszły się, 
stropy zawaliły i wszystko 
było zaciśnięte. Ściągaliśmy 
cegłówka po cegłówce, aż do 
samego końca. Nie mieliśmy 
przecież pewności, czy zosta-
ły odnalezione już wszystkie 
osoby uwięzione w zawalo-
nej kamienicy. Całe gruzowi-
sko zostało dokładnie prze-
czesane – mówi Ireneusz 
Zadylak komendant gmin-
ny jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Żarowie, 
który uczestniczył w akcji 

poszukiwawczo-ratowniczej 
w Świebodzicach.

Nie było czasu na zmęcze-
nie, choć sama akcja była 
długotrwała i niezwykle wy-
czerpująca. Trzeba było jed-
nak w bardzo szybkim tem-
pie przystąpić do działania 
i szukać uwięzionych osób. 
- Dwie jednostki strażackie z 
Żarowa i Mrowin pracowały 
podczas akcji poszukiwaw-
czo-ratowniczej w Świebodzi-
cach. Aktywnie uczestniczyli 
w dotarciu do poszkodowa-
nych. Wykonywali czynności 
pomocnicze, wspomagali tak-
że strażaków przy usuwaniu 
gruzu. Część z nich oddelego-
wana została na miejsce przy-
jazdu śmigłowców Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego - re-
lacjonuje Jacek Osiński z 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Świdnicy. 

Ich praca nie ogranicza się 
tylko do gaszenia pożarów. 
Strażacy sprawdzają się za-
równo, niosąc pomoc ofia-
rom wypadków drogowych, 
podczas powodzi i innych 
akcji, jak chociażby ta w 
Świebodzicach. To właśnie 
dzięki ich służbie, wielkiemu 
zaangażowaniu w ratowanie 
zdrowia i życia ludzkiego, 
a nierzadko całego dobytku 
możemy czuć się bezpiecz-
nie. - Strażacy są zawsze go-
towi na poświęcenie i ciężką, 
a niekiedy ofiarną służbę. 
Podejmują ryzyko, aby być 
najbliżej potrzebujących. Bo 
praca w Straży Pożarnej to 
nie tylko gaszenie ognia, ale 
także szereg innych działań, 
ratujących to co najcenniej-
sze – ludzkie życie. Składam 
serdeczne podziękowania, 
w imieniu swoim i naszych 
mieszkańców, druhom z jed-
nostek OSP Żarów i OSP 
Mrowiny za udział oraz po-
moc podczas akcji poszuki-
wawczo-ratowniczej w Świe-
bodzicach. To było wielkie 
poświęcenie i choć bilans 
całej akcji był tragiczny, bo 
zginęło sześć osób, strażacy 
i ratownicy zrobili wszystko, 
aby uratować poszkodowa-
nych. To godne pochwały. 
To wielka rzecz – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

Wciąż można wspierać poszkodowanych w katastrofie 
budowlanej w Świebodzicach. Podajemy numer konta, 

na który można wpłacać darowizny:

GMINA ŚWIEBODZICE
PL 70 1600 1462 1016 7846 2000 0006 

z dopiskiem: Pomoc dla osób poszkodowanych w kata-
strofie budowlanej

Numery telefonów w sprawie przekazywania darów 
rzeczowych:

Ośrodek Pomocy Społecznej: 74 666 99 28
Miejski Dom Kultury: 74 666 95 70, 74 666 95 72

(w godz. 7.30-15.30)
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MILIONY na nowe inwestycje

Moment przekazania urządzeń żarowskim funkcjonariuszom policji. Na 
zdjęciu Katarzyna Wilk komendant policji w Żarowie,  nadkomisarz Adam 
Jacek Pilch wraz burmistrzem Leszkiem Michalakiem, przewodniczącym 
Rady Miejskiej Romanem Koniecznym i Heleną Słowik. 

Centrum przesiadkowe, ścieżki rowerowe i montaż nowego oświetlenie na 
terenie Żarowa – mieszkańcy czekają na tę inwestycję z niecierpliwością.

Kolejny nowy wóz w tym roku trafi do strażaków. Tym razem zasili on jed-
nostkę OSP w Pożarzysku.

Dzięki budowie nowego budynku żłobka Bajkowe Przedszkole w Żarowie 
będzie mogło przyjąć więcej dzieci.

Policjanci otrzymali
nowe AlcoBlow

Nowa wiejska siłownia w Mrowinach

Funkcjonariusze policji w 
Żarowie zostali wyposa-

żeni w nowe urządzenia do 
badania stanu trzeźwości – 
AlcoBlow.

Będą je wykorzystywać 
podczas codziennej służby 
do badania kierowców, któ-
rzy wsiedli za kierownicę po 
wypiciu alkoholu. Ale to nie 
jedyne materiały, które trafiły 
do żarowskich policjantów. Ze 
środków Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gmin-
nego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii zostały 
zakupione artykuły biurowe, 
rękawiczki gumowe oraz 
maskotki „Komisarz Lew”. 
Wszystkie artykuły także tra-
fiły do żarowskiego komisaria-
tu policji. Materiały przekazali 
policjantom burmistrz Leszek 
Michalak, przewodniczący 
Rady Miejskiej Roman Ko-
nieczny i Helena Słowik 
przewodnicząca Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. - Dzięki 
przewodniczącej Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, radnym 
Rady Miejskiej i burmistrzowi 
otrzymaliśmy bardzo cenne 
dla nas materiały. Wśród nich 
urządzenie AlcoBlow, które 
służy do sprawdzenia stanu 
trzeźwości, maskotki „Komi-
sarz Lew”, które przydadzą 
się w szkołach podstawowych 
na pogadankach i spotkaniach 

grup interdyscyplinarnych. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni za 
przekazane nam materiały, 
które są pomocne i przydatne 
w naszej pracy – mówi Kata-
rzyna Wilk komendant komi-
sariatu policji w Żarowie.

AlcoBlow to jedno z now-
szych urządzeń służące do 
szybkiego pomiaru stężenia 
alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Będzie wykorzy-
stywany przez funkcjonariu-
szy w codziennej służbie w 
celu eliminowania z ruchu 
drogowego kierujących pod  
wpływem działania alkoholu. 
Tester pozwala w przeciągu 
kilku sekund przeprowadzić 
test na zawartość alkoholu w 
wydychanym powietrzu, co 
znacznie usprawni i przyśpie-
szy kontrolę kierowców. - W 
imieniu komendanta powiato-
wego policji w Świdnicy ser-
decznie dziękujemy za wspar-
cie naszej pracy. Bez takich 
urządzeń i innych materiałów, 
które zostały nam dziś przeka-
zane byłoby trudniej pracować, 
a nawet zachęcić młodzież do 
pracy w naszej instytucji – do-
powiadał  nadkomisarz Adam 
Jacek Pilch zastępca komen-
danta powiatowego policji w 
Świdnicy.

Urządzenia AlcoBlow zo-
stało zakupione ze środków 
Gminnego Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzi-
nie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie.

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej potwierdziła przyznanie dofinansowania na projekty 
złożone przez gminę Żarów. Wszystkie wnioski, o których pisaliśmy już wielokrotnie wcześniej, doczekały 
się pozytywnej weryfikacji. Niektóre z inwestycji są już realizowane, a inne muszą jeszcze poczekać na 
ogłoszenie przetargów, jego rozstrzygnięcie i podpisanie umowy z wykonawcą.

- Rzeczywiście długo cze-
kaliśmy na oficjalne rozstrzy-
gnięcie i ogłoszenie wyników 
naboru wniosków. Ale tak 
długo trwała dokładna wery-
fikacja wszystkich złożonych 
projektów. Dzięki tym inwe-
stycjom rozpoczniemy prze-
budowę naszego miasta, bo 
wśród inwestycji, które bę-
dziemy realizować w Żarowie 
jest budowa zintegrowanego 
centrum przesiadkowego i 
dróg rowerowych, ciągów 
pieszych wraz z oświetle-
niem na terenie naszego mia-
sta. Nie zabraknie też zadań 
oświatowych. Gruntowny re-
mont – termomodernizacja, 
który rozpoczął się już kilka 
tygodni temu zostanie prze-
prowadzony w budynku Szko-
ły Podstawowej w Żarowie. 
Rozpoczniemy również budo-
wę nowego żłobka. Na terenie 
Łażan ruszymy z kanalizacją, 
a w Mielęcinie, Mrowinach i 
Przyłęgowie trwają remonty 
świetlic wiejskich. Czeka nas 
wiele pracy, ale na pierwsze 

efekty musimy jeszcze trochę 
poczekać – wyjaśnia bur-
mistrz Leszek Michalak.

Wszystkie wnioski, które 
przygotowali pracownicy Re-
feratu Rozwoju Urzędu Miej-
skiego w Żarowie otrzymały 
dofinansowania. Pieniądze, 
które trafią do Żarowa po-
zwolą na zrealizowanie ko-
lejnych ważnych inwestycji. 
Skorzystają na tym wszyscy 
mieszkańcy naszej gminy. 

Część z inwestycji, na które 
gmina Żarów pozyskała dofi-
nansowanie już się rozpoczę-
ła. Są to: termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w 
Żarowie, przebudowa świe-
tlic wiejskich w Mrowinach, 
Przyłęgowie i Mielęcinie 
oraz budowa kanalizacja w 
Łażanach. Kolejne inwesty-
cje ruszą tuż po rozstrzygnię-
ciu przetargów i podpisaniu 
umów z wykonawcą zadania. 
Będziemy Państwa o tym in-
formowali.

Magdalena Pawlik

ZADANIE
CAŁKOWITA WARTOŚĆ    

PROJEKTU
DOFINANSOWANIE

Przebudowa oraz doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – 
przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny i Przyłęgów 

833 032,99 zł  699 734,03 zł

Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum 
przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych, ciągów pieszych 
wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów

5 114 351,75 zł 4 347 198,99 zł

Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie 
decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom

3 679 970,00 zł 3 127 974,50 zł

Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie 
zaprojektuj i wybuduj

2 154 960,00 zł 1 831 716,00 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja w Żarowie 1 245.575,99 zł  662.646,43 zł
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez 
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany

4 425 576,28 zł 3 058 325,06 zł

Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk 
katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy 
Świdnica

6 563 000,00 zł 4 174 720,02 zł

NASZE PROJEKTY Z POZYSKANYM DOFINANSOWANIEM:

Stowarzyszenie „Mrowiny 
na Swoim” ma nową sie-

dzibę.
Teraz wszystkie zebrania 

i spotkania mieszkańców 
Mrowin i członków mrowiń-
skiego stowarzyszenia będą 
odbywać się w nowej wyre-
montowanej sali. Swój wol-
ny czas, w zmodernizowa-
nej sali mogą spędzać także 
wszyscy mieszkańcy Mro-
win. Mieści się tam sprzęt z 
urządzeniami sportowymi, 
który jeszcze w 2015 roku 
przekazał nieodpłatnie na 

rzecz stowarzyszenia Inve-
st-Park Development. Wśród 
sprzętów, z których korzy-
stać mogą mieszkańcy są 
przyrządy treningowe, rower 
magnetyczny, wioślarz, au-
tomat do gry w strzałki, orbi 
trek magnetyczny, stół bilar-
dowy i stolik piłkarski. 

Mieszkańcy sami wyre-
montowali pomieszczenie. 
Odświeżali, malowali, sprzą-
tali i choć zajęło to trochę 
czasu, warto było czekać 
na taki efekt końcowy. Te-
raz mają gdzie spędzać swój 

Roman Konieczny
Stowarzyszenie „Mrowiny na Swoim”
Pomieszczenie, które dziś jest nową siedzibą nasze-
go stowarzyszenia służyło dawniej jako sala gim-
nastyczna przy Szkole Podstawowej w Mrowinach. 
Rzeczywiście, prace przy remoncie tej sali trwały 
dosyć długo. Przez półtora roku, tak naprawdę sami 
mieszkańcy i członkowie Stowarzyszenia „Mrowiny 
na Swoim” pracowali przy jego remoncie. Położy-

liśmy nowe tynki, lakierowana i cyklinowana była podłoga, a sama sala została 
odświeżona i wymalowana. Wszyscy pracowaliśmy społecznie i nieodpłatnie. Ze 
sprzętu oczywiście mogą korzystać wszyscy mieszkańcy naszej wsi. Na zebraniu 
naszego stowarzyszenia ustaliliśmy, że nowa sala będzie udostępniona mieszkań-
com dwa razy w tygodniu, po dwie godziny. Będziemy pełnić tutaj dyżury jako 
osoby dorosłe ze stowarzyszenia i mam nadzieję, że nie zabraknie chętnych, aby 
przyjemnie i pożytecznie spędzać wolny czas. Dzięki wspólnemu wysiłkowi mamy 
kolejne miejsce przyjazne mieszkańcom, miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli 
spędzić miło czas, z drugiej zaś, gdzie zadbają o zdrowie i sprawność fizyczną.

wolny czas. To bardzo dobra alternatywa, 
nie tylko dla dzieci i młodzieży.

Tak po remoncie wygląda mini siłownia w Mrowi-
nach.



nr 07 / 27 kwietnia 2017 Inwestycje Gazeta Żarowska5

Ruszyła
termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej

w Żarowie

Przybywa nowych chodników

Dodatkowe patrole policyjne 
na ulicach Żarowa

Kolejne nowe chodni-
ki powstają na terenie 

gminy Żarów. Trwają prace 
przy budowie nowych cią-
gów pieszych przy ulicy Ar-
mii Krajowej oraz Krzywo-
ustego w Żarowie.

Zakończyła się już także 
budowa nowego chodnika 
w Bożanowie. Zrobi się bez-
pieczniej, tym bardziej, że w 
niektórych miejscach brako-
wało takiego bezpiecznego 
przejścia. - Ruszyliśmy z re-
montami kolejnych chodników 
na terenie naszej gminy. W tej 
chwili prace budowlane trwa-
ją przy ulicy Armii Krajowej 
od strony remizy strażackiej 
OSP w Żarowie oraz przy uli-
cy Krzywoustego na Osiedlu 

Trwają prace przy budowie nowego chodnika przy ul. Armii Krajowej w Ża-
rowie.

Każdego roku Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach przekazuje 
środki finansowe na dodatkowe patrole wakacyjne.

Nowy chodnik zostanie oddany do użytku mieszkańców na początku 
czerwca. 

O tym, gdzie policja pełnić będzie dodatkowe dyżury podczas wakacji za-
decydują także mieszkańcy. 

Teren przy Szkole Podstawowej w Żarowie został rozkopany. Widać, że 
elewacja budynku jest już bardzo zniszczona. 

Przy budynku szkoły trwają także prace przy wymianie niedrożnej sieci 
kanalizacyjnej.

Piastowskim. Wcześniej zakoń-
czyła się budowa chodnika w 
Bożanowie, na odcinku przy 
świetlicy wiejskiej. W planach 
na ten rok jest jeszcze budo-
wa kolejnych chodników w 
Bukowie, Imbramowicach i 
Pożarzysku, które powstaną 

przy drogach powiatowych. W 
kolejce na nowy ciąg pieszy 
oczekuje również ulica H. Bro-
datego w Żarowie – wyjaśnia 
Joanna Walichnowska kie-
rownik Referatu Inwestycji i 
Dróg Urzędu Miejskiego w 
Żarowie. 

Inwestycje obejmują swo-
im zakresem także wykona-
nie studni rewizyjnej wraz z 
odpływem oraz wykonanie 
wpustu ulicznego. Budowa 
chodnika przy ul. Armii Kra-
jowej w Żarowie kosztować 
będzie 57 699,30 złotych, a w 
Bożanowie całkowity koszt 
zadania to kwota 14 637,00 
złotych. Wszystkie prace zo-
staną w całości sfinansowane 
ze środków własnych budże-
tu gminy Żarów.

W okresie wakacyjnym 
na terenie Żarowa 

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

Szczególnym nadzorem ob-
jęty zostanie teren Osiedla 
Piastowskiego w Żarowie. To 
wspólny pomysł Spółdzielni 
Mieszkaniowej i mieszkań-
ców miasta. Na ostatniej se-
sji Rady Miejskiej, żarowscy 
radni jednogłośnie zadecy-
dowali, aby przekazać na to 
zadanie środki finansowe na 
Fundusz Wsparcia Policji. - 
Jak co roku, kiedy zbliża się 
okres wakacyjny Spółdziel-
nia Mieszkaniowa przekazu-
je środki finansowe poprzez 
gminę na dodatkowe patrole 
na terenie naszego miasta. Ze 

szczególnym uwzględnieniem 
Osiedla Piastów. Wspólnie za-
decydowaliśmy, że będziemy 
kontynuować to zadanie, tym 
bardziej, że ubiegłoroczna 
akcja przyniosła konkretne 
efekty. A myślę, że skorzystają 
na tym nie tylko mieszkańcy 
Osiedla Piastowskiego, ale 
wszyscy Żarowianie – mówił 

podczas sesji Rady Miejskiej 
burmistrz Leszek Michalak.

Dodatkowe patrole poli-
cyjne, wzorem lat ubiegłych, 
realizowane będą w okresie 
wakacyjnym, w miejscach 
szczególnie zagrożonych 
wytypowanych na podstawie 
analizy stanu bezpieczeń-
stwa. Uwzględnione zostaną 
także w tym zakresie wnioski 
społeczności lokalnej.

Podczas sesji Rady Miejskiej 
w czwartek, 13 kwietnia radni 
jednomyślnie poparli pomysł 
wprowadzenia  dodatkowych 
patroli policyjnych. Wyrazili 
również zgodę na wsparcie 
finansowe tego projektu dla 
policji w Żarowie. Środki fi-
nansowe na rzecz policji prze-
kazała Spółdzielnia Mieszka-
niowa w Świebodzicach.

Magdalena Pawlik

Wniosek
złożony

w ramach
Aglomeracji

Wałbrzyskiej!

Projekt: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja
Dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”

Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałania nr 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym - konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia

na terenie ZIT AW
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 1.240.002,86 zł
Kwota dofinansowania: 659.681,52 zł

Rozpoczęły się prace zwią-
zane z termomodernizacją 
budynku Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w 
Żarowie. W ramach prac re-
montowych, które zostaną 
tutaj przeprowadzone szkol-
na placówka zyska nowe 
okna, drzwi, wentylacje, a 
jej wizerunek zmieni także 
nowa elewacja. Pierwsze ro-
boty właśnie się rozpoczęły 
i przyszkolny teren powoli 
zamienia się w plac budowy. 
Na znaczny postęp będziemy 
jednak musieli poczekać do 
sezonu letniego, kiedy dzie-
ci opuszczą szkolne mury na 
wakacje. Wtedy też wymie-
niona zostanie stolarka okien-
na i drzwiowa, a budynek 
pokryje się nową elewacją. 
- Pierwsze prace remontowe, 
które rozpoczęły się jeszcze 
w marcu polegały głównie na 
oczyszczeniu terenu. Pracow-
nicy skuli także tynki, zerwa-
li stary styropian i nałożyli 
opaskę betonową na ścianach 
fundamentowych. W tej chwili 
nakładana jest izolacja piono-
wa na ścianach i przyklejany 
nowy styropian. Pracujemy 
również przy wymianie nie-
drożnych rur kanalizacyjnych. 
W następnym etapie czeka nas 
wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej, położenie nowych 
tynków, a na końcu budynek 
zyska nową elewację – wyja-
śnia Piotr Neczaj z Refera-
tu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Termomodernizacja bu-
dynku szkoły w Żarowie to 
ważna i długo oczekiwana 
inwestycja. Szkoła posiada 
nowoczesne boisko lekko-
atletyczne, plac zabaw, do-
brze wyposażoną salę gimna-
styczną, a w ostatnim czasie 
sale lekcyjne, sanitariaty, hol 
i przejścia komunikacyjne 
zostały gruntownie zmoder-
nizowane. Teraz przyszedł 
czas na zmianę wyglądu bu-
dynku od jego zewnętrznej 
strony. - Termomodernizacja 
budynku szkoły z pewnością 

przyniesie efekt na wielu 
płaszczyznach. Od ekologii, 
poprzez oszczędności na kosz-
tach ogrzewania, po estetykę 
budynku. Przypomnę tylko, że 
dzięki montażowi powietrznej 
pompy ciepła obniżone zosta-
ną koszty energii generowa-
nej przez obiekt. A w zamian 
będziemy mogli zakupić nowe 
pomoce dydaktyczne do szko-
ły, wyposażyć ją w nowocze-
sny sprzęt czy przeprowadzić 
kolejne inwestycje i remonty. 
Poprawią się również warun-
ki nauki naszych uczniów i 
pracy wszystkich nauczycie-
li – mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Projekt „Termomoderniza-
cja budynku Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w 
Żarowie”, w ramach którego 
realizowana jest inwestycja 
otrzymał 659.681,52 złotych 
dofinansowania z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskie-
go na lata 2014-2020. Cał-
kowity koszt przedsięwzię-
cia wyniesie 1.240.002,86 
złotych. To kolejny wniosek 
złożony przez gminę Żarów, 
który uzyskał tak duże dofi-
nansowanie.

Magdalena Pawlik

Policjanci otrzymali
nowe AlcoBlow
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Świadek przemocy – bardzo ważna osoba
w przerwaniu zamkniętego kręgu milczenia

Realizowana kampania 
lokalna „Otwórz oczy - 

reaguj na przemoc w rodzi-
nie” dużą uwagę poświęca 
świadkom przemocy.

To właśnie sąsiedzi, zna-
jomi, dalsi krewni, a cza-
sem przypadkowe osoby są 
świadkami dramatów, jakie 
dokonują się w domach, w 
których występuje przemoc. 
Słyszą za ściany krzyki, wo-
łanie o pomoc, czyjś płacz. 
Widzą ślady pobicia, które 
osoba pokrzywdzona stara 

Otóż nie !!! PAMIĘTAJ 
1. Osoba doświadczająca przemocy często obawia się o swoje 
życie i zdrowie. Boi się tego, że nawet jeśli zawiadomi o prze-
stępstwie policję, prokuraturę to i tak nikt nie będzie chciał ze-
znawać, że widział, słyszał jak ona doznaje przemocy.
2. Osoba doświadczająca przemocy nie wierzy, że ktoś chce 
i może jej pomóc, że ma prawo prosić o pomoc i że coś się 
zmieni.
3. Osoba doświadczająca przemocy wstydzi się prosić o pomoc, 
bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to co się dzieje w 
jej domu.
4.  Osobą odpowiedzialną za zastosowanie przemocy jest jedynie 
osoba stosująca przemoc. To sprawca mógł postąpić inaczej.
5. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Zgodnie z art. 
207§1 kk czyn taki jest zagrożony karą pozbawienia wolno-
ści. Często dopiero rozpoczęcie procedury karnej powoduje, 
że osoby stosujące przemoc zaczynają zauważać lub zmieniać 
swoje postępowanie.

się ukryć. 
W naszym lokalnym spo-

łeczeństwie w dalszym cią-
gu funkcjonują stereotypy 
mówiące o tym, że osoba 
doświadczająca przemocy 
sama powinna zgłosić się na 
policję, bądź że sprowokowa-
ła sprawcę do aktu przemocy, 
a także że nie warto się wtrą-
cać w nie swoje sprawy, albo, 
że zgłoszenie na Policję i tak 
nic nie da.

Świadek przemocy jest bar-
dzo ważną osobą. Ważną, bo 

często jedyną, która może 
pomóc przerwać przemoc! 
Świadek może przerwać 
zamknięty krąg milczenia! 
Może pomóc!

Jeśli ktoś jest świadkiem 
przemocy nie musi robić 
tego, co policja, prokurator, 
psycholog, lekarz.

Ważne jest przede wszyst-
kim to, żeby :

1. wysłuchać osoby, która 
doznaje przemocy, 

2. uwierzyć w to, co mówi 
3. zapewnić ją o tym, że ma 

prawo szukać pomocy 
4. zawiadomić osoby, które 

zajmują się udzielaniem po-
mocy w sytuacjach kryzyso-
wych, czyli: 

- Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Żarowie tel. 74 8580 745

- Policję 997
- Zespół interdyscyplinarny 

(funkcjonujący przy OPS w 
Żarowie) 74 8580 745

- Ogólnopolskie Pogotowie 
dla Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie „Niebieska Linia” 800 120 
002

Pracownik socjalny, funk-
cjonariusz Policji, peda-
gog lub psycholog szkolny, 
członek Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych mogą urucho-
mić procedurę „Niebieskiej 
Karty”. „Niebieska Karta” 
jest procedurą pomocową dla 
osób i rodzin w których po-
dejrzewa się występowanie 
przemocy w rodzinie oraz 
procedurą interwencyjną, 
gdyż jej celem jest zatrzyma-
nie przemocy i zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa 
osobom krzywdzonym.

Świadek sytuacji przemo-
cy domowej wobec dziecka 
może zgłosić ten fakt np. do 

pracownika szkoły, przed-
szkola, żłobka gdzie uczęsz-
cza dziecko, na policję, do 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej lub do Sądu Rodzinne-
go. Zgłoszenie do OPS lub/i 
Sądu Rodzinnego można wy-
słać w formie pisemnej jako 
Wniosek o wgląd w sytuację 
dziecka. 

Krzywdzone dziecko może 
szukać wsparcia poprzez 
bezpłatną infolinię Telefonu 
Zaufania dla dzieci i mło-
dzieży - 116 111.

Niewiele osób ma na tyle 
odwagi i siły, by decydować 
się na zawiadomienie Policji, 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
czy szkoły o podejrzeniu sto-
sowania przemocy w swojej 
rodzinie, wśród znajomych 
lub sąsiadów.  Jednak pamię-
tajmy, że brak reakcji może 
doprowadzić do tragedii. 

Teresa Borowiec
Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego

Samolotem
do Warszawy

Dla niektórych z nich 
była to pierwsza taka 

podróż w życiu. I pierwsza 
wizyta w stolicy.

A tam wśród licznych 
atrakcji Zamek Królewski i 
inne zabytki Starego Miasta, 
Centrum Nauki Kopernik, 
Stadion Narodowy i Łazien-
ki Królewskie. Podczas po-
bytu w Warszawie ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. 
UNICEF w Imbramowicach 
zwiedzili także Sejm, Pałac 
na Wodzie i Powązki. Uda-
ło im się także podpatrzeć 
zmianę warty przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza, Sy-
renę nad Wisłą i Pomnik 
Małego Powstańca. 

Podróż rozpoczęła się i za-
kończyła nietypowo, bo sa-
molotem. - Wycieczka była 
świetna! Byłem zachwycony 

lotem samolotowym i cza-
rem Starego Rynku w nocy. 
Chciałbym więcej takich wy-
cieczek. Warszawa to jedno z 
najciekawszych miast Polski 
i każdy powinien odwiedzić 
ją przynajmniej raz!- mówi 
Mikołaj Lejba piątoklasi-
sta z Imbramowic. 

To była niezapomniana 
przygoda w Warszawie. - 
Najbardziej zdziwiły mnie 
zabawne wiewiórki w Par-
ku Łazienkowskim, które 
reagowały na imię Basia. 
Zobaczyłam w Warszawie 
tyle wspaniałych miejsc, a o 
wszystkich opowiadała nam 
pani przewodnik. Warszawa 
to piękne i zabytkowe mia-
sto - wspomina Nikola Kuc 
uczennica piątej klasy ze 
szkoły w Imbramowicach.

Magdalena Pawlik

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach tuż po wyj-
ściu z samolotu.

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

Kilkadziesiąt worków śmieci zostało zebranych podczas pierwszych wio-
sennych akcji wędkarzy.

I przed pomnikiem Syrenki Warszawskiej.

Wędkarze dbają
o stawy

Zamiast wędek, worki i rękawice robocze. Tak uzbrojeni wędkarze przystąpili 
do wspólnego sprzątania terenów wokół stawów w Żarowie, Kalnie i Imbra-
mowicach. Wspólne akcje porządkowe terenów przy zbiornikach wodnych to 
coroczne przedsięwzięcia, które przeprowadzają żarowscy wędkarze. Efek-
tem pierwszych wiosennych zbiórek, które zorganizowane zostały w marcu i 
kwietniu było kilkadziesiąt zebranych worków śmieci.

- Ilość śmieci, w stosunku 
do lat ubiegłych, maleje, co 
świadczy o większej świado-
mości społecznej osób spę-
dzających czas nad naszymi 
wodami oraz faktem sprząta-
nia po sobie i zbierania odpa-
dów. Niestety nadal zdarzają 
się miejsca, gdzie zostają 
wyrzucane śmieci domowe, 
pozostałości po AGD, odzież, 
elementy samochodowe i duża 
ilość butelek szklanych oraz 
plastikowych. W akcji uczest-
niczyła tylko niewielka grupa 
wędkarzy, z czego większość 
stanowił zarząd. Dlatego rów-

nież w tym miejscu apelujemy 
o większe zaangażowanie się 
pozostałych wędkarzy w tego 
typu akcje oraz o sprzątanie 
podczas wędkowania terenu 
w najbliższym otoczeniu – 
mówi Grzegorz Osiecki z 
żarowskiego koła PZW.

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. - Podczas prac 

porządkowych wykonaliśmy 
również szereg przycinek 
traw, krzaków, a także przy-
gotowaliśmy miejsca do przy-
szłych zawodów koła. Zawody 
mistrzostw koła w dyscyplinie 
spławikowej dla wszystkich 
kategorii zaplanowane zo-
stały na 7 maja w Imbramo-
wicach. Wszystkim zaanga-
żowanym w akcję sprzątania 
stawów składamy serdeczne 
podziękowania – dopowiada 
Jarosław Sypułowicz pre-
zes koła w Żarowie.

W niewielkiej części zmie-
nił się także skład zarządu w 

PZW Okręg Wałbrzych. Pod-
czas wyborów, które odbyły 
się 8 kwietnia na funkcję 
prezesa ponownie wybrano 
Andrzeja Polaka. Dokona-
no także zmian osobowych 
w składach komisji rewizyj-
nej, sądu koleżeńskiego oraz 
wybrano delegatów na krajo-
wy zjazd PZW. Przez delega-
tów zostały również podjęte 
wnioski, które powinny po-
móc wędkarzom w realiza-
cji swojego hobby. Między 
innymi bardzo możliwe, że 
od 1 stycznia 2018r. wpisy 
do rejestru będą dokonywane 
tylko wtedy, gdy wędkarze 
zdecydują się na wpuszcze-
nie ryby do siatki. Zarybienia 
karpiem w większości będą 
skupione na małym karpiu 
tzw. „kroczkiem”, a nie na 
zarybianiu rybą wymiarową. 
Szczegóły niedługo pojawią 
się na stronie internetowej 
PZW Okręg Wałbrzych.

Więcej informacji, cie-
kawostki oraz komunikaty 
można znaleźć na stronie 
internetowej żarowskiego 
związku wędkarskiego www.
pzw.org.pl/zarow oraz na 
facebooku. 
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Figury św. Jana
Nepomucena
z Bukowa i Wierzbnej

Śladami historii

część
II

W końcu XIV wieku trumna ze zwłokami Jana z Pomuk przeniesiona została 
do katedry praskiej. Po śmierci króla Wacława IV w 1419 roku, kult Męczennika 
– Jana z Pomuk szybko rozszerzył się i umocnił wśród ludności w Czechach, 
Niemczech, Austrii, na Śląsku oraz na Litwie. W 1693 roku wzniesiono pierw-
szą jego statuę, która stanęła w miejscu zabójstwa na kamiennym moście 
Karola w Pradze.

W okresie późniejszym sta-
tua ta stała się swego rodzaju 
wzorcem dla licznie powsta-
jących na terenach wiejskich 
oraz miejskich figur przedsta-
wiających Jana Nepomucena, 
które zwane są obecnie czę-
sto „Nepomukami”. W 1710 
roku z polecenia ówczesnego 
cesarza Józefa II rozpoczęto 
proces kanonizacyjny Jana 
z Pomuk, który dziesięć lat 
później ogłoszony został przez 
papieża Innocentego XIII bło-
gosławionym. W następnym 
roku odbyła się jego beatyfi-
kacja, a w dniu 19 marca 1729 
roku czeski męczennik został 
przez Benedykta XIII ogło-
szony świętym. W kalendarzu 
liturgicznym jego wspomnie-
nie przypada na 16 maja. W 2 
połowie XVIII wieku figury 
św. Jana Nepomucena zdobiły 
krajobraz wielu krajów euro-
pejskich, jako wyraz ludowej 
pobożności i symbol małej ar-
chitektury sakralnej.

Kult św. Jana Nepomuce-
na stał się w dobie baroku 
bardzo popularny w Austrii, 
Hiszpanii, Belgii, Polsce, a 
nawet na dworze króla Fran-
cji. W Czechach rozwijali go 
głównie jezuici, częściowo 
po to, aby osłabić tamtejszy 
silny kult Jana Husa. Święty 

jest do dziś patronem miejsc i 
osób związanych z wodą: ma-
rynarzy, flisaków, rybaków, 
powodzian, mostów, brodów 
itp., a także patronem dobrej 
spowiedzi, spowiedników i 
dobrej sławy. Według tradycji 
ludowej św. Jan Nepomucen 
chronił pola i zasiewy przed 
powodzią, ale również i su-
szą. Dlatego jego figury tzw. 
Nepomuki można spotkać 
jeszcze dzisiaj przy drogach w 
sąsiedztwie mostów, rzek, ale 
również na placach publicz-
nych (rynki) i kościelnych oraz 
na skrzyżowaniach wiejskich 
dróg. W Polsce Nepomuki 
były najpopularniejszymi fi-
gurami umieszczanymi w ka-
pliczkach. Większość figur św. 
Jana Nepomucena wzorowana 
jest na figurze wykonanej w 
brązie, która stanęła na pra-
skim moście Karola w 1683 
roku. Wykonawcą drewniane-
go modelu tej rzeźby był Jan 
Brokoff. Przedstawia ona Ne-
pomucena z gwiezdną aureolą 
(od 3 do 10 gwiazdek, prze-
ważnie 5), z palmą męczeńską 
i krucyfiksem w dłoni. Można 
spotkać Nepomuki przedsta-
wiające świętego z palcem na 
ustach jako symbol milczenia 
i dotrzymania tajemnicy spo-
wiedzi (rzadki atrybut) lub z 

książką zamykaną na kłód-
kę (również rzadki atrybut). 
Z gwiezdną aureolą dookoła 
głowy św. Jana Nepomucena 
związana jest legenda, któ-
ra mówi o pojawieniu się na 
wodzie Wełtawy kręgu pięciu 
gwiazd, które wskazać miały 
jego ciało poszukującym. In-
nym wyróżnikiem Nepomu-
ków jest strój XVIII-wieczne-
go kanonika, w skład którego 
wchodzą: biret (czapeczka), 
komża (rokieta), sutanna, ma-
nolet (futrzana peleryna) i buty 
ze ściętym noskiem.

Bogdan Mucha 
Gminne Centrum Kultury i 

Sportu

Stachursky, Róże Europy i Liber 
na Dniach Żarowa

Młodzi aktorzy na 
scenie

Święto Konstytucji
3 Maja w Żarowie

Wspólne zdjęciu jury i uczestników przeglądu teatralnego.

Uczniowie szkół podstawowych podczas występu artystycznego.

W tym roku obchodzić 
będziemy 226. roczni-

cę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Z tej okazji zaprasza-
my wszystkich mieszkań-
ców do wspólnego święto-
wania, które rozpocznie się 
uroczystą mszą świętą w 
intencji Ojczyzny.

W programie obchodów 
zaplanowano także prze-
marsz patriotyczny ulicami 
miasta oraz złożenie kwia-
tów pod Pomnikiem Pamię-
ci Narodowej.  - Majowe 
Święta są dniami polskiej 
jedności. Spotkajmy się, by 
okazać radość i dumę z na-
szej Ojczyzny. Zachęcamy 
gorąco wszystkich mieszkań-
ców do przybycia z rodzina-
mi, by tego dnia wspólnie z 
nami włączyć się w obchody 

tego patriotycznego święta – 
zaprasza burmistrz Leszek 
Michalak.

Ale to nie jedyny atrakcje 
przygotowane przez orga-
nizatorów z okazji Święta 3 
Maja. Jak co roku w żarow-
skim gimnazjum rozegrany 
zostanie turniej szachowy, 
a kila dni później, dokład-
nie 6 maja Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie 
zaprasza na koncert zespołu 
„Reaktywacja Band”. Zespół 
zagra w Żarowie piosenki z 
repertuaru Kabaretu Star-
szych Panów i Wojciecha 
Młynarskiego. 

Bilety na koncert do naby-
cia w Gminnych Centrum 
Kultury i Sportu, przy ul. 
Piastowskiej 10 A w Żaro-
wie w cenie 10 złotych.

Program
uroczystości 3 Maja:

11.15 – zbiórka Pocztów 
Sztandarowych
11.30 – msza święta w inten-
cji Ojczyzny w Kościele p.w. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Żarowie
12.30 – przemarsz patrio-
tyczny ulicami miasta
13.00 – uroczystości pod Po-
mnikiem Pamięci Narodowej 
(okolicznościowe przemówie-
nie Burmistrza Miasta Żarów i 
składanie wiązanek)

Ponad kilkudziesięciu 
uczestników zmierzyło 

się w II Przeglądzie Teatrzy-
ków Szkolnych, którego or-
ganizatorem była Szkoła 
Podstawowa im. Anny Jen-
ke w Mrowinach.

Na szkolnej scenie wy-
stąpili uczniowie szkół i 
przedszkoli z Żarowa, Mro-
win, Świdnicy i Jaworzyny 
Śląskiej. Konkurs odbywał 
się pod honorowym patro-
natem burmistrza Leszka 
Michalaka. Młodzi akto-
rzy zaprezentowali swo-
je umiejętności w piątek, 
21 kwietnia na świetlicy 
w Mrowinach. - Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim 

uczestnikom za udział w 
drugiej edycji Przeglądu 
Teatrzyków Szkolnych. I za 
tak profesjonalne przygoto-
wanie wszystkich występów 
Za pomoc i zaangażowanie 
dziękuję także nauczycielom 
szkoły oraz Radzie Rodziców 
- mówiła podczas otwarcia 
konkursu Barbara Nowak 
dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Anny Jenke w Mro-
winach. 

Konkurs przygotowały 
nauczycielki: Małgorzata 
Kownacka oraz Małgorza-
ta Zięba.

Wyniki dostępne są na 
stronie www.um.zarow.pl

Magdalena Pawlik

Tegorocznymi gwiazdami 
Dni Żarowa będą Róże 

Europy, Liber oraz Stachur-
sky. Gwiazdy zaśpiewają w 
Żarowie swoje największe 
hity. W programie dwudnio-
wej imprezy każdy znajdzie 
coś dla siebie.

Organizatorzy przygoto-
wali w tym roku wiele no-
wych niespodzianek, które 
gwarantować będą udaną 
zabawę.  - W tym roku pod-
czas Dni Żarowa, które roz-
poczną się 26 maja w Parku 
Miejskim, zagrają Rain, Di-
troit, Liber i Ina, Róże Euro-
py i Stachursky. Koncerty to 
nie jedyne atrakcje na jakie 
mogą liczyć mieszkańcy Ża-
rowa. Święto miasta i gminy 
rozpocznie uroczysta sesja 
Rady Miejskiej, na której zo-
staną wręczone Złote Dęby. 
Po sesji barwny korowód, 
prowadzony przez Zespół 
Pieśni i Tańca „Jubilat” i Ża-
rowską Orkiestrę Dętą, przej-
dzie ulicami Żarowa do Par-
ku Miejskiego. Po oficjalnym 
otwarciu Dni Żarowa wystą-

pi Żarowska Orkiestra Dęta, 
a po niej z wiązanką tańców 
narodowych zaprezentuje 
się  zespół „Jubilat”. Po nich 
przyjdzie czas na prezentację 
zespołów działających przy 
GCKiS. Około godziny 19.00 
zagra zespół Ditroit, w skład 
którego wchodzą żarowscy 
muzycy. Gwiazdą pierwszego 
dnia święta miasta będzie Li-
ber i Ina. Na koniec wystąpi 
zespół Water Band, który po-
prowadzi zabawę pod chmur-
ką  – mówi Tomasz Pietrzyk 
dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie.

Tradycyjnie nie zabraknie 
dobrej zabawy dla najmłod-
szych. Z okazji Dnia Mamy, 
który wypada w pierwszy 
dzień Dni Żarowa każda 
mama zostanie sportreto-
wana przez swoje dziecko, a 
wykonana praca zawiśnie w 
ogromnej galerii pod chmur-
ką. Na scenie zaprezentują się 
szkoły i zespoły działające 
przy GCKiS. Park Kuglarzy, 
czyli mega bańki mydlane, 
żonglerka i spacer po taśmach 

to wszystko będzie czekało 
na żarowian, każdy będzie 
mógł spróbować swoich sił.   
W bloku muzycznym, który 
rozpocznie się około godziny 
19.00 zagrają dobrze znany 
żarowskiej publiczności ze-
spół Rain. Gwiazdami wie-
czoru będą Róże Europy i 
Stachursky. A całość zakoń-
czy dyskoteka pod gwiazda-
mi utrzymana w klimacie lat 
90-tych.

Więcej szczegółów znaj-
dziecie Państwo w kolejnych 
numerach Gazety Żarow-
skiej i na stronie interneto-
wej www.um.zarow.pl oraz 
www.centrum.zarow.pl

Magdalena Pawlik

Jeszcze tylko do 28 kwietnia, do godz. 15.30 składać 
można wnioski o nadanie odznaczenia „Złoty Dąb”. 

Odznaczenia tradycyjnie zostaną wręczone podczas Dni 
Żarowa.

Pełna treść ogłoszenia oraz wnioski dostępne na stronie 
internetowej www.um.zarow.pl

Wniosek o nadanie 
odznaczenia
„Złoty Dąb”
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Walczą do końca!

Wierzbianka demoluje

Zgrana Rodzina płaci 
taniej na basenie!

Nie masz jeszcze planów 
na długi weekend? Spędź 

go z nami i zabierz swoją Ro-
dzinę na basen w Żarowie.

W ramach promocji Zgra-
na Rodzina wejście na basen 
już od 5 zł /os. Przyjdź, sko-
rzystaj, zrelaksuj się! Spraw 
radość sobie i swoim najbliż-
szym!

Promocja trwa od 29.04-
03.05. Do zobaczenia! Cze-
kamy na Ciebie! :)

Więcej informacji pod nu-
merem telefonu 74 8580 187 
wew. 30

Regulamin promocji znaj-
duje się na stronie www.cen-
trum.zarow.pl oraz w recepcji 
krytej pływalni w Żarowie.

Zjednoczeni w grze
W pięciu ostatnich meczach piłkarze Zjednoczonych Żarów zdobyli 20 bramek. Podopieczni Adama Łagiew-
ki wszystkie te spotkania wygrali, a grający trener pozostaje jedną z najjaśniejszych postaci drużyny.

Tym razem biało-niebiescy 
odprawili z kwitkiem Iskrę 
Jaszkowa Dolna. Łagiewka 
zaliczył dwie bramki i asystę, 
dwa celne trafienia dołożył 
Mateusz Kołodziej. Rywal 
po zmianie stron zdołał zdobyć 
zaledwie jedną bramkę.

Zjednoczeni: Hruszowiec, 
Chłopek, Chrapek, Wojnow-
ski, Kaczmarczyk, Szuba 
(‘60 Łuczak), Baziak, Kli-
maszewski, Łagiewka, (‘69 
Chwoschenko), Florczak (‘55 
Borowiec), Kołodziej (‘80 Bo-
brecki). 

Rozpędzony Żarów do lide-
rującej Nysy Kłodzko traci trzy 
punkty. Dość nieoczekiwanej 
porażki w ostatniej kolejce do-
znał Górnik Boguszów-Gorce, 
przegrywając na wyjeździe z 
Victorią Tuszyn 3:1. Potknięcie 
wicelidera wykorzystali Zjed-

noczeni. Do drugiego miejsca 
premiowanego awansem tracą 
już tylko punkt. 

20. kolejka – wyniki:
Unia Złoty Stok – Zjednocze-

ni Żarów 1:6, LKS Bystrzyca 
Górna – Victoria Tuszyn 0:4, 
Grom Witków – Pogoń Dusz-
niki Zdrój 3:1, Iskra Jaszkowa 
Dolna – Nysa Kłodzko 2:2, Pi-
ławianka – Zdrój Jedlina Zdrój 
1:3, Górnik Boguszów-Gorce 
– MKS Szczawno Zdrój 2:1, 
Orlęta Krosnowice – Zamek 
Kamieniec 1:4, Niemczanka 
– LKS Gola Św. (obustronny 
walkower)

21. kolejka – wyniki:
Unia  Złoty – Grom Witków 

0:4, Zamek Kamieniec Ząbk.– 
Bystrzyca Górna 1:1, Zjedno-
czeni Żarów – Iskra Jaszkowa 
Dolna 4:1, Victoria Tuszyn – 
Górnik Boguszów-Gorce 3:1 

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Nysa Kłodzko 21 49 15 4 2 67-24
2.  Górnik Boguszów-Gorce 21 47 15 2 4 39-26
3.  Zjednoczeni Żarów 21 46 14 4 3 48-21
4.  Zdrój Jedlina Zdrój 21 42 13 3 5 56-30
5.  Victoria Tuszyn 21 40 12 4 5 45-21
6.  LKS Bystrzyca Górna 21 35 10 5 6 37-28
7.  MKS Szczawno Zdrój 21 34 9 7 5 41-28

8.
 Zamek Kamieniec   
 Ząbkowicki

21 29 8 5 8 41-34

9.  Pogoń Duszniki Zdrój 21 25 7 4 10 33-36
10.  Iskra Jaszkowa Dolna 21 24 6 6 9 27-38
11.  Grom Witków 21 22 7 1 13 32-47
12.  Unia Złoty Stok 21 19 5 4 12 27-55
13.  Orlęta Krosnowice 21 17 4 5 12 21-50
14.  Piławianka Piława Górna 21 17 5 2 14 23-50
15.  Zryw Gola Świdnicka 21 12 3 3 15 31-56

 Niemczanka Niemcza 21 12 3 3 15 23-53

Niemczanka Niemcza i Zryw Gola Świdnicka wycofały się z roz-
grywek po rundzie jesiennej.

MKS Szczawno Zdrój – Po-
goń Duszniki Zdrój 2:0, Zdrój 
Jedlina Zdrój – Orlęta Kro-
snowice 7:0, Nysa Kłodzko 

– Niemczanka Niemcza 3:0 
(vo), Gola Św. - Piławianka 
0:3 (vo).

Krzysztof Dutkiewicz

Kolejny sezon najstarszej 
amatorskiej ligi piłki siat-

kowej w naszym wojewódz-
twie powoli dobiega końca. 
W ostatniej kolejce Chemik 
Żarów pokonał ekipę Swid-
nica24.pl 3:1 i wciąż walczy o 
triumf w całych rozgrywkach. 

- Patrząc na przebieg meczu 
z drużyną Swidnica24.pl mogę 
mieć tylko żal, iż przegraliśmy 
pierwszy pojedynek. Ta porażka 
oddaliła nas od zdobycia tytułu 
mistrzowskiego w lidze TKKF . 

Rewanż należał do nas. Od po-
czątku kontrolowaliśmy sytu-
ację na boisku. Chłopcy się nie 
poddają i do końca walczymy o 
tutuł mistrzowski – relacjonuje 
Kazimierz Bordulak, Prezes 
TKKF Chemik Żarów.

Już trzy spotkania przeło-
żone mają borykujący się z 
problemami dostępności hali 
siatkarze Bad Boys Strzegom. 
Tym razem strzegomianie 
zmuszeni byli przełożyć po-
jedynek z Cleanetem Świe-

M-ce Nazwa drużyny M PKT Sety
1 Wektor Świdnica 9 27 27:5
2 TKKF Chemik Żarów 10 23 26:14
3 Cleanet Świebodzice 8 17 20:11
4 MKS Karolina Jaworzyna Śl. 11 15 18:22
5 Płomień Dobromierz 10 6 13:26
6 Swidnica24.pl 11 6 13:31
7 Bad Boys Strzegom 7 5 9:17

bodzice. Kolejne zwycięstwo 
zanotował Wektor Świdnica i 
z kompletem punktów prowa-
dzi w tabeli. 

Oprócz występów w lidze 
Chemik bierze udział w licz-
nych turniejach. W silnie ob-
sadzonym turnieju między-
narodowym w Mieroszowie, 
TKKF wywalczył pierwsze 
miejsce, pokonując ekipy z 
Polski oraz Czech.

Wyniki 13. kolejki 48. edy-
cji Powiatowej Ligi Siatków-
ki TKKF:

Wektor Świdnica – Karoli-
na Jaworzyna Śl. 3:1, TKKF 
Chemik Żarów – Swidni-
ca24.pl 3:1, Mecz Bad Boys 
– Cleanet Świebodzice został 
przełożony. Płomień Dobro-
mierz pauzował.

Krzysztof Dutkiewicz

Trzynaście zwycięstw, 
cztery remisy i co naj-

ważniejsze zero porażek. Tak 
przedstawia się bilans piłka-
rzy Wierzbianki Wierzbnej, 
występujących w kl. B. Ze-
spół jest jedyną niepokona-
ną drużyną w lidze.

Do bardzo dobrych wystę-
pów zawodnicy Wierzbianki 
przyzwyczili nas od kilku 
sezonów. Świetne wyniki, 
to zasługa szerokiej, bardzo 
wyrównanej pod względem 
sportowym kadry i atmosfe-
ra, która wokół drużyny jest 
zawsze bardzo dobra. W ta-
beli pierwsze miejsce piastu-
ją zawodnicy Górnika Nowe 
Miasto Wałbrzych. Druga 

Wierzbianka ma stratę trzech 
punktów. Do rozgrywek 
szczebla wyższego promocję 
uzyskają dwie najlepsze dru-
żyny. Piłkarze Wierzbianki 
liczą na awans, który w ich 
przypadku jest bardzo realny.

Drugi reprezentant gminy 
Żarów, Błyskawica Kal-
no z dorobkiem dwunastu 
punktów jest na dwunastej 
pozycji. 

Wyniki 17. kolejka, kl. B:
Huragan – Podgórze 0:8, 

Orzeł – Nysa 2:3, Błyska-
wica – Piotrowice Św. 0:5, 
Sokół – Wierzbianka 3:8, 
Płomień – Górnik 3:9, Tęcza 
– Zagłębie 1:1, Grom – MKS 

Szczawno 3:3.
Zdecydowanie gorsze na-

stroje panują w obozach Zie-
lonych Mrowiny oraz Zrywu 
Łażany, występujących na 
boiskach kl. A. Obydwie eki-
py zamykają ligową tabelę. 
W rundzie rewanżowej Zie-
loni z czterech spotkań prze-
grali aż trzy, jeden pojedynek 
zakończył się remisem.

Dwa zwycięstwa Łażan po-
zwoliły przeskoczyć w tabeli 
Zielonych. Na dzień dzisiej-
szy, to właśnie Zryw jest bli-
żej utrzymania się w lidze, 
jednak aby tak się stało trze-
ba zacząć regularnie zbie-
rać punkty, a tych na swoim 
koncie Zryw ma zaledwie 

trzynaście. Na czele tabeli 
z przewagą dwunastu oczek 
Granit Roztoka. 

Wynik 17 kolejka, kl. A:
Delta Słupice – Błękitni 

Słotwina 5:2, Granit Roztoka 
– Zryw Łażany 7:0, Herbapol 
Stanowice – Płomień Ma-
kowice 1:0, LKS Wiśniowa 
– Czarni Sieniawka 3:1, Zie-
loni Mrowiny – Cukrownik/
Polonia Pszenno 2:5, Unia 
Jaroszów – Darbor Bolesła-
iwice 1:0, Wenus Nowice – 
Ślężanka Tąpadła 1:1.

Krzysztof Dutkiewicz

Duży sukces odniosła dru-
żyna Gońca Żarów pod-

czas turnieju „Złotej wieży” 
rozgrywanego w ramach 
dolnośląskiego finału LZS. 

Impreza ta, to także jeden 
z finałów w ramach XVIII 
Dolnośląskich Igrzysk LZS. 
Goniec Żarów reprezentują-
cy powiat świdnicki, jak co 
roku rywalizował w tych za-
wodach o najwyższe lokaty. 
Ostatecznie zajął wysokie 2. 
miejsce, przegrywając w de-
cydującym meczu w ostat-
niej rundzie z Wieżą Pęgów. 
W finale wojewódzkim 
udział wzięło 10 zespołów.

Skład żarowskiej druży-
ny: Damian Daniel, Woj-

ciech Kowalczuk, Marek 
Szmyd, Dawid Mozol oraz 
Jowita Dranka.

Dwa najlepsze zespoły 
reprezentować będą nasze 
województwo w finale cen-
tralnym rozgrywek „Złotej 
Wieży”. Zawody te są jed-
nym z najstarszych turnie-
jów szachowych w Polsce i 
w Europie. Początek dato-
wany jest na 1958 rok.

Krzysztof Dutkiewicz

Kolejny sukces
Gońca


