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Na wagary  
z profesorem

Pałac 
w Pyszczynie

Wizyta wybitnego profesora przyciągnęła 
do auli żarowskiego gimnazjum tłumy 
młodych mieszkańców gminy .

Pałac w Pyszczynie to jedna z najciekawszych 
i najlepiej zachowanych dawnych posiadłości 
szlacheckich na obszarze gminy Żarów.

Spotkanie Historia

Innowacyjny 
sołtys 

2 3 6
Jako pierwszy w całej gminie 
zdecydował się zamontować 
kolektory słoneczne. 

Rozmaitości

Choć za nami dopiero pierwszy kwartał roku, gmina Żarów nie próżnuje i wkrótce zacznie 
realizację kilku kluczowych inwestycji. W planach jest aż 11 różnych zadań. – To historyczny 

moment. Rok dopiero się rozpoczął, a nam udało się pozyskać już tak duże środki na realizację 
kluczowych inwestycji – cieszy się burmistrz Żarowa Leszek Michalak.

Żarów inwestycjami stoi

- W tym miejscu rosły jesio-
ny. Ale w 1992 roku drzewa 
w całej Europie zaatakowała 
zaraza. Te, które tu rosły, zosta-
ły spalone. Dziś w ich miejscu 
posadzimy olchy – mówił nad-
leśniczy świdnicki Jan Dzię-
cielski. Wyposażeni w łopaty, 
sadzonki i robocze rękawice 
samorządowcy i dziennikarze 
w czwartek 29 marca z zapa-
łem wzięli się za sadzenie no-
wego lasu. W sumie zalesiono 

Uczniowie uczęszczający 
do liceum ogólnokształcące-
go kształcić się będą w klasie 
usportowionej, w technikum 
młodzież będzie mogła do-
konać wyboru między techni-
kiem logistykiem a technikiem 
informatykiem, w zasadniczej 
szkole zawodowej zaś nauka 
odbywać się będzie w klasie 
wielozawodowej. - Zespół 
Szkół w Żarowie to szkoła bez-
pieczna i przyjazna uczniowi, 
w której można zdobywać wie-
dzę, rozwijać swoje talenty i re-
alizować marzenia. Oferujemy 
wiele ciekawych zajęć poza-
lekcyjnych, zgodnych z ocze-

kiwaniami uczniów, bierzemy 
udział w licznych projektach 
i dysponujemy doświadczoną 
kadrą pedagogiczną. Naszym 
atutem są również staże, które 
organizujemy w różnych zakła-
dach przemysłowych, a nasi 
uczniowie poznają wówczas 
najnowsze technologie i naby-
wają umiejętności, pożądane 
na rynku pracy. Kursy kwalifi-
kacyjne także pozwalają nabyć 
kwalifikacje, które wymagane 

są przez pracodawców. Zapra-
szam do skorzystania z naszej 
oferty – informuje dyrektor 
szkoły Dorota Jasztal.

Już wkrótce gimnazjaliści 
będą wybierać szkołę, w której 
będą kontynuować kształcenie. 
Wielu z nich wciąż się waha 
nad właściwym wyborem. I 
tutaj warto się na dłużej za-
trzymać przy ofercie Zespołu 
Szkół w Żarowie.

Magdalena Pawlik   »

Ucz się w ŻarowieNowy las w Mrowinach
Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Zasad-

nicza Szkoła Zawodowa to kierunki kształcenia, 
jakie Zespół Szkół w Żarowie oferuje przyszłym ucz-
niom tej placówki na nowy rok szkolny 2012/2013. 

Samorządowcy i dziennikarze wspólnie z Nadleś-
nictwem Świdnica posadzili blisko 1000 nowych 

drzewek w leśnictwie Mrowiny. Wszystko w ramach 
akcji ratowania łęgowego lasu. 

około 15-20 arów powierzchni 
leśnej w Mrowinach. Wszyst-
ko w ramach zadośćuczynie-
nia za wycięcie hektara lasu 
pod budowę łącznika do A4. W 
akcji wzięli udział przedstawi-
ciele Starostwa Powiatowego 
w Świdnicy, gminy Świdnica, 
gminy Strzegom i Jaworzyna 
Śląska, a także dziennikarze 
Wiadomości Świdnicki, Ty-
godnika Świdnickiego, portalu 
Swidnica24.pl oraz Telewizji 

Tele Top Sudety. W akcji nie 
mogło zabraknąć także gmi-
ny Żarów. Łącznie kilkadzie-
siąt drzewek olchy w imieniu 
gminy posadził zastępca bur-
mistrza Żarowa Grzegorz 
Osiecki wspólnie z rzecz-
nikiem Urzędu Miejskiego 
w Żarowie Agnieszką Gryc. 
– Dzisiejsza akcja udowadnia, 
że lasów w Europie i w Polsce 
przybywa. A wy dajecie do-
bry przykład – cieszy się Jan 
Dzięcielski i już zapowiada ko-
lejne akcje sadzenie drzewek 
przy udziale samorządowców 
i przedstawicieli mediów. 

Ag »
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Redakcyjne dużury
Chcemy tworzyć gazetę dla Państwa, pisać o problemach miesz-
kańców, pokazywać ich bolączki, ale także sukcesy. Zaprasza-
my Państwa do współpracy. Dyżury dziennikarskie odbywać się 
będą w każdy wtorek i czwartek od godziny 10.00 do 14.00 
pod numerem telefonu 74 85 80 591 wew. 329. 

Redakcja „Gazety Żarowskiej”.

  ZWiK Żarów 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. 

 
Uprzejmie informuje wszystkich swoich klientów: 

 
Zgodnie z uchwałą nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 marca 2012. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów 
 

z dniem 1 maja 2012r. 
 

Wprowadza się do stosowania TARYFY OPŁAT ZA WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  
na okres 1 roku tj. od 01-05-2012 do 30-04-2013 

 
TARYFA  JEDNOCZŁONOWA  ILOSCIOWA  NIEJEDNOLITA  
DLA  ODBIORCÓW  POSIADAJĄCYCH  OPOMIAROWANIE  DOSTAW  WODY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TARYFA   RYCZAŁTOWA 
DLA   ODBIORCÓW   NIEPOSIADAJĄCYCH    OPOMIAROWANIA    DOSTAW    WODY 
Opracowano w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r 
Dz. U. Nr 8 z dnia 31-01-2002r.) 
 

 
UWAGA: Wyposażenie mieszkania, 

1) zlew na korytarzu 
2) zlew w mieszkaniu, ubikacja w budynku 
3) zlew i ubikacja w mieszkaniu 
4) zlew, ubikacja i łazienka w mieszkaniu 

LP. GRUPA TARYFOWA RODZAJ USŁUGI CENA BRUTTO 
zł/m3 

1 2 3 4 
1 GOSPODARSTWA DOMOWE dostawa wody 3,03 

2 INNI ODBIORCY/ ODBIORCY HURTOWI dostawa wody 3,03 

3 ODBIORCY PRZEMYSŁOWI dostawa wody 4,58 

4 GOSPODARSTWA DOMOWE odbiór ścieków 5,75 

5 INNI ODBIORCY odbiór ścieków 5,75 

6 ODBIORCY PRZEMYSŁOWI odbiór ścieków 8,20 

LP. GRUPA TARYFOWA RODZAJ USŁUGI 
WSK. PRZECIĘT. 
NORMY ZUŻYĆ 

WODY 
 

CENA BRUTTO 
 

OPŁATA 
BRUTTO 

   m3/os/m-c zł/m3 m3/os/m-c 
1 2 3 4 5 6 

1 GOSPODARSTWA DOMOWE 

dostawa wody 0,9  (1 3,03 2,73 

dostawa wody 1,8  (2 3,03 5,45 

dostawa wody 2,7  (3 3,03 8,18 

dostawa wody 3,0  (4 3,03 9,09 

odbiór ścieków 0,9  (1 5,75 5,18 

odbiór ścieków 1,8  (2 5,75 10,35 

odbiór ścieków 2,7  (3 5,75 15,53 

odbiór ścieków 3,0  (4 5,75 17,25 

2 INNI ODBIORCY USŁUG 
dostawa wody 

wskaźnik przec. norm 
zużycia wody i 
odprowadzania 

ścieków z tabeli nr 3 
rozporządzenia 

3,03 wg wyliczenia 

odbiór ścieków 5,75 wg wyliczenia 

» A k t ua l no ś c i

Bu r m i s t r z  Ż a r o w a 
L e s z e k  M i c h a l a k 

wychodz i naprze ciw 
mieszkańcom gminy. Ci, 
którzy nie mają okazji lub 
czasu spotkać się z nim 
bezpośrednio i poroz-
mawiać o swoich prob-
lemach, mogą to zrobić 
przez Internet. 

Chodzi dokładnie o szko-
dy powstałe w samym Kalnie 
i jego okolicach w trakcie bu-
dowy linii, zarówno na gmin-
nych drogach, jak i na polach 
rolników. – Znacznemu uszko-
dzeniu w trakcie budowy linii 
uległy gminne drogi. Szkody 
na swoich polach zgłosiło też 
kilkudziesięciu rolników. Stąd 
nasza reakcja – wyjaśnia za-

Zapytaliśmy mieszkańców 
Żarowa, czy ich zdaniem 

gmina się rozwija?

Danuta Perczak
- Sądzę, że nasze miasto robi 

krok do przodu. Co prawda, jest 
jeszcze wiele kwestii do zreali-
zowania, ale zdaję sobie sprawę, 
że nie ma nic od razu. Cieszy 
mnie jednak fakt, że główne 
ulice w Żarowie nabierają co-
raz lepszego wizerunku. Widać 

nowe inwestycje, chociażby nasza piękna obwodnica 
i żarowska strefa, która jest nasza dumą i dzięki której 
żarowianie i nie tylko mają pracę. Zaobserwować moż-
na również porządek na chodnikach w Żarowie i dużo 
zieleni, co cieszy oko wszystkich przechodniów.

Ola Dziedzic
- Z perspektywy młodej oso-

by mogę powiedzieć, że głów-
nymi centrami życia są dla mnie 
dwa obiekty – Teatr Bezdomny 
oraz boisko sportowe Orlik. Są 
to miejsca, które tętnią życiem 
i które chętnie odwiedzają mło-
dzi ludzie, tacy jak chociażby ja. 

Przyznam szczerze, że aż tak dużego postępu inwesty-
cyjnego w Żarowie nie widzę. Ale mam nadzieję, że 
w niedalekiej przyszłości Żarów będzie miastem, do 
którego wszyscy będą przybywali coraz chętniej. 

Ewa Mirek
- Jestem mieszkanką Żarowa 

od urodzenia i jestem dumna 
z tego powodu, że tu właśnie 
mieszkam. I z całą stanowczoś-
cią mogę powiedzieć, że postęp 
jest już widoczny. Nasze miasto 
małymi krokami się rozwija i ja 
to odbieram jako wielki plus. 

Mamy strefę ekonomiczną i dzięki niej mieszkańcy 
naszej gminy mają pracę. Polepszył się również stan 
dróg. Naszą bolączką jest jednak brak basenu i mam 
nadzieję, że w najbliższej przyszłości również nasi 
mieszkańcy będą w Żarowie mogli skorzystać z ta-
kiego obiektu. Czego sobie i innym mieszkańcom 

życzę.

Piotr Wardach
- Uważam, że Żarów powoli 

rozwija się w dobrym kierun-
ku. Widać pewne inwestycje, 
które cieszą naszych mieszkań-
ców, choć wiele jest jeszcze do 
zrobienia. To dobrze, że nasze 
miasto się rozwija i rozkwita. W 

Żarowie potrzebne jest, zwłaszcza młodym ludziom 
kino i mam taką cichą nadzieję, że w przyszłości ta-
kie kino u nas powstanie.

Tekst: Magdalena Pawlik »

Foto: Agnieszka Gryc »

Młodzi żarowianie 
wspominają Jana 

Pawła II. 58 uczniów szkół 
podstawowych, Gimna-
zjum oraz Zespołu Szkół 
Zawodowych w Żaro-
wi stanęło w szranki w I 
Gminnym Konkursie Wie-
dzy o Janie Pawle II. 

Jak miał na imię brat Jana 
Pawła II, jak przyszły pa-
pież uczcił zdaną maturę, ile 
trwał jego pontyfikat? - to 
tylko nieliczne z pytań, na 
które musieli odpowiedzieć 
młodzi żarowianie. W środę, 
4 kwietnia w Zespole Szkół 
Zawodowych w Żarowie ro-
zegrano I  Gminny Konkurs 
Wiedzy o Janie Pawle II. – 
Należy przypominać młodym 
ludziom sylwetkę Jana Pawła 
II. Jest jeszcze tyle nieodkrytej 
wiedzy o nim – mówi ksiądz 
prałat Stanisław Przerada, pro-
boszcz parafii Pichorowice 
i katecheta w ZSZ w Żaro-
wie. 

Konkurs został rozegrany 
w trzech kategoriach wieko-
wych i dwóch etapach: pisem-
nym i ustnym. Największą 
wiedzą o Papieżu Polaku 
wśród uczniów szkół podsta-
wowych wykazał się Konrad 
Skóra, II miejsce zajęła Mag-
dalena Grzeszczak, III nato-
miast Aleksandra Leśniowska. 
Wśród gimnazjalistów naj-
lepsza okazała się Aleksandra 
Ogryzek, II miejsce przypadło 
w udziale Anecie Kizimiszyn, 
III natomiast Zuzannie Darosz. 
Wśród najstarszych, uczniów 
Zespołu Szkół Zawodowych 
w Żarowie, największą wie-
dzą o życiu i nauce Jana Pa-
wła II wykazała się Paulina 
Chrapek, zaraz za nią upla-
sowała się Paulina Sobieraj, 
III miejsce natomiast zajęła 
Patrycja Baran. W konkursie 
nagrodzono także najmłodszą 
uczestniczkę, 11-letnią Agatę 
Niczyporuk. Nagrody książ-
kowe ufundowali ksiądz pra-
łat Stanisław Przerada oraz 
Zespół Szkół Zawodowych 
w Żarowie. Zwycięzcom ser-
decznie gratulujemy!

Agnieszka Gryc  »

Rzecznik Prasowy UM  

w Żarowie

ZDANIEM MIESZKAŃCÓWPamiętają 
o Papieżu

Zapytaj 
burmistrz online

Na stronie internetowej 
żarowskiego Urzędu Miej-
skiego uruchomiono nową 
zakładkę. Teraz mieszkańcy 
gminy Żarów mogą zapytać 
burmistrza Leszka Michala-
ka o co tylko zechcą. Wystar-
czy jedynie wejść na stronę 
Gminnego Informatora Inter-
netowego www.um.zarow.pl, 

następnie w zakładkę „pytanie 
do burmistrza”, a tu jedynie 
podać swój adres e-mail i wy-
słać pytanie. Odpowiedzi na 
pytanie będą pojawiać się na 
stronie internetowej do 7 dni. 
– Stawiam na kontakt z miesz-
kańcami naszej gminy. Wiem, 
że nie zawsze mają możliwość 
przyjść do Urzędu, spotkać się 
ze mną. Teraz będą mogli za-
dać mi pytanie, nie wychodząc 
z domu – mówi burmistrz Ża-
rowa Leszek Michalak. 

A g »

Naprawią zniszczenia
Rzeszowska firma ZWSE naprawi szkody, jakie po-

wstały na terenie gminy Żarów w trakcie budowy 
linii elektroenergetycznej 400+110kV Wrocław-Świe-
bodzice. Takie ustalenia zapadły podczas spotkania 
władz Żarowa z przedstawicielami firmy. 

stępca burmistrza Żarowa 
Grzegorz Osiecki. W porozu-
mieniu z gminą firma zobowią-
zała się do naprawy wszystkich 
wykorzystywanych w trakcie 
budowy dróg oraz wypłacenia 
rolnikom odszkodowań. Obec-
nie trwa szacowanie strat  na 
polach, przez które przejeżdżały 
maszyny. We wtorek, 20 marca 
burmistrz Żarowa Leszek Mi-

chalak wraz ze swoim zastępcą 
Grzegorzem Osieckim spotkał 
się w Kalnie z przedstawicie-
lami firmy i mieszkańcami. - 
Na spotkaniu ustalono formę 
oraz określono czas, w którym 
nastąpi indywidualne oszaco-
wanie szkód przez biegłego 
– dodaje Grzegorz Osiecki. 
Zakończenie prac nad budo-
wą linii elektroenergetycznej 
400+110kV Wrocław-Świebo-
dzice ma do nastąpić do końca 
marca. Prawdopodobnie jed-
nak termin ten zostanie prze-
dłużony. 

Ag »
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BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW 
OGŁASZA I PRZETARG

ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży  
2 DZIAŁEK ROLNYCH położonych w MIELĘCINIE

1. Przetarg odbędzie się 21 maja 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Za-
mkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 
65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 16 maja 2012r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia 
zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organiza-
tora przetargu.
6. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
7.Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów  związanych 
z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie łącznej 600 zł oraz kosztów notarial-
nych.
8. Działka  w mpzp wsi Mielęcin posiada funkcję R7 – teren użytkowany rolniczo, zalesie-
nia.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.
um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 
74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wa-
dium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do re-
prezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego 
Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne 
jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym eta-
pie postępowania przetargowego.
12.Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem 
przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Gm i na  «

Blisko trzydzieści wnio-
sków o budowę przydomo-
wej oczyszczalni ścieków 
wpłynęło już do Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. – 
Nasz referat prowadzi ciągły 
nabór wniosków mieszkań-
ców gminy. Czekamy, aż zgło-
si się do nas przynajmniej 
50 osób. Wówczas możemy 
złożyć wniosek i starać się 
o dofinansowanie do budowy 
przydomowych oczyszczal-
ni ścieków z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
– wyjaśnia kierownik Re-
feratu Oświaty, Funduszy 
Zewnętrznych i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie Przemysław Sikora. 
– Przydomowe oczyszczal-

nie ścieków są całkowicie 
bezpieczne, pozwalają ob-
niżyć koszty eksploatacji. 
A co najważniejsze, gmina 
może pozyskać dotację na 
ich budowę, więc koszty dla 
mieszkańców będą już na-
prawdę niewielkie – zachę-
ca burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak. Oferta dotyczy 
wszystkich mieszkańców 
gminy Żarów, którzy za-
kończyli budowę domów, 
dla tych, którzy mieszkają 
w starej substancji miesz-
kaniowej oraz mieszkańców 
budynków wielorodzinnych, 
nieobjętych obecnym syste-
mem kanalizacji gminnej. 
Przydomowe oczyszczal-
nie ścieków budowane są  
z odpornego na działanie 

środków chemicznych oraz 
obciążenia statyczne lumina-
tu. Są lekkie, co ułatwia ich 
montaż. – Oczyszczalnia ty-
pu NV, jaką Państwu oferuje-
my składa się z dwóch komór 
w jednym zbiorniku. Wyko-
nana jest z bardzo trwałego 
materiału, włókna szklanego 
– wyjaśniał podczas zebrań 
z mieszkańcami Zbigniew 
Chwaleniak z firmy Traide-
nis, jednej z trzech atestowa-
nych firm oferujących tego 
typu oczyszczalnie. Jednost-
kowy koszt budowy przydo-
mowej oczyszczalni ścieków 
to nieco ponad 12 tysięcy 
złotych. Zainteresowani 
budową mieszkańcy mo-
gą jednak składać w Urzę-
dzie Miejskim w Żarowie, 
w Biurze Obsługi Klienta, 
wnioski o dofinansowanie 
jej budowy. Jeśli zaintere-
sowanych mieszkańców 
będzie przynajmniej 50, 
gmina rozpocznie starania 

o uzyskania dofinansowania 
z Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 
Wówczas koszty budowy 
znacznie się obniżą i mogą 
wynieść nawet 10 tysięcy 
złotych. Ponadto mieszka-
niec na budowę będzie po-
trzebował 10 procent wkładu 
własnego, 45 procent otrzy-
ma z Funduszu, kolejne 45 
procent natomiast zostanie 
udzielone w formie prefe-
rencyjnej 3,5-procentowej 
pożyczki, której spłata mo-
że być rozłożona nawet na 
15 lat. – Obecnie mamy na 
swojej posesji szambo. Nie 
ukrywam, że jest ono bardzo 
kłopotliwe. Trzeba pamiętać 
o wywozie nieczystości i ro-
bić to bardzo często. Stąd na-
sze zainteresowanie budową 
przydomowej oczyszczalni 
ścieków. To zdecydowani tań-
sza i wygodniejsza forma. W 
perspektywie liczymy, że in-
westycja bardzo szybko nam 

się zwróci – wyjaśnia Małgo-
rzata, mieszkanka Krukowa. 
Mieszkańcy nie stracą nawet 
wówczas, gdy gmina wybu-
duje własną sieć kanalizacyj-
ną. Ci, którzy zdecydują się 
wcześniej na budowę przy-
domowej oczyszczalni ście-
ków swobodnie będą mogli 
korzystać z niej, pod warun-
kiem, że została wybudowa-
na zgodnie z prawem. Lub 
też jeśli wyrażą chęć, będą 
mogli zostać podłączeni do 
kanalizacji gminnej. Nabór 
wniosków o dofinansowa-
nie z Funduszu trwa cały 
rok, do momentu wyczer-
pania określonej puli pie-
niędzy przeznaczonych na 
inwestycję w danym roku. 
– Dlatego prosimy zaintere-
sowanych mieszkańców gmi-
ny o możliwie jak najszybsze 
składanie wniosków – dodaje 
Przemysław Sikora. Budowa 
przydomowych oczyszczal-
ni ścieków to kolejny pro-

jekt, po budowie solarów, 
zainicjowany przez burmi-
strza Żarowa i realizowany 
we współpracy z Urzędem 
Miejskim w Żarowie. – To 
pierwsze dwa projekty w gmi-
nie Żarów, na które mieszkań-
cy bezpośrednio otrzymują 
dofinansowanie. O ile przy 
solarach inicjujemy jedynie 
kontakt z firmą, tak w przy-
padku przydomowych oczysz-
czalni ścieków gmina staje 
się liderem, który przepro-
wadza mieszkańców przez 
wszelkie procedury – tłuma-
czy burmistrza Leszek Mi-
chalak. Przypominamy także, 
że wciąż można się także sta-
rać o dofinansowanie na in-
stalację solarów. Wszelkie 
informację w sprawie sola-
rów oaz budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków 
udziela Przemysław Sikora 
pod numerem telefonu 74 
8580591.

Agnieszka Gryc »

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW 
OGŁASZA II PRZETARG

ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży 
NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ

położonej w Żarowie przy ul. Ogrodowej 26a

1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wy-
sokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I 
oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 14 maja 2012r. 
włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia 
zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organi-
zatora przetargu.
6. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacun-
kowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie 
łącznej 2.275,50 zł oraz kosztów notarialnych. W miejscowym planie zagospodaro-
wania działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.
um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 
74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty 
wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do 
reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego 
Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne 
jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym 
etapie postępowania przetargowego.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdze-
niem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Zamiast szamba oczyszczalnia
Są bezpieczne, schludne i praktycznie bezobsługowe. 

Mają ułatwić życie tych mieszkańców, w których 
miejscowościach brak centralnej sieci kanalizacyj-
nej. Gmina Żarów stara się o budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

Nr 
działki

Pow. łączna
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

43/3
204/2 793 SW1S/00048355/7

SW1S/00019300/5
Sprzedaż 

na własność 1.900 zł 190  zł 9 00

Nr działki Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania 

nieruchomości
Cena 

wywoławcza
Wys. 

wadium

Godz. 
rozpo-

cz.

950/12 252 SW1S/00019243/7 Sprzedaż 
na własność 55.000 zł 5.500 zł 9 00



4 www.um.zarow.pl

Gmina ma z dotacji pienią-
dze na remont aż 5 gminnych 
dróg, remont dachu kościoła 
w Zastrużu, remont dachu 
kościoła w Pożarzysku, re-
mont zabytkowego portalu 
w kościele w Pożarzysku, 

modernizację targowiska 
miejskiego oraz centrum 
miasta, a także dwa pro-
jekty oświatowe: E-szkołę 
w Imbramowicach oraz Aka-
demię Rozwoju w Żarowie. 
Ale to jeszcze nie koniec. - 
Czekamy w kolejce na liście 
rezerwowej na główną in-
westycję, jaką jest kanaliza-
cji wsi Wierzbna, Bożanów 
i część Żarowa. Projekt zo-
stał oceniony pozytywnie, ale 
obecnie jest więcej wniosków 
niż pieniędzy. Po rozmowach 
z Urzędem Marszałkowskim 
udało nam się uzyskać infor-
mację, że prawdopodobnie 
jesienią sytuacja powinna się 
wyjaśnić. Jesteśmy również 

na liście rezerwowej doty-
czącej dofinansowania na 
remont drogi przy ulicy Dę-
bowej w ramach tzw. „sche-
tynówek”. Z uwagi na zbyt 
długi okres oczekiwania zde-
cydowaliśmy, że jest to na 
tyle ważna inwestycja, że 
nie możemy dłużej czekać. 
W związku z tym przystąpi-
liśmy do wykonania remontu 
tej drogi w ramach własnych 
środków finansowych. Po-
nadto złożyliśmy już wnio-
ski na kolejne 3 nowe place 
zabaw na terenie gminy Ża-
rów, w tym jeden na terenie 
miasta. Bardzo świeżo, bo 30 
marca złożyliśmy także wnio-
sek na budowę kompleksu 

sportowego „ORLIK” przy 
Szkole Podstawowej w Żaro-
wie – wylicza zastępca bur-
mistrza Żarowa Grzegorz 
Osiecki. 

Zobacz, jak 
rozwija się 
gmina Żarów

Jest dotacja, 
będzie targ

Częściowe zadaszenie, na-
wierzchnia z kostki betono-
wej, odnowione ogrodzenie, 
punkt wody i poboru ener-
gii oraz nowe miejsca par-
kingowe od skrzyżowania 

ulicy Armii Krajowej aż do 
końca ogrodzenia. Żarow-
skie targowisko w zupeł-
nie nowej odsłonie gotowe 
będzie najpóźniej do końca 
2013 roku. 

Gmina Żarów pozyskała 
ponad pół miliona złotych 
na modernizację targowi-
ska przy ulicy Dworcowej. 
Dzięki temu do końca 2013 
roku w centrum miasta po-
wstanie odnowione i schlud-
ne targowisko. – Jak tylko 
fundusze nam na to pozwo-
lą natychmiast ogłosimy 
przetarg i przystąpimy do 
prac – mówi zastępca bur-
mistrza Żarowa Grzegorz 
Osiecki. Pomysł moderni-
zacji żarowskiego targowiska 
zrodził się u zastępcy bur-

mistrza Żarowa Grzegorza 
Osieckiego jeszcze w 2010 
roku, kiedy Ministerstwo 
Rolnictwa ogłosiło, że bę-
dzie przeznaczać na ten cel 
środki z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Dzięki 
uporowi pracowników Urzę-
du Miejskiego oraz zastępcy 
Grzegorza Osieckiego uda 
się cel ten zrealizować. - Jest 
to dla nas bardzo ważna in-
westycja, ponieważ targowi-
sko miejskie w Żarowie to 

miejsce, z którego korzysta 
bardzo wielu mieszkańców, 
zarówno tych kupujących, 
jak i sprzedających. To miej-
sce sobotnich spotkań, gdzie 
każdy z mieszkańców oprócz 
zrobienia podstawowych za-
kupów, może spotkać się 
i porozmawiać. To taki nasz 
troszeczkę Hyde Park. Ma-
my nadzieję, że tak też zo-
stanie – wyjaśnia burmistrz 
Żarowa Leszek Michalak.
Teren żarowskiego targowi-
ska należy do PKP oddział 
nieruchomości we Wrocła-
wiu, gmina jest jedynie je-
go  dzierżawcą. Ale dzięki 
wzajemnej współpracy uda 
się zrealizować tu targową 
rewolucję. – PKP wspierało 
nasze działania i zezwoliło 

na modernizację tej części 
–dodaje Grzegorz Osiecki. 
- Ciągle prowadzone są tak-
że rozmowy z PKP na temat 
ewentualnego przejęcia daw-
nego torowiska prowadzą-
cego do dawnych zakładów 
Organika i ŻMO.

Jest dotacja na drogi
Kruków, Pyszczyn, Goła-

szyce, Mikoszowa i Marcino-
wiczki to pięć dróg gminnych, 

które jeszcze w tym roku 
przejdą gruntowny remont. 
Gmina pozyskała właśnie 
na ten cel dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go. W sumie 272 tysiące zło-
tych gmina Żarów pozyskała 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go na gruntowny remont pię-
ciu kolejny dróg wiejskich. 
Dotacje zostały przyznane 
w ramach działania: ochro-
na, rekultywacja i poprawa 
jakości gruntów rolnych. - W 
ubiegłym roku wykonaliśmy 
remont drogi w Bukowie, Po-
żarzysku, Imbramowicach, 
Siedlimowicach i Żarowie. 
Te dotacje to kontynuacja 
tego procesu – wyjaśnia 
burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak.

Dachy do remontu
Remont dachu kościoła 

w Zastrużu, remont dachu 
w Pożarzysku oraz prace 

zabezpieczające kamien-
ny gotycki portal w koś-
ciele w Pożarzysku. Na te 
zadania żarowskie parafie 
otrzymały właśnie dotację 
z Urzędu Marszałkowskie-
go.Łącznie do obu parafii 
trafi 160 tysięcy złotych. Po-
trzeby są jednak dużo więk-
sze. Gruntownego remontu 
dachu wymagają oba kościo-
ły. Na remont dachu parafia 
w Bukowie, do której nale-
ży kościół, potrzebuje 234 

» Roz ma ito ś c i
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Żarów inwestycjami stoi
Choć za nami dopiero pierwszy kwartał roku, gmina Żarów nie próżnuje i wkrótce zacznie re-

alizację kilku kluczowych inwestycji. W planach jest aż 11 różnych zadań. – To historyczny 
moment. Rok dopiero się rozpoczął, a nam udało się pozyskać już tak duże środki na realizację 
kluczowych inwestycji – cieszy się burmistrz Żarowa Leszek Michalak.
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tys. 600 złotych, z Urzędu 
Marszałkowskiego otrzy-
mała kwotę 80 tysięcy zło-
tych. Parafianie sami zebrali 
także na ten cel 58 tysięcy 
złotych. Podobnie w Zastu-
żu. Tu na remont dachu po-
trzeba 276 tysięcy złotych, 
z Urzędu Marszałkowskie-
go parafia otrzymała jedy-
nie 40 tysięcy złotych. Ale 
parafianie sami zebrali już 60 
tysięcy złotych. Do Urzędu 

Marszałkowskiego złożono 
trzy wnioski o dotacje z bu-
dżetu Sejmiku Wojewódzkie-
go na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru. Wnio-
skowana kwota dotacji na 
remonty w sumie wyniosła 
463 tysiące złotych. – To wy-
jątkowe i unikalne zabytki. 
Cieszymy się, więc z jednej 
strony, że dotację otrzyma-
liśmy, choć pieniędzy star-

czy jedyne na wykonanie 50 
procent zaplanowanych prac, 
z drugiej strony mamy na-
dzieję, że to dopiero początek 
– twierdzi burmistrz.

E-szkoła 
w Imbramowicach

Szesnaście nowoczesnych 
mini laptopów, tablica inter-
aktywna, projektor, pięć lap-
topów dla nauczycieli oraz 
oprogramowanie i komplet 

urządzeń peryferyjnych tra-
fiło do Szkoły Podstawowej 
w Imbramowicach. Prawdo-
podobnie jeszcze w tym roku 
Szkoła Podstawowa w Imbra-
mowicach, jako pierwsza 
w gminie uruchomi system 
elektronicznego dziennika. 
A wszystko w ramach unij-
nego projekt „Dolnośląska 
e-szkoła”. Imbramowicka 
placówka jako jedna z 133 
szkół na Dolnym Śląsku i je-
dyna w gminie Żarów została 

wyposażona w nowoczesny, 
wysokiej klasy sprzęt mul-
timedialny wart 70 tysięcy 
złotych. Sprzęt pozwala na 
wprowadzenie nowości tech-
nologicznych, w tym dzien-
nika elektronicznego. - To 
kolejne pieniądze unijne, któ-
re udało nam się zdobyć na 
realizację projektów oświato-
wych. Dzięki temu udało się 
stworzyć nową jakość kształ-
cenia. To kapitalna sprawa, 

że nasi uczniowie mogą dzię-
ki temu projektowi poznawać 
najnowsze techniki –mówi 
uroczystości burmistrz Ża-
rowa Leszek Michalak. W 
ramach projektu „Dolno-
śląska e-szkoła” wyposażo-
no 133 placówki oświatowe 
na Dolnym Śląsku. Pienią-
dze na jego realizację udało 
się pozyskać dzięki współ-
pracy Szkoły Podstawowej 
w Imbramowicach i Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Akademia 
Rozwoju w Żarowie

Blisko dwustu uczniów 
Szkoły Podstawowej w Ża-
rowie zostanie objętych 
wsparciem w ramach pro-
jektu „Akademii Rozwoju”. 
Cele projektu współfinan-
sowanego przez Unię Eu-
ropejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki zo-
staną zrealizowane poprzez 
udział uczniów w zajęciach 
dodatkowych oraz zakup 
pomocy dydaktycznych 
i wyposażenia na kwotę 
32 240 zł. Projekt realizo-
wany jest od 1 października 
2011 i trwać będzie do 30 
września 2013 roku, a jego 
całkowity koszt wyniesie 
203 954 00. - W ramach 
projektu 185 uczniów ze 
szkoły w Żarowie już ko-
rzystają z różnorodnych za-
jęć pozalekcyjnych. Wśród 
nich są nowe metody na-
uczania języka angielskie-
go (Leo English), języka 
polskiego (Leo Maniak), 
poszukiwanie i wdrażanie 
nowych metod badawczych 
z przyrody, praktyczne i in-
nowacyjne wykorzystanie 
narzędzi matematycznych, 
zastosowanie ICT (techno-
logii komputerowej), zaję-
cia z ekspresji kulturalnej, 
sportowe, dodatkowe za-
jęcia dydaktyczno-wyrów-
nawcze z języka polskiego, 
angielskiego i matematyki 
oraz zajęcia specjalistycz-
ne z logoterapii i socjo-
terapii – wyjaśnia lider 
projektu Anna Szywała 
z firmy Szkoleniowo-Do-
radczej. Innowacyjne me-
tody nauczania, którymi 
objęci zostali uczniowie 
z żarowskiej placówki to 
dobra forma kształcenia, 
a uczestniczące w nim dzie-
ci mają okazję uczyć się 
poprzez zabawę.

Gm i na  «

Codzienne informacje z Twojej gminy na

www.um.zarow.pl

Panie burmistrzu na ostat-
niej sesji Rady Miejskiej w 
Żarowie burzliwa dyskusja 
wywiązała się w temacie skie-
rowania przez wojewodę dol-
nośląskiego uchwały podjętej 
w ubiegłym roku przez radę w 
sprawie studium zagospodaro-
wania przestrzennego terenów 
położonych we wsi Mrowi-
ny do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. Skąd ta-
ka decyzja wojewody dolno-
śląskiego?

- Sprawa dotyczy przede 
wszystkim zmian w prawie 
górniczym, które weszły w ży-
cie od 1 stycznia. W uchwale 
pojawiły się nieprawidłowości. 
W momencie przygotowania tej 
uchwały, oczywiście tradycyjnie 
zleconej przez gminę uprawnio-
ne firmie planistycznej, zawiodła 
jakość. Trzeba to teraz wszystko 
naprawić. Planista został już poin-
formowany o tym, że w zakresie 
wszelkich usterek będzie musiał 
partycypować w kosztach. Nato-
miast nowe wprowadzane wnio-
ski sfinansuje gmina. Niezależnie 
od toczącego się postępowania 
gmina podjęła już stosowne dzia-
łania w tej kwestii.

Dlaczego więc wojewoda 
nie uchylił uchwały w ustawo-
wym terminie, tylko skierował 
sprawę do Wojewódzkiego Są-
du Administracyjnego?

 Zgodnie z procedurami każ-
da podjęta przez Radę Miejską 
uchwała trafia do Wojewody Dol-
nośląskiego. Ma on 30 dni na jej 
ewentualne uchylenie, w sytuacji 
gdy pojawią się nieprawidłowo-
ści. W tym przypadku wojewo-
da uchwały nie uchylił. Dlatego, 
że w dokumentacji w sposób 
prawidłowy zostały pozyskane 
właściwe uzgodnienia w zakre-
sie geologii z Geologiem Woje-
wódzkim i  Urzędem Górniczym. 
Natomiast w zakresie ochrony 
zabytków z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Ochrony Zabytków. 
Sprawę skierował do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego 
dopiero w momencie otrzymania 
skargi od mieszkańców gminy. 

A wszystko rozbija się o ujaw-
nienie oraz zapisy dotyczące złóż 
kopalin, które znajdują się na tym 
terenie. 

Skargę do Wojewody Dol-
nośląskiego zgłosili sami zain-
teresowani mieszkańcy gminy. 
Czego się obawiają?

– Zgodnie ze zmianami w 
ustawie o prawie górniczym, 
która weszła w życie 1 stycz-
nia musimy wykazać wszystkie 
złoża znajdujące się na tym te-
renie. Inaczej w ciągu 2 lat wo-
jewoda zrobi to za nas i na nasz 
koszt. Tyle tylko, że ujawnienie 
złóż nie wszystkim może być na 
rękę. Problem rozbija się m.in. 
o działki budowlane znajdujące 
się na tym terenie. Zastrzeżenia 
mieszkańców dotyczyły obawy o 
niekontrolowane uruchamianie 
kopalń. W sytuacji jaka jest w 
naszej gminie, a więc 100-pro-
centowego obłożenia planami 
zagospodarowania przestrzen-
nego terenów położonych w 
całej gminie Żarów, prawo 
górnicze jednoznacznie regu-
luje tą kwestię, gwarantując 
bezpieczeństwo mieszkańców. 
Dotyczy to zarówno postano-
wień burmistrza, który jest 
zobowiązany odnieść się do 
zapisów obowiązującego pla-
nu miejscowego, jak i Urzę-
du Górniczego, który wydaje 
koncesję, wyłącznie w zgod-
ności z tym samym planem 
miejscowym. W każdym innym 
przypadku, jeśli przedsiębiorca 
będzie chciał uruchomić dzia-
łalność górniczą, będzie musiał 
przeprowadzić najpierw konsul-
tację z mieszkańcami, oraz uzy-
skać dwukrotną uchwałę Rady 
Miejskiej w zakresie utworze-
nia odpowiednich zapisów w 
miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego. Zatem 
będzie to niemożliwe bez woli 
mieszkańców. Innych uchybień 
po niemal rocznej analizie wo-
jewoda nie stwierdził. Proce-
duralnie jednak sprawa została 
skierowana do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego.

Ag

Studium do korekty
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A sama sesja została zwo-
łana specjalnie w tym czasie, 
z uwagi na to, że w przy-
padku kilku uchwał chodzi-
ło o mieszkańców, którzy 
chcą ubiegać się o środki ze-
wnętrzne.  – Żarowscy radni 
z pełnym zrozumieniem poka-
zali, że dla jednego -dwóch 
przypadków, w których 
chodzi o dobro mieszkań-
ców, potrafią się zmobilizo-

wać. Trzy uchwały dotyczyły 
zmian w miejscowych pla-
nach zagospodarowania 
przestrzennego na wnioski 
mieszkańców, którzy uru-
chamiając bądź kontynuu-
jąc swoją działalność, chcą 
starać się o środki zewnętrz-
ne. A co za tym idzie, termi-
nowo muszą złożyć wnioski 
o takie dofinansowanie. Stąd 
takie wyjątkowe zwołanie po-

siedzenia Rady Miejskiej – 
wyjaśnia burmistrz Żarowa 
Leszek Michalak. Chodziło 
m.in. o zmiany w miejsco-
wym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów 
położonych w obrębie wsi 
Wierzbna oraz zmian zapi-
sów dotyczących przezna-
czenia nieruchomości we 
wsi Kruków i Mrowiny. 
Dzięki jednogłośnej, pozy-
tywnej decyzji żarowskich 
radnych jeszcze w tym tygo-
dniu mieszkańcy będą mogli 
złożyć wnioski.

Agnieszka Gryc »

» Roz ma ito ś c i

- Z wnioskiem o nadanie 
odznaczenia „Złoty Dąb” 
mogą wystąpić radni Rady 
Miejskiej, burmistrz Miasta 
Żarów, organizacje społecz-
ne i polityczne oraz indywi-
dualne osoby. W przypadku 
zgłaszania kandydata przez 
organizacje społeczne i po-
lityczne, takiego zgłoszenia 
dokonuje organ stowarzysze-
nia, organizacji lub związku 
zawodowego uprawniony do 
bieżącego kierowania dzia-

łalnością. Wniosek natomiast 
składany przez indywidualne 
osoby powinien być poparty 
czytelnymi podpisami trzy-
dziestu mieszkańców gmi-
ny Żarów wraz z podanymi 
ich numerami pesel – mó-
wi przewodniczący Kapi-
tuły Odznaczenia „Złoty 
Dąb” Tadeusz Pudlik. - Każ-
dy jednak kandydat powi-
nien zostać powiadomiony 
o zamiarze zgłoszenia jego 
kandydatury oraz wyrazić 

zgodę na kandydowanie do 
odznaczenia – dodaje prze-
wodniczący.

Wnioski o nadanie odzna-
czenia „Złoty Dąb”, które do-
stępne są w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego 
w Żarowie muszą być skie-
rowane do Przewodniczącego 
Kapituły Odznaczenia. Ter-
min składania wniosków mija 
z dniem 30 kwietnia. 

Magdalena Pawlik  »

Tablica Ogłoszeń UM w Żarowie
Burmistrz Miasta Żarów informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nierucho-

mości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste w oparciu 
o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 45/2012 z dnia 05.04.2012 r. 

Wszystko dzięki plano-
wanemu utworzeniu do-
datkowego oddziału dla 
pięciolatków oraz wsparciu 
finansowemu gminy, które 
placówka otrzyma na kolej-
ny rok szkolny.

- Prace komisji rekru-
tacyjnej, która obradowa-
ła 3 kwietnia były bardzo 
owocne. Ogółem przyjęliśmy 
183 przedszkolaków. Dzieci 
uczęszczać będą do naszej 
placówki w roku szkolnym 
2012/2013. Została utwo-
rzona również dodatkowa 
grupa dzieci pięcioletnich, 
która pracować będzie z na-

szą kadrą pedagogiczną. Co 
najbardziej mnie cieszy, to 
fakt, iż na dzień 1 września 
będziemy dysponować wy-
remontowaną łazienką, do 
której dostęp będą miały 
właśnie pięciolatki. I wspar-
cie finansowe, które zosta-
nie przyznane Bajkowemu 
Przedszkolu przez Urząd 
Miejski w Żarowie. Cieszę 
się i jednocześnie dziękuję 

panu burmistrzowi za ta-
kie deklaracje – mówi dy-
rektor przedszkola Elżbieta 
Wierzyk.

Już niebawem wszystkie 
maluchy, które nie uczęsz-
czały jeszcze do przedszkola 
będą mogły się przekonać, 
jak miło i rodzinnie jest 
w Bajkowym Przedszkolu 
w Żarowie.

Magdalena Pawlik  »

Ponad stu żarowskich 
szóstoklasistów sprawdzi-
ło swoją wiedzę podczas 
pierwszego ważnego egza-
minu w ich życiu.  We wto-
rek, 3 kwietnia punktualnie 
o godzinie 9.00 w całej Pol-

sce uczniowie ostatnich klas 
szkół podstawowych przy-
stąpili do rozwiązywania 
Testu Szóstoklasisty. Egza-
min trwał sześćdziesiąt mi-
nut i sprawdził wiedzę oraz 
umiejętności uczniów w za-

kresie czytania, pisania, ro-
zumowania, korzystania 
z informacji i wykorzysty-
wania wiedzy w praktyce, 
w tym liczenia. Wyniki eg-
zaminów szóstoklasiści po-
znają w czerwcu.

         

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 
39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi 
zmianami) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:
Nr XV/100/2011 z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi 
Gołaszyce, gm. Żarów,
Nr XIV/88/2011 z dnia 29 września 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi 
Wierzbna, gmina Żarów,
Nr XVIII/130/2012 z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi 
Kalno, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Kalno, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą Nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Żarowie 
z dnia 30 czerwca 2011r.),
Nr XIII/82/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi 
Mielęcin, gmina Żarów.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z nie-
zbędną dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 kwietnia 2012r. do 24 
maja 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów .
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami od-
będzie się w dniu 18 maja 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2012r.

Złoty Dąb już 
w Dni Żarowa

Co roku podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej otwierającej Dni Żarowa są 
przyznawane odznaczenia „Złoty Dąb”. Zazwyczaj trafiają do osób lub orga-

nizacji, szczególnie zasłużonych dla naszej gminy nie tylko za działalność wie-
loletnią, ale również pojedynczy czyn o wyjątkowym znaczeniu dla gminy i jej 
mieszkańców.

Maluchy przyjęte 
do przedszkola

Dla najmłodszych mieszkańców gminy Żarów 
nie zabraknie miejsc w przedszkolu. Dzieci, 

których rodzice zgłosili chęć korzystania z usług 
Bajkowego Przedszkola w Żarowie zostały do pla-
cówki przyjęte. 

Szóstoklasiści sprawdzeni

Planistycznie w Żarowie
Uchwały planistyczne zdominowały ostatnią se-

sję Rady Miejskiej w Żarowie. W sumie żarowscy 
radni podczas sesji 12 kwietnia obradowali nad sześ-
cioma uchwałami dotyczącymi miejscowego planu 
zagospodarowania.
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Znaczący był również fakt, 
iż „Nieder Schlesien”, czy-
li Dolny Śląsk uważano za 
niemieckie ziemie rdzenne 
i w przypadku ewentualnej 
przegranej, powinny pozostać 
one w granicach Rzeszy, co 
zwiększało bezpieczeństwo 
ukrytych tam majętności.

Wielka akcja ukrywania 
na Dolnym Śląsku cennych 
dzieł sztuki, zbiorów muze-
alnych, wyposażeń kościo-
łów i klasztorów oraz kolekcji 
prywatnych, rozpoczęta zosta-
ła z polecenia władz III Rze-
szy w 1943 roku. Ukrywano 
wszystko, co mogło przed-
stawiać wartość dla zbliżają-
cych się od wschodu Rosjan. 
Na miejsca tzw. depozytów 
wybierano głównie głębokie 
piwnice pałaców, zamków 
i kościołów. Przewożone 
tam zbiory, były początko-
wo tylko przechowywane, 
a ich pośpieszne ukrywanie 
spowodowały postępy ra-
dzieckiej ofensywy zimowej 
z 1945 roku. Większość dóbr 
w obawie przed zniszczenia-
mi wojennymi ukryto jednak 
prawdopodobnie w miejscach 
znacznie bezpieczniejszych, 
którymi były stare wyrobi-
ska, sztolnie, kopalnie i in-
ne podziemia. Nadzór nad 
przygotowaniem wszystkich 
miejsc składowania dobytku 
III Rzeszy sprawował Günter 
Grundmann – prowincjonalny 
Konserwator Zabytków Dol-
nego Śląska.

Günter Grundmann, uro-
dzony w 1892 roku w Jele-
niej Górze, ukończył studia na 
wydziale historii sztuki Uni-
wersytetu w Monachium i we 
Wrocławiu. W latach I wojny 
światowej służył w wojsku, 
później został nauczycielem 
historii sztuki w szkole rze-
miosła artystycznego w Cie-
plicach Zdroju. W 1932 roku 
został powołany na stanowi-
sko prowincjonalnego Kon-
serwatora Zabytków Dolnego 
Śląska, którym pozostał aż do 
końca II wojny światowej. Po-
nadto wykładał historię sztuki 
i architektury na Uniwersyte-
cie Wrocławskim, a w 1939 
roku otrzymał tytuł doktora 

honoris causa Politechniki 
Wrocławskiej. Jego dosko-
nała wiedza dotycząca Dolne-
go Śląska, orientacja w terenie 
oraz znajomości z wieloma 
kolekcjonerami sprawiły, iż 
został wytypowany przez wła-
dze III Rzeszy do zabezpie-
czenia wszelkich dzieł sztuki 
przed nalotami i zbliżającą się 
Armią Radziecką. Wrocław-
ski konserwator zdawał sobie 
sprawę, że w pierwszej ko-
lejności ocalić należy zbiory 
państwowe z bogatymi ko-
lekcjami muzeów i archiwów 
oraz dzieła sztuki z obiektów 
sakralnych. Do tego docho-
dziły zbiory znajdujące się 
w prywatnych kolekcjach 
160 osób, które zgłosiły 552 
obrazy, 90 rzeźb, 373 meble, 
wybitne grafiki i kilka tysięcy 
przedmiotów rzemiosła ar-
tystycznego. Miejsca, w któ-
rych Grundmann zamierzał 
ukrywać wszystkie te dobra, 
umieścił na specjalnej zaszy-
frowanej liście, zawierającej 
nazwy 80 pałaców i zamków, 
które do czerwca 1944 roku 
przyjęły 207 transportów. 
Wspomnianą listę kończy 
data 21 czerwca 1944 roku, 
jednak znawcy tematu uwa-
żają, że do lutego 1945 ro-
ku, kiedy Grundmann opuścił 
Dolny Śląsk, zdążył przygoto-
wać jeszcze ponad 100 skry-
tek, którymi były nieczynne 
sztolnie i wyrobiska.

Spis miejscowości, do któ-
rych trafiły spakowane zabytki 
odnaleziony został na gruzach 
urzędu konserwatorskiego we 
Wrocławiu przy ulicy Gar-
tenstrasse 74 (dzisiejsza ul. 
Piłsudskiego). Dokument roz-
szyfrował polski historyk sztu-
ki Józef Gębczak. Po wojnie 
wszystkie miejsca z listy zo-
stały spenetrowane przez pol-
ską komisję rewindykacyjną 
Ministerstwa Kultury i Sztuki 
pod przewodnictwem Witolda 
Kieszkowskiego – dyrektora 
Naczelnej Dyrekcji Muzeów. 
Okazało się jednak wówczas, 
że ukryte zbiory nie były już 
kompletne. Do dziś nie uda-
ło się odnaleźć wszystkich 
skrytek Grundmanna. Wie-
lu nawet nie udokumentowa-

no. Ciągle nieznane są losy 
ukrytych w czasie II wojny 
światowej zasobów kościo-
łów i klasztorów.

Wśród 80 obiektów, do 
których trafiły transporty 
przygotowane w 1944 roku 
przez Güntera Grundmana, 
znalazł się pałac Karla Adolfa 
von Kulmiza w Mrowinach 
(Konradswaldau). W budowli 
tej pod koniec grudnia 1944 
roku złożono kilkadziesiąt 
skrzyń i ok. 400 pudeł z ak-
tami Archiwum Miejskiego 
we Wrocławiu oraz prawdo-
podobnie Miejskimi Zbio-
rami Sztuki. Depozyt ten 
był wtórną składnicą, gdyż 
skrzynie i pudła przewiezio-
no z Borowej, gdzie zajmo-
wały 5 sporych rozmiarów 
pokojów pałacowych. Rów-
nież to miejsce odwiedziła po 
wojnie polska komisja rewin-
dykacyjna Ministerstwa Kul-
tury i Sztuki, która zabrała 
ze sobą całość zdeponowa-
nych zbiorów. Trudno po la-
tach powiedzieć coś więcej 
o rzekomym wcześniejszym 
zatopieniu w przypałacowym 
stawie kilku skrzyń oraz ich 
poszukiwaniu w okresie tuż 
po 1945 roku.

Pierwsza rezydencja ry-
cerska „Rittersitz” w Mrowi-
nach powstała w 2 poł. XVI 
w. (przed 1605 r.) z inicjaty-
wy rodu von Adelsbach. W 
połowie XVIII w. stojąca na 
wschodnim skraju miejscowo-
ści rezydencja szlachecka by-
ła już okazałym barokowym 
pałacem, założonym na planie 
podkowy. Czterokondygna-
cyjna budowla pokryta była 
wówczas dwuspadowym da-
chem. W 1870 r. dwa lata po 
zakupieniu majętności mro-

wińskiej, Karl Friedrich von 
Kulmiz przystąpił do przebu-
dowy pałacu według planu 
berlińskiego architekta Wa-
esemana. Prace zostały ukoń-
czone już w następnym roku. 
Budynek pałacowy o niezmie-
nionej do dziś formie został 
zabudowany w zwartą bryłę 
o rzucie wydłużonego pro-
stokąta, utrzymaną w stylu 
neorenesansowym. Od stro-
ny zachodniej bryłę budowli 
podkreśla czterokondygna-
cyjna wieżą nawiązującą sty-
lem do włoskiego renesansu. 
Reprezentacyjne wejście 
znajduje się po stronie połu-
dniowej. Pałac jest budowlą 
trzykondygnacyjną na wy-
sokich piwnicach, w którym 
było 40 pomieszczeń, w tym 
sporych rozmiarów sala ba-
lowa z tarasem wyprowadzo-
nym w fasadzie północnej. 
Elewacje zewnętrzne zdo-
bi bogaty tynkowany detal 
(gzymsy, pilastry, obramie-
nia okien i drzwi, naczółki, 
boniowanie). Teren przypała-
cowy okala fragmentaryczny, 
XVIII-wieczny mur z niere-
gularnego, nieotynkowanego 
kamienia. Drogę dojazdową 
do pałacu zamyka murowa-
na, tynkowana z tynkowa-
nym detalem (boniowanie, 
pilastry) neorenesansowa bra-
ma w formie łuku triumfalne-
go. Przejazd i przejście piesze 
w bramie posiada formę peł-
nołukowych arkad. Jej zwień-
czenie natomiast ma postać 
pełnego belkowania. Obecnie 
pałac znajduje się w rękach 
prywatnych, jednak jego stan 
techniczny jest zły.

Bogdan Mucha  »

Specjalista d/s  

zbiorów muzealnych

A k t ua l no ś c i  «
BURMISTRZ MIASTA 

ŻARÓW OGŁASZA 
I PRZETARG

ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży  
DZIAŁKI BUDOWLANEJ 

położonej w MROWINACH przy ul. Spacerowej

1. Przetarg odbędzie się 17 maja 2012r. w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoław-
czej podanej w tabeli  na konto: Bank Zachodni WBK I 
oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóź-
niej do dnia 14  maja   2012r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środ-
ków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra prze-
targ, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozosta-
łym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni 
od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, 
jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej 
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarial-
nego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oferent naby-
wający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia 
podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do 
poniesienia kosztów szacunkowych  i geodezyjnych  zwią-
zanych z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie 
łącznej 1.830  zł oraz kosztów notarialnych.
8. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego wsi 
Mrowiny posiada funkcję określoną symbolem A 47 MW 
– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie in-
ternetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomo-
ści i Gospodarki Przestrzennej tel. 748580-591 wew. 339 
i 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji 
przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu 
tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczest-
nika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Kra-
jowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezen-
towany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie 
oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania 
na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równo-
znaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się 
z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Pałac w Mrowinach składnicą 
Günthera Grundmanna

W latach 1943-44 obszar Dolnego Śląska był miejscem w miarę spokojnym i bezpiecznym. Lot-
nictwo alianckie nie posiadało wystarczającego zasięgu, radzieckie nie prowadziło nalotów 

dywanowych na miasta, a linia frontu wschodniego znajdowała się jeszcze dość daleko. Taki stan 
rzeczy powodował, że obszar ten nadawał się idealnie do prowadzenia prac badawczych nad no-
wymi rodzajami broni, a także jako wielki schowek dla zagrabionych dóbr kultury europejskiej, ko-
lekcji prywatnych oraz zbiorów archiwalnych i muzealnych III Rzeszy. 

Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW Forma oddania 

nieruchomości

Cena 
wywoław-

cza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpo-

cz.

87/1 1.300
sw1s/

00005952/9
Sprzedaż 

na własność 45.000 zł 4.500 zł 910
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Po dwóch nieudanych wy-
stępach z zespołami zamy-
kającymi tabelę pierwszy 
zespół udowodnił, że potra-
fi grać na wysokim pozio-
mie, pokonując aspirującą 
do awansu Victorię Świebo-
dzice aż 3:0! 

Niska temperatura, padają-
cy śnieg oraz porywisty wiatr 
sprawił, iż mecz na Stadionie 
Miejskim w Żarowie toczony 
był w trudnych warunkach.

Od pierwszych minut dyk-
tando gry narzucili gospoda-
rze. Na skrzydłach brylował 
Tomasz Rudnik. Po jednej 
z indywidualnych akcji Rud-
nik dograł piłkę do wbiega-
jącego w pole karne Łukasza 
Wawrzyniaka. Mocny strzał 
instynktownie nogami obro-
nił bramkarz przyjezdnych. 
Pięć minut później ponow-
nie Rudnik stawia do pionu 
obronę Victorii. Próba prze-
rzucenia z ostrego kąta bram-
karza gości jest nieudana. W 
24 min. po składnej akcji 
Zjednoczeni obejmują pro-
wadzenie. Tomasz Rudnik re-
habilituje się za wcześniejsze 
niepowodzenie obsługując po 
raz drugi dokładnym poda-
niem wzdłuż 16 metra Da-
miana Uszczyka. Napastnik 
po przyjęciu piłki i ominię-
ciu obrońcy oddał techniczny 
strzał, który ląduje w krótkim 
narożniku bramki Victorii. 
Kilka dośrodkowań w pole 
karne świebodziczan przej-
muje udanymi interwencja-
mi bramkarz Zjednoczonych 
Marcin Hruszowiec. 

Druga połowa zaczęła się 
znakomicie dla żarowian. W 
okolicach 20 metra faulowa-
ny został Damian Uszczyk. 
Sam poszkodowany dogry-
wał piłkę, do której najwyżej 
wyskoczył Tomasz Rudnik, 
strzelając głową drugą bram-
kę dla Zjednoczonych. Od 
tego momentu przyjezdni 
próbowali zdobyć bramkę 
kontaktową, która dałaby 
szansę uzyskać satysfak-
cjonujący wynik. Victoria 
nie zdołała sforsować dobrze 

predysponowanej obrony 
Zjednoczonych. Pięć minut 
przed regulaminowym koń-
cem gry Michał Skrypak zo-
stał sfaulowany w okolicach 
16 metra. Za bezsensowne 
zachowanie obrońca żaro-
wian otrzymuje czerwoną 
kartkę, osłabiając tym sa-
mym zespół w kolejnych 
meczach. Rzut wolny wy-
konywany przez Michała 
Klimaszewskiego na bram-
kę strzałem z głowy zamienił 
Piotr Koluśniewski, ustana-
wiając wynik spotkania na 
3:0. Victoria przegrała zde-
cydowanie tracąc dystans 
z czołówką.

W Wielką Sobotę pierw-
szy zespół Zjednoczonych 
Żarów udał się do lide-
ra, Nysy Kłodzko. Gospo-
darze zdobyli szybko dwu 
bramkowe prowadzenie. Od-
powiedź Zjednoczonych mo-
gła być natychmiastowa. Po 
strzale Pawła Zyla od utra-
ty bramki przez Nysę ratuje 
słupek. Krystian Dopieral-
ski mając przed sobą tylko 
bramkarza gospodarzy nie 
trafił w bramkę. Na począt-
ku drugiej połowy po akcji 
ratunkowej w polu karnym 
obrońca gospodarzy otrzy-
mał czerwoną kartkę a ar-
biter wskazał na jedenastkę. 
Karnego nie wykorzystał 
Michał Korbecki. Pomimo 
gry w przewadze wynik nie 
uległ zmianie. 

W meczu z ostatnią dru-
żyną ligi Górnikiem-Bogu-
szów Gorce po raz kolejny 
oglądaliśmy zmarnowane 
sytuacje bramkowe Zjed-
noczonych, które w pierw-
szej połowie mogły ustawić 
wynik spotkania. Ostatecz-
nie goście pięć minut przed 
końcem regulaminowego 
czasy strzałem z dystansu 
zdobywają bramkę na wagę 
trzech punków. Po 21 ko-
lejce z dorobkiem 28 pkt. 
pierwsza drużyna Zjedno-
czonych Żarów zajmuje 8 
pozycję.

Zespół rezerw na włas-

nym boisku przegrał z li-
derem wałbrzyskiej kl. A, 
Górnikiem II Wałbrzych 7:1. 
Po pierwsze punkty w no-
wej rundzie Zjednoczeni II 
Żarów wybrali się do Czar-
nego Boru. Remis 2:2 utrzy-
mywał się do ostatniej akcji 
meczu, w której gospoda-
rze przechylili szalę zwy-
cięstwa na swoją korzyść. 
Skalnik Czarny Bór – Zjed-
noczeni II Żarów 3:2. Udał 
się rewanż rezerw nad Ve-
nusem Nowice. Po meczu 
walki Zjednoczeni zwycięża-
ją 2:1 zdobywając pierwsze 
punkty w rundzie wiosennej. 
Dwa celne trafienia zano-
towali Grzegorz Pietrusz-
ka oraz Mariusz Baziak. W 
stawce 16 zespołów rezerwy 
z 20 punktami plasują się 
na 13 miejscu. W przypad-
ku spadku Górnika-Bobu-
szów Gorce z kl. Okręgowej, 
wałbrzyska klasę A opuszczą 
trzy drużyny.

W ciąż niepokonani w run-
dzie rewanżowej są żarow-
scy juniorzy. Bardzo ważne 
trzy punkty w kontekście 
walki o utrzymanie zdoby-
li młodzieżowcy, którzy na 
własnym obiekcie po jedno-
stronnym meczu pokonali 
Zielonych Łagiewniki 6:0. 

W spotkaniu wyjazdo-
wym z niżej notowaną Nysą 
Kłodzko juniorzy wywieźli 
jeden punkt. Po szybko strze-
lonych dwóch golach przez 
Nysę, Zjednoczeni zdołali 
wyrównać osiągając wynik 
2:2. Po bardzo ładnej grze 
Zjednoczeni zdeklasowali 
wyżej notowaną drużynę S.P. 
Szczyt Bogószów Gorce 5:0. 
Juniorzy po 21 spotkaniach 
zdobyli 22 punkty co daje 
12 pozycję w tabeli.

Udanie inaugurację rozpo-
częli trampkarze oraz mło-
dzicy. Ci pierwsi zwyciężyli 
5:2 S.P. Szczyt Boguszów
-Gorce, a drudzy stosun-
kiem 6:1 pokonali Granit 
Roztoka.
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Najbardziej zacięty był 
pierwszy set. Punkt za punkt 
utrzymywał się do stanu po 
20. W decydującej części 
bloki Grzegorza Niczypo-
ruka, Michała Żyły oraz 
skuteczne ataki Łukasza 
Jadacha, Krzysztofa Górki 
pozwoliły wygrać pierwszą 
partię 25:22.

Kluczem do zwycięstwa 
w całym spotkaniu okazał 
się dobry odbiór z obydwu 
stron pozwalający rozgry-
wającemu Jackowi Kadzioł-
ce na swobodne gubienie 
bloku. Do punktów zdoby-
wanymi seriami skuteczną 

zagrywką przyczynił się 
Grzegorz Hałaczkiewicz. 
W dwóch ostatnich par-
tiach LKS zwyciężył 25:18, 
25:19.     

Do celu jaki stawiają so-
bie siatkarze LKS Chemik 
Żarów, czyli pierwszej trój-
ki, potrzebne będzie zwy-
cięstwo nad liderem Bolko 
Świdnica.

Po pechowo przegranych 
dwóch pięciosetowych spot-
kaniach, TKKF Chemik Ża-
rów (na zdjęciu) zasłużenie 
wygrał 3:0 z Mechanikiem 
Świdnica. W ataku wyso-
ką skuteczność prezentował 

Krzysztof Jachimowicz. Na 
bloku brylował Marek Ze-
mankiewicz oraz Mariusz 
Kozakow. 

LKS: Jacek Kądziołka, Grzegorz 
Hałaczkiewicz, Michał Żyła, 
Łukasz Jadach, Grzegorz 
Niczyporuk, Krzysztof Górka, 
Krzysztof Kądziołka.

TKKF: Władysław Charęża, 
Marek Zemankiewicz, 
Stanisław Dobrowolski, 
Wiesław Młodożeniec, 
Krzysztof Jachimowicz, 
Mariusz Kozakow, Jacek Kruk, 
Bartłomiej Solarz.
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W rozgrywkach III Ligi 
Juniorów startowała drużyna 
żarowskiego klubu, która nie-
stety okazała się najsłabsza 
w gronie startujących zespo-
łów. Na pocieszenie pozosta-
je najlepszy wynik Damiana 
Daniela na I szachownicy.

Z przyczyn zdrowotnych 
na mistrzostwa nie pojecha-
ła Natalia Dominik, przez co 
Goniec Żarów występował 

Przegląd 
piłkarskich spotkań 

Zjednoczonych Żarów

Nie tak miał wyglądać początek rundy rewanżowej pierwszej druży-
ny Zjednoczonych Żarów występującej w klasie okręgowej. W każ-

dym meczu żarowianie są równorzędnymi partnerami nie ustępującymi 
przeciwnikowi pod żadnym względem piłkarskiego rzemiosła,  lecz brak 
wykorzystywania sytuacji bramkowych sprawia, iż Zjednoczeni w trzech 
ostatnich spotkaniach zdobywają zaledwie trzy punkty.

Plan osiągnięty 
w połowie

LKS Chemik Żarów był sprawcą największej niespodzianki 5 kolejki rundy re-
wanżowej 43. edycji Powiatowej Ligi Siatkarzy TKKF. Na własnym parkiecie 

żarowianie pokonali wicelidera rozgrywek, Dialog Świebodzice 3:0. Dzięki zwy-
cięstwu LKS włączył się do walki o podium ligi.

Drużynowe Mistrzostwa 
Dolnego Śląska

W dniach 30 marca - 1 kwietnia w Karpaczu rozegnane zostały Drużynowe 
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów. 

w okrojonym 5 osobowym 
składzie. Na czas rozgrywek 
Natalia Rogacka wypożyczo-
na była z UKS Ogniwo Leg-
nica.

Skład Gońca Żarów: Damian 
Daniel (4,5 pkt z 6 meczy), 
Przemysław Borowski (1 pkt 
z 6), Dawid Mozol (3,5 pkt z 6), 
Wiktor Zaremba (2,5 pkt z 6), 
Natalia Rogacka (2,5 pkt z 6). 

Klub szachowy Goniec Ża-
rów zaprasza dzieci na zaję-
cia nauki gry w szachy. Klub 
otwarty jest w każdy wtorek 
w godz. 16:00-18:00 w budyn-
ku Gimnazjum w Żarowie oraz 
piątek w godz. 16:00-19:00 
w piwnicach Przed szkola Miej-
skiego w Żarowie – informuje 
tre ner żarowskich szachistów 
Michał Bieszczad.
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