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W oczekiwaniu
na medal

Po wakacjach
bez zmian

W  Londynie trwają Igrzyska Olimpijskie. 
W najważniejszej imprezie sportowej 
weźmie udział żarowianin, Paweł Fajdek.  

Sport Aktualności

Policjanci 
z awansami

8 6 5
Funkcjonariusze żarowskiego 
komisariatu zostali wyróżnieni 
awansami i nagrodami.

112

Żarów bez specjalistów

Po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie 
nowy rok szkolny w żarowskich szkołach 
rozpocznie się bez większych zmian. 

Kilkaset mieszkanek Żarowa protestuje przeciwko decyzji Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdro-
wia w sprawie niezakontraktowania Poradni Ginekologiczno-Położniczej w NZOZ „Medicus” w Żarowie.  Pacjentki 
wspierają władze Żarowa, Starostwo Powiatowe w Świdnicy oraz poseł na Sejm RP Katarzyna Mrzygłocka.

 Więcej na stronie 5.

Regulacja potoku Tarnaw-
ka to jedna z najważniej-
szych inwestycji ostatnich 
lat w gminie Żarów, na któ-
rą długo czekano. Inwestycja 
będzie prowadzona na terenie 
dwóch żarowskich miejsco-
wości: Bukowa i Imbramowic 
oraz pobliskiej wsi Dzikowa, 

Tarnawka w przebudowie
Pogłębienie koryta rzeki, wyłożenie koryta i boków kamieniem i płytami beto-

nowymi, budowa pięciu mostków i murów ochronnych oraz zamontowanie 
klap ochronnych na wszystkich rurociągach wpływających do potoku to tylko 
nieliczne zadania, jakie zostaną wykonane w gminie Żarów. Właśnie kończy się 
pierwszy etap prac przy budowie regulacji potoku Tarnawka w Bukowie. 

należącej do gminy Mietków. 
Właśnie kończy się pierwszy 
etap prac w Bukowie. - W tej 
chwili wykonujemy mury opo-
rowe i ubezpieczenia dna pły-
tami ażurowymi i brukiem na 
betonie. Pod płyty kładziona 
jest geowłóknina. Płyty mają 
służyć temu, żeby ewentualnie 

wody powierzchniowe, grun-
towe mogły się dostawać do 
potoku. Będzie to taka nieco 
ekologiczna zabudowa – wy-
jaśnia Jerzy Cado-Sadowski, 
kierownik zespołu budów 
z przedsiębiorstwa EKO-
-WOD, wykonawcy robót. 

 ˭ Więcej na stronie 7.

Wakacje w mieście są super!
Wakacje w pełni. Najmłodsi mieszkańcy gminy 

Żarów, którzy nie wyjeżdżają na wakacje, na 
nudę w mieście narzekać nie mogą. Specjalnie dla 
nich organizowane są wakacyjne zajęcia w bibliote-
ce oraz Gminnym Centrum Kultury i Sportu. 

Świetlice środowisko-
we w tym gorącym okresie 
także nie próżnują i organi-
zują aktywne zajęcia dla naj-
młodszych. Letni wypoczynek 
w gminie Żarów to również 
półkolonie Żarowskiego 
Stowarzyszenia „Edukacja”, 
które łączą w sobie dobrą za-
bawę, naukę i rozwijanie pa-
sji. W najlepsze trwają także 
„Wakacje Uśmiechu”.

Oglądają bajki, integru-
ją się na świeżym powie-
trzu, uczestniczą w zajęciach 

plastycznych. czytają książ-
ki edukacyjne, biorą udział 
w zajęciach edukacyjno-
-komputerowych. Tak naj-
młodsi mieszkańcy gminy 
Żarów spędzają wakacyjny 
czas w bibliotece. I jak sami 
twierdzą, cenią sobie czas spę-
dzony wspólnie z kolegami 

i koleżankami. Wspólną za-
bawę i aktywne spędzanie 
wolnego wakacyjnego cza-
su organizują także świetlice 
środowiskowe z terenu gmi-
ny Żarów. Młodzi uczestnicy 
zajęć mogą liczyć na wspólne 
wycieczki oraz gry i zabawy. 

 ˭ Więce   na  stronie  3.
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Kolejny McDonald`s w powiecie
Druga restauracja popularnej sieci fastfood w powiecie 

świdnickim powstanie przy zjeździe z drogi krajowej nr 5 
do Strzegomia (przy stacji paliw). Obietnicę budowy przed-
stawiciel McDonald`s złożył w kwietniu. Decyzja nie jest 
przypadkowa. W Strzegomiu powstaje piekarnia Fresh Start 
Bakeries, największego dostawcy pieczywa dla tej sieci 
w Polsce, Niemczech i Czechach.

Świdnicka Aleja Gwiazd Sportu
Jeszcze w tym roku pierwsi wybitni sportowcy rodem 

ze Świdnicy i powiatu świdnickiego zostaną upamiętnieni 
w Alei Gwiazd Sportu. Powstanie ona na terenie Świdnickie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na razie pomysł jest w trak-
cie dopracowywania, ale już wiadomo, że prawdopodobnie 
wybrani – przez kapitułę, która zostanie powołana do tego 
celu – sportowcy, jeszcze w tym roku będą mieli przy uli-
cy Śląskiej swoją pamiątkową tablicę i posadzone drzewo. 
Remonty na „powiatówkach”

Wkrótce zostaną rozstrzygnięte kolejne przetargi na re-
monty dróg powiatowych. Tym razem drogowcy zajmą się 
trzema odcinkami dróg: drogą powiatową nr 2901 D Sady – 
Biała, drogą powiatową nr 2919 D w Modlęcinie oraz remon-
tem urządzeń odwodnieniowych przy drodze powiatowej nr 
2919 D w Olszanach. Łącznie  zostanie wyremontowanych 
lub przebudowanych 10 km dróg. A z budżetu powiatu zo-
stanie na ten cel przeznaczonych około 700 tysięcy złotych.

Doczekają się fotoradaru
Mieszkańcy Marcinowic mają nareszcie szansę na spełnie-

nie swoich wieloletnich żądań. Inspekcja Transportu Drogo-
wego od sierpnia rozpocznie w całym kraju montaż nowych 
300 fotoradarów. Jeden z nich trafi właśnie do Marcinowic 
i stanie przy drodze krajowej nr 35.

Źródło: Swidnica24.pl

Dzięki umowie zawartej 
pomiędzy Instytutem Arche-
ologii Uniwersytetu Wroc-
ławskiego a Żarowską Izbą 
Historyczną, działającą w ra-
mach Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie, 
ten unikalny pod względem 
liczebności nagromadzonych 
kości zespół szczątków ma-
muta podziwiać będzie moż-
na już niebawem na wystawie 
w Żarowskiej Izbie Histo-
rycznej, przy ul. Armii Krajo-
wej 40. Otwarcie ekspozycji 
planowane jest we wrześniu. 

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam dom  i działkę w Tarnawie. Tel.74 850 71 22

Sprzedam działkę budowlaną w centrum Żarowa, 500 m2, w pełni uzbrojo-
ną. Tel. 796 051 202

Sprzedam atrakcyjne działki budowlane w Żarowie okolice Gimnazjum, 
widok na Ślężę. Cena 72 0000 zł za każdą, do negocjacji. Tel. 691 270 770

Sprzedam samochód Ford Fiesta 1998 r. – 3 tys. zł, motocykl Kawasaki 
Zx600C – 6 tys. zł, naczepę gospodarczą – 1 tys. zł. Tel. 71 396 26 21

Sprzedam mieszkanie w Bogdanowie pow. 70m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, komórka, 2 piwnice (do remontu). Cena do negocjacji. Tel. 71 396 26 21

Do końca września po-
trwa remont dachu koś-
cioła w Pożarzysku. Nowy 
dach powstanie dzięki do-
tacji z Urzędu Marszałkow-
skiego i datków parafian.

Dzięki staraniom gminy 
Żarów udało się pozyskać 
80 tysięcy złotych na dłu-
go wyczekiwany remont da-
chu zabytkowego kościoła 
w Pożarzysku. Do remon-
tu dołożyli się także wierni 
parafii. Z datków złożonych 
na ten cel udało się zebrać 
60 tysięcy złotych. Na po-
czątku lipca ruszyły pra-
ce przy wymianie dachu. 
– Obiekt był po II wojnie 
światowej bardzo zniszczo-
ny. Właściwie nie odbywa-
ły się w nim nabożeństwa, 
ponieważ dach zapadł się 
do środka. Budowę dachu 
rozpoczął pierwszy po woj-
nie proboszcz parafii ksiądz 
Jan Sycz. Ale od tego czasu 
stan dachu kościoła w Poża-
rzysku pozostawiał wiele do 
życzenia – wyjaśnia ksiądz 
proboszcz Mariusz Walas. 

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) podaje 
się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierających informa-
cje o środowisku i jego ochronie umieszczono informa-
cję o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr 
XXV/185/2012 z dnia 20 czerwca 2012r., w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi 
Kalno, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Kalno, gmina Żarów, 
zatwierdzonego uchwałą Nr III/12/2010 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 16 grudnia 2010r.).

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony 
środowiska dotyczące w/w planu miejscowego na piśmie 
na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 
Żarów w terminie do dnia 31 sierpnia 2012r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznacze-
nie nieruchomości, której dotyczy.

Co w powiecie piszczy? Ruszył remont dachu 
w Pożarzysku 

Mamut już 
w Żarowie

Żarowska Izba Historyczna wzbogaciła swoje zbiory 
o niecodzienne znalezisko. Odkryte w 2005 roku 

w starej żwirowni w pobliżu miejscowości Kruków 
kości mamuta powróciły do Żarowa. 

Na początku lipca ruszyły prace nad wymianą dachu w kościele w Pożarzysku

Na remont dachu udało się 
pozyskać 80 tysięcy złotych 
z Urzędu Marszałkowskiego 
we Wrocławiu. – Ta kwota 
pozwoli wykonać 70 procent 
dachu oraz poprawić wieżę 
kościoła. Mamy nadzieję, że 
z pomocą gminy uda nam 
się w kolejnych latach po-

zyskać kolejną dotację i wy-
konać pozostałe 30 procent 
dachu nad prezbiterium koś-
cioła -  dodaje ksiądz Wa-
las. Remont dachu kościoła 
w Pożarzysku prawdopodob-
nie zostanie ukończony do 
końca września. - Cieszy-
my się, z jednej strony, że 

otrzymaliśmy dotację, choć 
pieniędzy wystarczy na wy-
konanie jedynie części za-
planowanych prac, z drugiej 
strony mamy nadzieję, że 
to dopiero początek – za-
powiada burmistrz Leszek 
Michalak. 

Agnieszka Gryc

Wśród prezentowanych ko-
ści znajdą się m.in: prawa 
łopatka, 2 kręgi piersiowe, 
wyrostek kolczysty kręgu 
piersiowego, kość fragment 
kości długiej (udowej), kość 
udowa, fragmenty żeber. Ca-
łości dopełni fragment ko-
ści udowej prehistorycznego 
konia oraz krzemienny wiór 
będący najstarszym śladem 
pobytu człowieka w pobli-
skich okolicach Żarowa – 
datowany na okres paleolitu 
górnego 40-14 tys. lat p.n.e.

Oprac. Ag

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

MIASTA ŻAROWA

– Będzie to trening syste-
mu ostrzegania i alarmowa-
nia. Celem treningu będzie 
sprawdzenie sprawności 
funkcjonowania akustycz-
nego systemu alarmowe-
go poprzez wyemitowanie 
alarmu powietrznego. Syre-
ny zawyją nie tylko u nas, 
ale na terenie całego wo-
jewództwa dolnośląskiego. 
Dzień, w którym usłyszymy 
alarm, nie jest przypadkowy. 
Syreny mają upamiętnić 68. 
rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego – poinformo-
wał podinspektor ds. woj-

W  rocznicę Powstania 
Warszawskiego

Na terenie gminy Żarów w środę 1 sierpnia zawy-
ją syreny alarmowe. Punktualnie o godzinie 17 

mieszkańcy będą mogli usłyszeć sygnał alarmowy, 
który trwać będzie przez jedną minutę. 

skowości, obrony cywilnej, 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego z Urzędu Miej-
skiego w Żarowie Michał 
Domański.

W ten sposób zostanie upa-
miętniony bohaterski zryw 
żołnierzy Armii Krajowej 
i mieszkańców Warszawy 
z 1 sierpnia 1944 roku. Po-
wstanie Warszawskie zo-
stało rozpoczęte zbrojnym 
wystąpieniem oddziałów Ar-
mii Krajowej 1 sierpnia 1944 
roku o godzinie 17.00. Była 
to tak zwana Godzina „W"

Magdalena Pawlik

Konkursy dożynkowe
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Szlakiem Granitu" zaprasza sołectwa, 

stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
mieszkańców z terenu partnerstwa do udziału w 
konkursach na stoisko wiejskie, produkt lokalny 
podczas dożynek 2012 oraz najpiękniejszy ogród 
przydomowy. Regulaminy konkursów oraz karty 

zgłoszeń do pobrania ze strony: 
www.lgd-szlakiemgranitu.pl
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Pierwsze lipcowe dni wakacyjnego wypoczynku naj-
młodsi mieszkańcy gminy Żarów spędzili bardzo aktyw-
nie. Najpierw były wycieczki rowerowe do Borzygniewa, 
a potem wspólne żeglowanie na Zalewie Mietkowskim. 
Takie atrakcje dzieciom zapewnili organizatorzy „Wa-
kacji Uśmiechu 2012” Młodzieżowa Rada Miejska oraz 
Żarowska Wspólnota Samorządowa. Na zdjęciu uczest-
nicy rejsu łódkami w Mietkowie.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r., Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr XXV/185/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gm. Ża-
rów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kalno, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą Nr 
III/12/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 grudnia 2010 r.). 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do dnia 31 sierpnia 2012r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy.

Wieści z gminy
Z wizytą w Ujfeherto

Festiwal Kłosów był powodem partnerskiej wizyty 
do Ujfeherto. Żarowska delegacja w składzie: burmistrz 
Żarowa Leszek Michalak, przewodniczący Rady Miej-
skiej Tadeusz Pudlik oraz wiceprzewodnicząca Rady 
Urszula Ganczarek, w dniach 20-22 lipca uczestniczy-
ła w specjalistycznym forum w mieście partnerskim. 
Partnerskie spotkanie w Ujfeherto było okazją do gorą-
cych dyskusji oraz wzajemnej wymiany doświadczeń. 

Nowy chodnik w Pyszczynie

Trwają prace przy budowie chodnika w Pyszczy-
nie. Dzięki staraniom gminy Żarów udało się podpi-
sać porozumienie z powiatem świdnickim, na mocy 
którego powiat świdnicki zobowiązał się do pokrycia 
kosztów zakupu materiałów do budowy chodników. 
Pod koniec czerwca zakończyła się budowa chodni-
ka w Łażanach, teraz Pyszczyn, a w kolejce oczekują 
jeszcze Imbramowice. Tam chodnik budowany będzie 
przy ulicy Mostowej. 

Nowe alejki na cmentarzu

Trwają kolejne prace na cmentarzu komunalnym 
w Żarowie. Remontowane są nawierzchnie alejek, któ-
re są korytowane, podsypywane kruszywem, a następ-
nie wykładane kostką betonową zwykłą i dekoracyjną. 
Prace na terenie cmentarza wykonują pracownicy in-
terwencyjni i pracownicy robót publicznych.

Bezpłatne szkolenie

Żarowski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór 
na szkolenie „Jak opiekować się osobą starszą w do-
mu”. Czterogodzinne bezpłatne szkolenie odbędzie 
się 6 września przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie. 
Zainteresowane udziałem w szkoleniu osoby mogą 
zgłaszać się osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie bądź telefonicznie pod nr tel. 74 8 580-745 
wew. 370. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz sytuacja 
rodzinna (pierwszeństwo w szkoleniu mają osoby opie-
kujące się osobami starszymi).

Montują nowe tablice

Trwają prace przy montażu tablic z nazwami ulic. 
Przewiduje się montaż pięćdziesięciu obustronnych 
tablic z nazwami ulic oraz herbem gminy Żarów. Pra-
ce w pierwszej kolejności rozpoczęły się w Żarowie, 
a w kolejce oczekują jeszcze Wierzbna, Buków, Ła-
żany oraz Mrowiny.  

Pożar w Krukowie

W jednym z gospodarstw w Krukowie, podczas po-
żaru w środę 25 lipca spłonęła wiata, maszyna siewni-
cza, część dachu budynku mieszkalnego oraz kosiarki. 
Dzięki sprawnej akcji jednostek OSP udało się po-
wstrzymać ogień. W pomoc poszkodowanej rodzinie 
zaangażował się burmistrz Żarowa Leszek Michalak 
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie. Rodzina 
może liczyć na wsparcie i społeczne zaangażowanie, 
którego w gminie Żarów nie brakuje. 

Wakacje 
w mieście są super!

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

Specjalnie dla nich organizowane są wakacyjne zajęcia 
w bibliotece oraz Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Świet-
lice środowiskowe w tym gorącym okresie także nie próżnują 
i organizują aktywne zajęcia dla najmłodszych. Letni wypo-

czynek w gminie Żarów to również półkolonie Żarowskie-
go Stowarzyszenia „Edukacja”, które łączą w sobie dobrą 
zabawę, naukę i rozwijanie pasji. W najlepsze trwają także 
„Wakacje Uśmiechu”.

Wakacje w pełni. Najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów, którzy nie wyjeżdżają na wakacje, 
na nudę w mieście narzekać nie mogą. 

Oglądają bajki, integrują się na świeżym powietrzu, 
uczestniczą w zajęciach plastycznych. czytają książ-
ki edukacyjne, biorą udział w zajęciach edukacyjno-
-komputerowych. Tak najmłodsi mieszkańcy gminy 
Żarów spędzają wakacyjny czas w bibliotece. I jak sami 
twierdzą, cenią sobie czas spędzony wspólnie z kolega-
mi i koleżankami.

Wspólną zabawę i aktywne spędzanie wolnego wa-
kacyjnego czasu organizują także świetlice środowi-
skowe z terenu gminy Żarów. Młodzi uczestnicy zajęć 
mogą liczyć na wspólne wycieczki oraz gry i zabawy . 
A tak najmłodsi mieszkańcy Siedlimowic świętowali 
pierwszy dzień wakacji. Wspólna inicjatywa Rady Sołe-
ckiej oraz sołtys Siedlimowic Beaty Śliwy zaowocowała 
piknikiem, podczas którego panowała prawdziwie wa-
kacyjna atmosfera. 

Tuż po zakończeniu roku szkolonego, już po raz ósmy, 
najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów aktywnie wypoczy-
wają na półkoloniach organizowanych przez Żarowskie 
Stowarzyszenie „Edukacja”. Półkolonie to doskonała for-
ma wypoczynku dla dzieci i dobry sposób na spędze-
nie czasu kreatywnie, twórczo, radośnie i ciekawie. Na 
zdjęciu półkoloniści z Imbramowic w Centrum Edukacji 
Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu.
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Więcej informacji: 
www. um.zarow.pl

Na specjalne zaproszenie 
burmistrza Żarowa Leszka 
Michalaka młodzi Białoru-
sini wspólnie z dziećmi ze 
świetlic środowiskowych 
w Łażanach i Wierzbnej 
spędzili dzień „na żaglach” 
na Zalewie Mietkowskim. 
– Cała akcja to owoc dobrej 
współpracy z Marszałkiem 
Województwa, którego goś-
ćmi byli nasi rodacy z Bia-
łorusi - mówi burmistrz 
Leszek Michalak. Zado-
wolenia z przygotowanych 
przez gminę Żarów atrakcji 
nie kryją młodzi uczestnicy 
wyprawy. – W Polsce jestem 

Zmianą organizacji ruchu 
drogowego objęte zostały 
drogi gminne nr 110828D 
(Wyspiańskiego w Żaro-
wie), 110827D (Słowiań-
ska w Żarowie) i 110915D 
(Bożanów – Kalno). - Nowa 
organizacja ruchu drogowe-
go ma na celu ograniczenie 
ruchu samochodów cięża-
rowych przez miejscowość 

Kalno, które skracały sobie 
drogę do kopalni w Siedli-
mowicach. W celu zwiększe-
nia bezpieczeństwa na ulicy 
Wyspiańskiego w Żarowie zo-
stało utworzone przejście dla 
pieszych przy skrzyżowaniu 
z ulicą Rybacką – wyjaśnia 
Wojciech Lesiak z Referatu 
Inwestycji i Dróg.

Magdalena Pawlik 

- Szczerze zachęcam i za-
praszam jak największą licz-
bę osób do oddania krwi, 
gdyż satysfakcja z pomocy 
innym jest ogromna. To tak 
niewiele, a bardzo często 
potrafi uratować życie po-
trzebującej osobie. Dlatego 
głównym powodem podzie-
lenia się tym życiodajnym 
płynem powinna być właś-

nie satysfakcja ze zrobienia 
czegoś bardzo pożytecznego.  
Serdecznie zapraszam, za-
czynamy w piątek 10 sierp-
nia w godzinach 10.00-14.00. 
Podzielmy się krwią dla na-
szej Natalii – mówi Czesław 
Janaś z żarowskiego Klubu 
Honorowych Dawców Krwi.

Magdalena Pawlik

Goście z Białorusi na żaglach w Żarowie
Grupa pięćdziesięciu młodych mieszkańców Lidy, Grodna i Nowogródka na 

Białorusi przyjechała, jak co roku, spędzić wakacje na Dolnym Śląsku. W śro-
dę, 25 lipca byli gośćmi gminy Żarów. 

po raz piąty. Od przyszłego 
roku chciałabym rozpocząć 
studia na Politechnice Wroc-
ławskiej na kierunku Archi-
tektura. Bardzo podoba mi 
się Polska i to miejsce, gdzie 
dzisiaj jesteśmy. Pierwszy raz 
pływałam dzisiaj na żaglów-
kach – cieszy się Katarzy-
na Packo, osiemnastoletnia 
mieszkanka Lidy. Specjalnie 
dla nich przygotowano trzy 
żaglówki oraz łódki, zabawy 
ruchowe poprowadzone przez 
TKKF Żarów oraz obiad 
przygotowany przez Stowa-
rzyszenie Miłośników Łażan 
„Przyjazna Wieś”. Białorusini 

zjedli pyszną polską zupę ja-
rzynową, pierogi, a na deser 
własnoręcznie wypieczone 
ciasteczka i kompot własnej 
roboty. Na bezpieczeństwem 
młodzieży czuwała Ochot-
nicza Straż Pożarna z Poża-
rzyska i Żarowa. W projekt 
społecznie zaangażowała się 
Młodzieżowa Rada Miejska 
w Żarowie, strażacy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Ża-
rowie i Pożarzysku, TKKF 
z Żarowa, Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żarowie, wła-
dze gminy Żarów oraz Stowa-
rzyszenie „Miłośników Łażan 
„Przyjazna Wieś”, które pie-

niądze uzyskane z przygoto-
wania cateringu przeznaczą 
na realizację przedsięwzięć 
mających na celu upiększe-

nie parku w Łażanach. 
Młodzi mieszkańcy Biało-

rusi do Polski przyjeżdżają 
już od 15 lat na zaprosze-

nie  Stowarzyszenia Komi-
tetu Obywatelskiego Ziemi 
Kłodzkiej. 

Ag

TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻAROWIE

Przypomnienie o obowiązku składania 
informacji i deklaracji podatkowych.

1. Przypominamy o obowiązku składania informacji podatkowych na 
odpowiednich drukach , w przypadku:
nabycia lub zbycia gruntów rolnych, budowlanych,
nabycia lub zbycia lokalu mieszkalnego, garażu i budynku użyt-
kowego,
zmiany miejsca zamieszkania,
Ponadto, w przypadku osób użytkujących nieruchomości, których 
prawnym właścicielem jest osoba nie żyjąca, do momentu ustalenia 
spadkobierców nieruchomości, osoby użytkujące tę nieruchomość, 
powinny zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim w Żarowie w Refera-
cie Finansowo – Budżetowym w pok. Nr 2. 
2.Właściciele samochodów, ciągników i naczep ciężarowych oraz au-
tobusów mają obowiązek składania deklaracji na podatek od środ-
ków transportowych w przypadku:
nabycia lub zbycia pojazdów,
czasowego wyrejestrowania.
Druki deklaracji i informacji podatkowych dostępne są w Biurze 
Obsługi Klienta i w pokoju Nr 2 Urzędu Miejskiego oraz na stronie 
internetowej bip.um.zarow.pl w zakładce „Podatki i opłaty lokalne”.

Referat Finansowo-Budżetowy 
Urzędu Miejskiego w Żarowie informuje  

o terminach płatności podatków i opłat oraz innych należności 
niepodatkowych w 2012 roku:

1) Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:
I rata - termin płatności upłynął 15 marca 2012 r.
II rata - termin płatności upłynął 15 maja 2012 r.
III rata  - termin płatności do 15 września 2012 r.
IV rata – termin płatności do 15 listopada 2012 r.

2) Podatek od środków transportowych:
I rata - termin płatności upłynął 15 lutego 2012 r.
II rata – termin płatności do 15 września 2012 r.
 
Informujemy, że 15 lutego 2012 r. upłynął termin składania deklara-
cji na podatek od środków transportowych na 2012 r.

3) Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 
– termin płatności upłynął 31 marca 2012 r.

4) Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media 
- płatne do 10 każdego miesiąca 

5) Czynsze dzierżawne:
- miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca
- roczne - termin płatności upłynął 30 czerwca 2012 roku

Zniesienie opłaty od posiadania psa
Opłata od posiadania psa nie jest dla gminy obligatoryjna, co 
oznacza, że  jej wprowadzenie zależy od Rady Miejskiej. Dnia 30 
listopada 2011 roku radni Rady Miejskiej Żarowa podjęli uchwałę nr 
XVI/111/2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXV/296/2010  Rady 
Miejskiej  w Żarowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie opłaty od 
posiadania psów wraz z późniejszymi zmianami. W związku z powyż-
szym od 01 stycznia 2012 roku opłata od posiadania psa na terenie 
Gminy Żarów nie jest pobierana. Niemniej jednak osoby, które po-
siadają zaległości w opłacie od posiadania psa, pochodzące z okre-
sów obowiązywania Uchwały zobowiązane są do ich niezwłocznego 
uregulowania.
 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
 Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nie-
ruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie 
wieczyste w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 
103/2012 z 16 lipca 2012r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nie-
ruchomości przeznaczonych do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie 
Burmistrza Miasta Żarów Nr 104/2012 z dnia 17.07.2012r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
 Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nie-
ruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie 
wieczyste w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 
105/2012 z 23 lipca 2012r.

 
Uwaga producenci rolni!

Zbliża  się II termin składania wniosków o zwrot podatku akcy-
zowego.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej 
napędowy używany do produkcji rolnej powinien:  
 - w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.  złożyć 
odpowiedni wniosek do Burmistrza  Miasta, w zależności od miejsca 
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lu-
tego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2012 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * 
ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 31 października 2012 r. 
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego albo przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku.

 

Przyjdź 
i oddaj krew

Na 10 sierpnia zaplanowana została kolejna akcja 
oddawania krwi. Podobnie jak ostatnio sierpniowa 

zbiórka zostanie przeprowadzona w żarowskiej biblio-
tece. Krew zbierana będzie dla Natalii Fedak – cztero-
letniej mieszkanki Żarowa, cierpiącej na białaczkę.

Uwaga 
zmiany w ruchu

Bożanów, Kalno i Żarów to trzy miejscowości, w któ-
rych od piątku 20 lipca nastąpiła zmiana w orga-

nizacji ruchu drogowego. 
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Poradnia Ginekologiczno-
-Położnicza w NZOZ „Me-
dicus” w Żarowie to jedyna 
tego typu poradnia na terenie 
gminy Żarów. Miesięcznie 
przyjmuje około 300 pa-
cjentek, pod opieką położ-
nej środowiskowej znajduje 
się ponad 5 tysięcy miesz-
kanek gminy Żarów. Od 1 
września będą one musiały 
do lekarza specjalisty dojeż-
dżać do Świdnicy, Strze-
gomia lub Świebodzic. To 
najbliższe miasta, które mają 
kontrakty z NFZ na prowa-
dzenie poradni ginekologicz-
no-położniczej. Dolnośląski 
Oddział Narodowego Fun-
duszy Zdrowia nie zakon-
traktował bowiem żarowskiej 
poradni. – Poradnia istnie-
je kilkanaście lat. W ostat-
nim czasie, dostosowując ją 
do wymogów Narodowego 
Funduszu Zdrowia, została 
przebudowana oraz wyposa-
żona w nowy sprzęt.  Pozy-
tywnie przeszliśmy kontrolę 
pracowników NFZ oraz ne-
gocjacje, które odbyły się 
w czerwcu. Nie było uwag, 
ale kontraktu nie otrzy-
maliśmy – wyjaśnia kie-
rownik NZOZ „Medicus” 
w Żarowie Violetta Koło-
dziejczyk. Decyzja NFZ  zo-
stała ogłoszona w środę, 11 
lipca. -  Z terenu powiatu 
świdnickiego wpłynęło 20 
ofert Poradni Ginekolo-

O złej kondycji polskiej 
oświaty mówi się od dawna. 
Sygnały niepokoją rodziców, 
którzy boją się, że szkoły nie 
sprostają nowym przepisom, 
najmłodsze 5 i 6-latki nie będą 
miały odpowiednich warun-
ków do nauki, a gminy wpro-
wadzając oszczędności będą 
likwidowały placówki, łączy-

Zdaniem 
mieszkańców

Zapytaliśmy mieszkanki gminy Żarów, co sądzą 
na temat zamknięcia poradni ginekologiczno-

-położniczej w przychodni Medicus w Żarowie.

Bogusława Paśko
O tym, że poradnia gi-

nekologiczno-położnicza 
nie będzie miała podpisa-
nego kontraktu z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia 
dowiedziałam się od mojej 
siostry. Sama często korzy-
stałam z usług żarowskiej 
poradni i uważam, że jej brak 
będzie wielkim problemem 
w naszej gminie. Pacjentki 
będą zmuszone dojeżdżać 

do innych miejscowości, co 
wiąże się z dodatkowymi kosztami. Poradnia była do-
brze wyposażona, ostatnio nawet pojawił się w niej 
nowy sprzęt, nie rozumiem zatem, skąd taka decyzja. 

Milena Kogut
Likwidacja poradni na 

pewno niekorzystnie od-
bije się na mieszkankach 
gminy Żarów. Będzie to 
uciążliwość zwłaszcza dla 
starszych kobiet, ciężarnych 
oraz niezmotoryzowanych. 
Wiele z nich już teraz do-
jeżdża do poradni z okolicz-
nych miejscowości. Teraz 
będą musiały dojeżdżać jesz-
cze dalej. To naraża kobiety 

na dodatkowe koszty, stratę 
cennego czasu i liczne niedogodności.

Marlena Wawrzyniak
To jedyny gabinet gi-

nekologiczny w Żarowie. 
W naszym mieście nie ma 
gabinetów prywatnych, 
z których można by skorzy-
stać. Choć i tak nie każdą 
mieszkankę stać na korzy-
stanie z takich usług. Uwa-
żam, że to spowoduje wzrost 
patologii w naszej gminie. 
Kobiety ciężarne z okolicz-
nych miejscowości nie będą 
mogły dojeżdżać do innych 

poradni, nie będą więc pod fachową opieką w czasie, 
kiedy tego najbardziej potrzebują. Poradnia w Żarowie 
jest więc bardzo potrzebna.

Barbara Ostafin
Korzystanie z prywatnych 

poradni ginekologicznych 
bardzo dużo kosztuje. Tutaj 
mieszkanki mogą na miejscu 
skorzystać z bezpłatnych ba-
dań. Rejestracja jest od ręki, 
nie trzeba dodatkowo cze-
kać, aby korzystać z usług 
poradni. Naszej gminie 
poradnia ginekologiczno-
-położnicza jest bardzo po-
trzebna. Mam więc nadzieję, 

że nie dojdzie do jej likwidacji. 

Magdalena Pawlik  

Żarów bez specjalistów
Kilkaset mieszkanek Żarowa protestuje przeciwko decyzji Dolnośląskiego 

Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie niezakontraktowania 
Poradni Ginekologiczno-Położniczej w NZOZ „Medicus” w Żarowie.  Pacjentki 
wspierają władze Żarowa, Starostwo Powiatowe w Świdnicy oraz poseł na Sejm 
RP Katarzyna Mrzygłocka. 

giczno-Położniczych, z cze-
go podpisano umowy z 14 
poradniami. Żarowska po-
radnia znalazła się na 18 
miejscu – wyjaśnia rzecz-
nik prasowy Dolnośląskie-
go Oddziału Narodowego 
Funduszu Zdrowia Joanna 
Mierzwińska. Decyzja NFZ 
wywołała prawdziwą burzę. 
Kilkaset mieszkanek gmi-
ny Żarów podpisało się pod 
petycją wysłaną do dyrek-
cji Narodowego Funduszu 
Zdrowia. – Gabinet zapew-
nia kompleksową opiekę nad 
kobietą w zakresie położni-
ctwa i ginekologii. Środo-

wisko, w którym mieszkamy 
nie należy do zamożnych. 
Często z pobliskich wsi do-
jeżdżamy najtańszym środ-
kiem transportu (rower). 
Pozbawienia nas możliwo-
ści korzystania z tego gabi-
netu zapewne spowoduje, że 
wiele z nas nie będzie stać na 
kosztowne leczenie i dojaz-
dy. W dzisiejszych czasach 
tak wiele mówi się o profi-
laktyce, o badaniach, a tu 
słyszymy, że nasz gabinet 
przestanie świadczyć usłu-
gi w tym zakresie. Przecież 
jako pacjentki mamy prawo 
do ochrony naszego zdro-

wia i stanowczo przeciw-
stawiamy się pozbawienia 
nas opieki ginekologicznej 
– piszą w petycji miesz-
kanki. Walczące o poradnię 
mieszkanki gminy Żarów 
wspiera burmistrz Żarowa 
Leszek Michalak. – Zdaję 
sobie sprawę z tego, jak waż-
ne dla naszych mieszkanek 
jest działalność tego typu 
poradni. Tym bardziej nie-
pokoi mnie decyzja Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. To 
jedyna tego typu poradnia 
działająca na terenie gminy 
Żarów świadcząca komplek-
sowe usługi. Dlatego podję-
liśmy już interwencję w tej 
sprawie w Dolnośląskim Od-
dziale Narodowego Fundu-
szu Zdrowia we Wrocławiu 
– wyjaśnia burmistrz Mi-
chalak. Podobne stanowi-
sko prezentuje wicestarosta 
powiatu świdnickiego Ali-
cja Synowska oraz poseł na 
Sejm RP z ramienia Platfor-
my Obywatelskiej Katarzy-
na Mrzygłocka, które także 
przesłały swoje stanowisko 
do Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Dla pacjentek 
z gminy Żarów pojawiło się 
światełko w tunelu. Narodo-
wy Fundusz Zdrowia ogłosił 
właśnie konkurs uzupełnia-
jący. – Na terenie powiatu 
świdnickiego ogłosiliśmy 
konkurs uzupełniający na 
poradnię diabetologiczną, 
ginekologiczno-położniczą 
oraz badania cytologiczne 
– dodaje Joanna Mierzwiń-
ska. Wyniki poznamy w cią-
gu najbliższych tygodni. 

Agnieszka Gryc

 

Żarowski NZOZ „Medicus” nie otrzymał także kontraktu na prowadzenie 
Poradni Reumatologicznej. Podpisze natomiast umowy na świadczenie usług 
w zakresie chirurgii, otolaryngologii, logopedii oraz okulistyki.

Po wakacjach bez zmian
Po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie nowy 

rok szkolny w żarowskich szkołach rozpocznie 
się bez większych zmian. 

ły oddziały, czy wprowadzały 
dwuzmianowość. Jak będzie 
w tym roku szkolnym w na-
szej gminie, pytamy Kata-
rzynę Janik, inspektora ds. 
oświaty w Urzędzie Miej-
skim w Żarowie. – Możemy 
uspokoić wszystkich rodziców 
i opiekunów. W naszej gminie 
nie będzie zmian w organiza-

cji roku szkolnego – wyjaśnia 
Katarzyna Janik. 1192 ucz-
niów po wakacjach rozpocznie 
naukę w czterech żarowskich 
placówkach oświatowych. 
W Szkole Podstawowej w Ża-
rowie, Imbramowicach oraz 
Mrowinach będzie 654 ucz-
niów w klasach I-VI oraz 174 
uczniów klas „0”. W żarow-
skim Gimnazjum natomiast 
uczyć się będzie 364 uczniów. 
– Szkoły będą przygotowane 
na przyjęcie najmłodszych 

dzieci. Nie ma konieczności 
wprowadzania systemu dwu-
zmianowego ani łączenia od-
działów w żadnej z naszych 
placówek. To nie znaczy, że 
nie oszczędzamy. Na ostatniej 
sesji Rada Miejska w Żarowie 
podjęła uchwałę w sprawie 
zmiany organizacji obsługi 
administracyjno-księgowej, 
która przyniesie wymierne 
oszczędności – dodaje Kata-
rzyna Janik.

Ag

Uwaga! 
Wyprawka 

szkolna

Dzięki rządowemu programowi rodzice uczniów niepełnosprawnych i będących w trudnej 
sytuacji materialnej mogą otrzymać od 180 do 352 zł na zakup podręczników. 

Do 7 września w szkolnych placówkach składać można wnioski w sprawie dofinansowa-
nia zakupu podręczników szkolnych. Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka 
szkolna” zostaną objęci uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgim-
nazjalnych. - Jednak otrzymanie wsparcia finansowego będzie przede wszystkim uwarunkowa-
ne osiągniętym dochodem na osobę w rodzinie – mówi Katarzyna Janik z Referatu Oświaty 
Funduszy Zewnętrznych i Promocji. Więcej na stronie www.um.zarow.pl

Magdalena Pawlik
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W Siedlimowicach z rzeki wyłowio-
no ciało młodego mężczyzny. Do 

zdarzenia doszło w niedzielę, 22 czerw-
ca przed godziną 11.00. 

Jak się okazuje, zmarły to 25-latek z Sied-
limowic. Na miejscu pojawił się prokurator 

oraz technik kryminalistyki. Sprawę śmierci 
mężczyzny prowadzi Prokuratura Rejonowa 
w Świdnicy. Na razie wykluczono udział 
osób trzecich. Z ustaleń wynika, że męż-
czyzna utonął. 

Źródło: Swidnica24.pl

Na gazie
We wtorek, 17 lipca żarowscy policjanci 

zatrzymali do kontroli drogowej 47-letnie-
go mieszkańca Żarowa. Okazało się, że 
mężczyzna kierował w stanie nietrzeź-
wym. W wydychanym powietrzu miał 
2,88 promila alkoholu.

Potrącił motorowerzystkę
Z urazem nogi oraz obrażeniami głowy 

do szpitala trafiła 58-letnia mieszkanka Ża-
rowa. Kobieta podróżowała motorowerem, 

gdy wjechał w nią samochód. Do zdarzenia 
doszło w środę, 18 lipca przy ulicy Armii 
Krajowej w Żarowie. - Kierujący samo-
chodem Opel wyjeżdżając z parkingu nie 
zachował należytej ostrożności, w wyniku 
czego uderzył w prawidłowo jadący moto-
rower. Kierująca motorowerem 58-letnia 
kobieta z urazem nogi i obrażeniami głowy 
pozostała w szpitalu. Uczestnicy zdarzenia 
byli trzeźwi – informuje Izabela Basztura, 
komendant komisariatu w Żarowie.

Oprac. Ag

Zakup sprzętu zostanie 
dofinansowany z budżetu 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnoślą-
skiego oraz budżetu gminy 
Żarów. - Całościowy koszt 
sprzętu, który otrzyma jed-
nostka OSP w Wierzbnej 
to kwota 17.000 złotych. 
Składają się na nią dofi-
nansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego w wysoko-
ści 5.100 złotych, środki po-
chodzące z budżetu gminy 
Żarów – 8.400 złotych oraz 

Wspólny wysiłek zaowoco-
wał powstaniem nowej płyty 
betonowej, która z pewnością 
właściwie zostanie spożytko-
wana przez jej użytkowników. 
- Sam pomysł zrodził się pod-
czas zebrania wiejskiego Rady 
Sołeckiej z piłkarzami drużyny 
„Błyskawica Kalno”. Teren 
wokół sportowego boiska zo-
stał tak  podzielony, aby nasze 
społeczno-rekreacyjne inicja-
tywy nie kolidowały z trenin-
gami sportowców. I udało się. 
Udało się, dlatego, że duże 
było zaangażowanie wszyst-
kich pomagających. Mam tu 
na myśli pomoc nie tylko na-
szych mieszkańców, ale przede 
wszystkim naszej gminy – mó-
wi przewodnicząca Rady So-
łeckiej w Kalnie Ewa Wołek. 
I dodaje – W prace na rzecz 
mieszkańców Kalna włączyli 
się włodarze Żarowa, zarów-
no burmistrz Leszek Michalak, 
jak i jego zastępca Grzegorz 
Osiecki. W to przedsięwzięcie 
zaangażował się również rad-
ny z Kalna Mieczysław Myrta 
oraz pan Zbigniew Wysoczań-

To obecnie największa in-
westycja oświatowa w naszej 
gminie. W budynku Szko-
ły Podstawowej przy uli-
cy Ogrodowej mieszczą się 
także oddziały przedszkolne. 
Dlatego dokończenie rozpo-
czętego w 2009 roku remon-
tu obiektu było dla gminy 
priorytetem. – Chcemy, aby 
dzieci rozpoczęły edukację 
w doskonałych warunkach 
z zachowaniem wszelkich 
norm bezpieczeństwa – mó-
wi burmistrz Leszek Mi-
chalak. – Poza tym, dzięki 
wymianie okien i ocieple-
niu budynku, będzie nie tyl-

Uroczystość odbyła się we wtorek 24 lipca w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świd-
nicy. Wzięli w niej udział przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 
CBŚ, szefowie wszystkich gmin oraz przedstawiciele duchowieństwa. Z Żarowa awanse 
otrzymali: 

posterunkowy Michał Kosiorowski - na starszego posterunkowego
sierżant Paweł Poliwoczak - na starszego sierżanta

starszy sierżant Patryk Poliwoczak - na sierżanta  sztabowego
starszy sierżant Robert Kurpanik - na sierżanta sztabowego

młodszy aspirant  Andrzej Mision - na aspiranta
młodszy aspirant  Łukasz Miłkowski - na aspiranta

aspirant Bogdan Ryś  na starszego aspiranta

Serdecznie gratulujemy!
Ag

Śmierć w Siedlimowicach

Nowy sprzęt 
dla OSP Wierzbna

Pompa szlamowa oraz sprzęt ochrony dróg od-
dechowych - to specjalistyczne doposażenie już 

niebawem trafi do jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Wierzbnej. Strażacy mają więc powody do 
zadowolenia. Nowy sprzęt z pewnością zwielokrot-
ni szanse na udane akcje w ratowaniu mienia i życia 
mieszkańców gminy Żarów. 

wkład własny jednostki OSP 
Wierzbnej – kwota 3.500  zło-
tych. Dofinansowanie z wo-
jewództwa możliwe było 
dzięki udziałowi jednostki 
OSP z Wierzbnej w konkur-
sie pn. „Poprawa bezpie-
czeństwa w Województwie 
Dolnośląskim w roku 2012” 
- wyjaśnia Michał Domań-
ski podinspektor ds. woj-
skowości, obrony cywilnej, 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. 

Specjalistyczny sprzęt 

ochrony przeciwpożarowej 
ma trafić do jednostki na po-
czątku jesieni. Jednak już 
dziś druhowie z Wierzbnej 
cieszą się z takiego doposa-
żenia. – Jesteśmy zadowoleni, 
że to właśnie nasza jednostka 
niedługo będzie dysponować 
nowym sprzętem. I tu specjal-
ne podziękowania kierujemy 
w stronę Marka Dyducha, 
radnego Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, dla któ-
rego kwestia doposażenia 
naszej jednostki zawsze była 
priorytetowa. Wsparcie pa-
na Dyducha otrzymaliśmy 
również nie tak dawno, kiedy 
zostaliśmy włączeni do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego - dodaje prezes 
OSP Wierzbnej Stanisław 
Pilarczyk. 

Magdalena Pawlik 

Kalno ma nową 
płytę betonową

Kalno to bardzo aktywna miejscowość w gminie 
Żarów. Wszystkim pracom społecznym, które 

w tej miejscowości często się podejmuje zawsze towa-
rzyszy wielkie zaangażowanie mieszkańców. Takie 
również było podczas ostatniej inicjatywy. 

ski, który przekazał materiał. 
Z kolei 200 ton kamieni i pia-
chu do utwardzenia terenu to 
dar od kopalni w Gołaszy-
cach. Ciężkiego sprzętu do 
prac ziemnych użyczył An-
drzej Mierlak, a prace lżej-
sze wykonali rolnicy oraz sami 
mieszkańcy Kalna. 

Betonowa płyta taneczna 
powstała po drugiej stronie 

sportowego boiska, a więc 
w miejscu, które Rada Sołe-
cka Kalna chciała przezna-
czyć na imprezy rekreacyjne 
we wsi. Będzie to miejsce in-
tegracyjnych spotkań i wypo-
czynku, ale także wspólnych 
zabaw, które będą służyły 
wszystkim mieszkańcom tej 
miejscowości. 

Magdalena Pawlik 

Kronika Policyjna

Ruszyły wakacyjne 
remonty
Ruszył obiecany przez burmistrza Żarowa II etap 

remontu budynku szkolnego, w którym uczą się 
najmłodsi mieszkańcy Żarowa. 

ko cieplej i przytulniej, ale 
również oszczędniej. Podczas 
wakacji w budynku przy uli-
cy Ogrodowej zostanie wy-
mieniona stolarka okienna 
i drzwiowa oraz wykonany 
kompletny remont elewa-
cji budynku. Zaplanowano 
także wymianę opierzeń bla-
charskich, rynien i rur spu-
stowych. Prace remontowe 
rozpoczęły się także w pozo-
stałych placówkach na terenie 
gminy Żarów. W Przedszko-

lu „Bajkowe Przedszkole” 
po wakacjach najmłodsi ża-
rowianie będą mogli korzy-
stać z nowowyremontowanej 
łazienki oraz dodatkowych 
sal. Natomiast bieżące prace 
konserwatorskie, w tym od-
świeżanie, malowanie, kon-
serwacja, zostaną wykonane 
w żarowskim Gimnazjum, 
Szkole Podstawowej w Mro-
winach oraz Szkole Podsta-
wowej w Imbramowicach. 

Ag

Życzenia dla Policji
Praca w policji to służba, w trakcie której wielokrotnie trzeba stykać się z nie-

bezpieczeństwem oraz ryzykować własne zdrowie i życie po to, aby pomóc innym. 
Żadne słowa nie wyrażą w pełni tego, jak bezcenny jest to gest. Z okazji przypada-
jącego na dzień 24 lipca Święta Policji, w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy 
Żarów pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Jednocześnie gratuluję wyboru tak 
niełatwego zawodu. Niech ten wybór zostanie wszystkim funkcjonariuszom wyna-
grodzony wyjątkowo dużymi sukcesami w życiu prywatnym.

Burmistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak

Policjanci z awansami
Funkcjonariusze żarowskiego komisariatu zostali wyróżnieni awansami i na-

grodami. W minionym tygodniu podczas powiatowych obchodów święta 
wyróżniono najlepszych policjantów z całego powiatu. 
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Z wagonów 
towarowych wy-
prowadzano ko-
nie należące do 
kawalerzystów 
oraz wynoszono 
skrzynie z wy-
posażeniem dla 
blisko 300-ty-
sięcznej armii 
Cesarstwa Niemieckiego 
i wojsk Księstwa Sakso-
nii, które przybyły tutaj na 
wielkie manewry. Wśród 
komend i rozkazów wy-
dawanych przez ofice-
rów formowano kolumny 
maszerujące w rejon po-
bliskich miejscowości In-
gramsdorf (Imbramowice), 
Konradswaldau (Mrowi-
ny), Pitschen (Pyszczyn), 
Raaben (Kruków), Saster-
hausen (Zastruże) i Tarnau 
(Tarnawa). Wkrótce wokół 
tych osad powstało morze 
białych namiotów woj-
skowych. Część korpusu 
oficerów zakwaterowano 
w miejscowych karczmach 
i zajazdach. Generalicja 
oraz inni wysocy rangą 
przedstawiciele sztabu goś-
cili w pałacu pyszczyńskim 
u von Matuschków, a także 
w tarnawskim majątku von 
Kulmizów. W dwa dni po 
rozlokowaniu wielkiej ar-
mii na ozdobioną wieńcami 
i flagami stację kolejową 
w Ingramsdorf wjechał 
specjalny pociąg z Ber-

lina. Zabrzmiały dźwięki 
wojskowej orkiestry. Po 
chwili z jednego z kilku 
wagonów wysiadł nie kto 
inny jak sam cesarz Nie-
miec, król Prus Wilhelm 
I Hohenzollern. Towarzy-
szył mu jego syn, następca 
tronu Fryderyk III Hohen-
zollern, książę Saksonii 
Ernest Karol II Sachsen-
-Coburg-Gotha, austriacki 
książę Albrecht Fryderyk 
Habsburg, przedstawicie-
le obu dworów książęcych 
oraz feldmarszałkowie, do-
wódcy korpusów i armii. 
W asyście lansjerów (ro-
dzaj kawalerii) cesarz i po-
zostali dostojnicy udali się 
konno w trasę Imbramo-
wice-Tarnawa-Kruków-
-Żarów wizytując stojące 
tam oddziały. „W Kruko-
wie cesarz zatrzymał się 
na chwilę i nie zsiadając 
z konia łaskawie pozwolił 
się powitać miejscowej lud-
ności”. Dwór księcia Sak-
sonii ugoszczony został 
następnie w pałacu Wilhel-
ma Oelsnera w Zastrużu. 

Cesarz Wilhelm 
I, pozostali ksią-
żęta oraz wojsko-
wi zamieszkali 
w salach pała-
cowych u hra-
biego Alfreda 
von Matuschka-
-Toppolczan ba-
rona Spättgen 

w Pyszczynie. Przez na-
stępnych kilka dni w po-
bliżu Pitschenberg (Góra 
Pyszczyńska) odbywa-
ły się wielkie manewry 
wojsk pruskich i saksoń-
skich pod osobistym nad-
zorem cesarza Wilhelma I. 
Wkrótce potem u południo-
wo-zachodniego podnóża 
Góry Krukowskiej wznie-
siono okazały pomnik upa-
miętniający wizytę cesarza 
Niemiec w Krukowie. Jego 
wizerunek utrwalony zo-
stał na jednej z kart pocz-
towych sprzed 1945 roku. 
Po II wojnie światowej 
masywna tablica pomnika 
został przewrócona, przez 
co uległa złamaniu na całej 
szerokości. W takiej pozy-
cji, skryta pośród bujnych 
zarośli, spoczywa zapo-
mniana do dzisiaj. Na jej 
powierzchni czytelne są na-
pisy i data 1875. Wedle nie-
potwierdzonej opowieści 
pomnik zniszczyli żołnie-
rze radzieccy przy użyciu 
ciężkiego sprzętu.

Bogdan Mucha

Regulacja potoku Tarnaw-
ka to jedna z najważniej-
szych inwestycji ostatnich 
lat w gminie Żarów, na któ-
rą długo czekano. Inwestycja 
będzie prowadzona na terenie 
dwóch żarowskich miejsco-
wości: Bukowa i Imbra-
mowic oraz pobliskiej wsi 
Dzikowa, należącej do gmi-
ny Mietków. Właśnie koń-
czy się pierwszy etap prac 
w Bukowie. - W tej chwili 
wykonujemy mury oporowe 
i ubezpieczenia dna płytami 
ażurowymi i brukiem na be-
tonie. Pod płyty kładziona 
jest geowłóknina. Płyty mają 
służyć temu, żeby ewentual-
nie wody powierzchniowe, 
gruntowe mogły się dostawać 
do potoku. Będzie to taka 
nieco ekologiczna zabudowa 
– wyjaśnia Jerzy Cado-Sa-
dowski, kierownik zespołu 
budów z przedsiębiorstwa 
EKO-WOD, wykonawcy ro-
bót. Rozpoczęcie inwestycji 
cieszy mieszkańców, którzy 

ŻARÓW
1 sierpnia

 Happening z okazji 68 rocznicy 
Powstania Warszawskiego. Plac 
przed Nefrytem w Żarowie, godz. 
17.00.

25 sierpnia
Festyn z okazji zakończenia waka-
cji „Zakończenie lata” (Park Miej-
ski w Żarowie) 

Wakacje z Biblioteką
Biblioteka w Żarowie zaprasza do 
wzięcia udziału w konkursie czy-
telniczym pt. „Najaktywniejszy 
czytelnik w czasie wakacji”.

30 lipca – 3 sierpnia 
Czytanie bajek dla najmłodszych, 
zabawy na świeżym powietrzu (tor 

POLLUX
Profesjonalni w pracy

Agencja Pracy Pollux Sp. 
z o.o. (certyfikat nr 3171) 

prowadzi rekrutację do pracy 
na terenie WSSE w Żarowie 

oraz do Biskupic Podgórnych 
z zorganizowanym dojazdem. 

Zapraszamy! 
Tel.74 85 66 080;  513 122 392

Zapomniany pomnik  
na skraju Góry Krukowskiej

Był kwiecień roku 1875, kiedy na niewielkiej, wiejskiej stacyjce kolejowej 
w Ingramsdorf (dziś Imbramowice) panował ruch, jakiego nigdy wcześ-

niej tutaj nie widziano. Z przyjeżdżających pociągów wysypywały się tłu-
my żołnierzy. Każdy w pełnym rynsztunku z karabinem i oporządzeniem. 

Tarnawka w przebudowie

Obecnie prace wykonywane są na odcinku przy moście w Bukowie.

Pogłębienie koryta rzeki, wyłożenie koryta i boków kamieniem i płytami beto-
nowymi, budowa pięciu mostków i murów ochronnych oraz zamontowanie 

klap ochronnych na wszystkich rurociągach wpływających do potoku to tylko 
nieliczne zadania, jakie zostaną wykonane w gminie Żarów. Właśnie kończy się 
pierwszy etap prac przy budowie regulacji potoku Tarnawka w Bukowie. 

od lat notorycznie w okre-
sie od czerwca do sierpnia są 
zalewani. – To bardzo waż-
na i potrzebna dla nas inwe-
stycja, która zapewni nam 
bezpieczeństwo. Obserwuję 
prace wykonywane w Buko-
wie i widzę, że są robione so-
lidnie i sprawnie – cieszy się 
Tadeusz Grabowski, miesz-
kaniec Bukowa. Całe inwe-
stycji bacznie przyglądają się 
wszyscy mieszkańcy Buko-
wa. – Jak widać, te prace są 
już mocno zaawansowane. 
Mieszkańcy widząc to, ma-
ją nadzieję, że zostaną zre-
alizowane w terminie. Tym 
bardziej, że firma, która to 
realizuje bardzo sumiennie 
podchodzi do pracy – doda-
je wiceprzewodnicząca Ra-
dy Miejskiej Żarowa Urszula 
Ganczarek. Starania o regu-
lację potoku Tarnawka roz-
poczęły się zaraz po powodzi 
w 1997 roku. – Praktycznie 
od 1997 roku czynimy sta-
rania, my jako gmina z pew-

nym sukcesem, bo udało nam 
się pozyskać pieniądze na bu-
dowę nowego mostu, który 
wykonaliśmy, udało się pozy-
skać pieniądze na odtworze-
nie dróg i ich umocnienie, ale 
ciągle brakowało tego naj-
ważniejszego: udrożnienia 
koryta i  jego przebudowy, 
w taki sposób, żeby ta woda, 
która szybko napływa, rów-
nie szybko odpłynęła, nie po-
wodując strat. Cieszymy się, 
że udało się dzięki wspólnym 
staraniom doprowadzić do 
tej inwestycji – dodaje bur-
mistrz Żarowa Leszek Mi-
chalak. Regulacja potoku 
Tarnawka zostanie w całości 
sfinansowana z budżetu Wo-
jewództwa Marszałkowskie-
go oraz środków unijnych. 
Całkowity koszt inwestycji 
prawdopodobnie zamknie 
się w kwocie 16 milionów 
złotych. Zakończenie prac 
przewidziano na paździer-
nik 2014 roku.

Agnieszka Gryc

CO? GDZIE? KIEDY? – CZYLI INFORMATOR KULTURALNY
przeszkód, labirynt), zajęcia inte-
gracyjne (praca w grupach), zaję-
cia plastyczne (origami, malowanie 
na patyczkach od lodów, ozdo-
by z filcu)

 6-10 sierpnia
Zabawy na świeżym powietrzu, 
czytanie książek edukacyjnych 
(kolory, liczby, zwierzęta), zajęcia 
plastyczne (dzień marzeń – list 
do wymarzonej postaci bajkowej, 
projekt wymarzonego pokoju, ko-
lorowe maski, origami)

 13-17 sierpnia
Zajęcia edukacyjno-komputerowe 
w ramach Programu Rozwoju Bi-
bliotek pt. „Baw się i ucz w sie-
ci”. lekcja biblioteczna, zabawy na 
świeżym powietrzu, zajęcia pla-
styczne (robienie puzzli, wykonanie 
instrumentów, poznawanie tech-

nik zdobienia papieru, wykonanie 
podstawki pod szklanki)

Wakacje z GCKiS
 1 sierpnia

Wycieczka rowerowa z klubem ro-
werowym „Old Spokes” (od lat 9, 
godz. 9.000, zajęcia z piłki ręcznej 
(godz. 11.00-13.00)

 2 sierpnia
Zabawy z fotografią z kołem mul-
timedialnym „Pixel” (godz. 10.00)

 7 sierpnia
Koło gitarowe dla dzieci i mło-
dzieży (godz. 10.00), zajęcia z piłki 
ręcznej (11.00-13.00)

 8 sierpnia
Wycieczka rowerowa z klubem ro-
werowym „Old Spokes” (od lat 9, 
godz. 9.00), zajęcia z piłki ręcznej 
(godz. 11.00-13.00)

 9 sierpnia 
Zabawy z fotografią dla dzieci 
i młodzieży z kołem multimedial-
nym „Pixel” (godz. 10.00)

 13 sierpnia
Turniej naborowy KS „Zjednocze-
ni” Żarów dla rocznika 2000-2001 
(godz. 10.00)

 14 sierpnia
Warsztaty ceramiczne dla dzieci 
i młodzieży (godz. 10.00-14.00), 
turniej chińczyka (godz. 10.000

 15 sierpnia
Zajęcia z piłki ręcznej (godz. 11.00-
13.00)

 16 – 17 sierpnia 
VI Noc piżamowa dla dzieci od 6-13 
lat (godz. 16.00)

 17 sierpnia
Turniej warcabowy (godz. 10.00) 

 ŚWIDNICA
4 sierpnia

Do 4 sierpnia w Świdnicy potrwa 
13. Międzynarodowy Festiwal Ba-
chowski. Miejsce: Kościół Pokoju 
w Świdnicy, katedra w Świdnicy. 
Szczegóły na www.bach.pl

4 sierpnia
Wycieczka z cyklu „Z Mamą i Ta-
tą odkrywamy Świdnicę”. Już 4 
sierpnia o godzinie 12.00 wyru-
szyć będzie można na wycieczkę 
po Świdnicy. Tym razem po ha-
słem „Fiku miku na patyku w pa-
pierowym teatrzyku!”. Miejsce 
zbiórki: przed fontanną Neptuna.

Sierpień-wrzesień
Do 30 września w świdnickim 

Muzeum Dawnego Kupiectwa 
oglądać można wystawę „Sak-
kara - badania polskich arche-
ologów w Egipcie”. 
Miejsce: Muzeum Dawnego Ku-
piectwa w Świdnicy, Rynek 37. 
Wstęp wolny
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Niespełna dwa tygodnie 
przed występem na Igrzy-
skach wychowanek ULKS 
Zielony Dąb Żarów, a obec-
nie zawodnik KS Agros Za-
mość wziął udział w 58. 
Memoriale Janusza Kuso-
cińskiego. Chłodny wieczór 
w Szczecinie nie sprzyjał 
uzyskiwaniu dobrych re-
zultatów przez Polskich lek-
koatletów. Wynik 77,50m 
osiągnięty w ostatniej pró-
bie dał Pawłowi zwycięstwo 
w całym konkursie. 

W Londynie, aby stanąć 
na podium trzeba będzie rzu-
cać znacznie dalej. Rezultat 

ze Szczecina miał pokazać, 
w jakiej formie jest zawodnik 
po wykonaniu ciężkiej pracy. 
Najważniejsze było zwycię-
stwo w zawodach, a docelo-
wa forma właśnie teraz.

Do stolicy Wielkiej Bry-
tanii Paweł Fajdek jedzie 
z trzecim tegorocznym re-
zultatem list światowych 
81,48m, osiągniętym 6 
czerwca we francuskim 
Montreuil. Na Igrzyskach 
z pewnością mocni będą Bia-
łorusini, którzy do tej pory 
unikali występów w mityn-
gach. Liderem reprezenta-
cji jest multimedalista Ivan 

Tsikhan (m.in. srebrny oraz 
brązowy medalista Igrzysk 
Olimpijskich, trzykrotny 
mistrz świata). Do walki 
o najwyższe laury włączy 
się prezentujący równą for-
mę, Węgier Krisztián Pars. 
Eliminacje pokażą, kto tak 
naprawdę trafił z olimpijską 
formą. 

Nie zapominajmy, iż dla 
Pawła są to pierwsze Igrzy-
ska Olimpijskie. Jednak jak 
pokazuje historia, debiutanci 
potrafili wracać z medalami.   

Matka sukcesów Pawła 
Fajdka, czyli pierwsza trener-
ka Jolanta Kumor twierdzi, 

że Paweł jest tytanem pracy 
i podczas Igrzysk Olimpij-
skich powinno być dobrze.

Do 28 lipca kadra miota-
czy przebywała na obozie 
w Spale. Dzień później repre-
zentanci Polski złożyli ślubo-
wanie w Polskim Komitecie 
Olimpijskim, po czym wyle-
cieli do Londynu.

Eliminacje odbędą się 
w piątek 3 sierpnia o godz. 
12:20 (transmisja w TVP1). 
Finał zaplanowano dwa dni 
później o godz. 21:20 (trans-
misja w TVP2).

Krzysztof Dutkiewicz
Na Igrzyskach Olimpijskich Polskę w rzucie młotem reprezentować będą 
Szymon Ziółkowski oraz Paweł Fajdek

Dwa dni później „GP” 
uczestniczyła w festynie spor-
towo – rekreacyjnym w Ką-
tach Wrocławskich. W jego 
ramach nasze dziewczęta 
zagrały mecz, 2 x 20’, z ze-
społem miejscowego gimna-
zjum. Spotkanie zakończyło 
się zwycięstwem gospodyń 
14 : 8 (5 : 6). Wbrew wy-
nikowi było to wyrównane, 
ciekawe i emocjonujące spot-
kanie. O końcowym rezulta-
cie zadecydowało 5 ostatnich 
minut, w których dziewczęta 
z Kątów przeprowadziły, po 
nieskutecznych rzutach za-
wodniczek „Purpury”, kilka 
szybkich ataków i „odsko-
czyły” z 8 : 8 na 11 : 8. Po-
zostałe bramki były już tylko 
tego konsekwencją. Skutecz-

24 sierpnia Centrum prze-
prowadzi III Nocny Turniej 
piłki nożnej Żarów DACCO 
MASTERS. Zawody roze-
grane zostaną na boisku Orlik 
w Żarowie. Pierwszy gwizdek 

Pierwszą informacją są 
wzmocnienia KS Zjednoczeni 
Żarów. Władzom klubu udało 
się ściągnąć do Żarowa dwóch 
ligowych rutyniarzy. Pierw-
szym jest pomocnik Krzysztof 
Goździejewski (33 l.), wielo-
letni filar III ligowej Polonii 
Świdnica. Napastnik Arkadiusz 
Felich (32 l.) to kolejny zawod-
nik, który od nowego sezonu 
zagra w biało-niebieskiej ko-
szulce. Piłkarz ma za sobą wy-
stępy m in. w II lidze – RKS 
Radomsko (sezon 1998/2000), 
Miedź Legnica (2000/2001), 
III Liga – Pogoń Świebodzin 
(2002/2003), Polonia Świdnica 
(2003/2009) czy austriacki FC 
Sarling (2010/2012), liga re-
gionalna będąca odzwiercied-
leniem III ligi w naszym kraju.

W pierwszym kontrolnym 
spotkaniu Zjednoczeni na 
własnym boisku ulegli Kuź-
ni Jawor (legnicka kl. O) 1:2. 
Jedyne celne trafienie zanoto-
wał Arkadiusz Felich. Choć 
w dwóch kolejnych meczach 
padały remisy, to przewaga ża-
rowian nie podlegała dysku-
sji. W spotkaniu wyjazdowym 
z ligowym rywalem Gromem 
Witków, Zjednoczeni prowa-
dzili do przerwy 3:1. Do siatki 
trafiali: Tomasz Rudnik oraz 
dwukrotnie Krzyszof Goź-
dziejewski. Po przerwie trener 
Sebastian Błaszczyk dokonał 
kilku roszad. Poziom sportowy 
nie zmienił się, lecz brakowało 
wykorzystania dogodnych sy-
tuacji. Jedyną bramkę w dru-
giej połowie zdobył Michał 

Korbecki. Gospodarze w po-
lu karnym potrafili zachować 
więcej zimnej krwi, dzięki 
czemu doprowadzili do re-
misu 4:4.

Kolejnym sparingpartne-
rem Zjednoczonych była Od-
ra Malczyce (wrocławska kl. 
O). W początkowych minutach 
meczu Zjednoczeni marnują 
dogodne sytuacje do objęcia 
prowadzenia. Nie potrafimy 
skierować futbolówki nawet 
do pustej bramki. Odra wypro-
wadza dwie zabójcze kontry, 
które zamienia na dwubram-
kowe prowadzenie. Po zmia-
nie stron w przeciągu trzech 
minut Zjednoczeni doprowa-
dzają do remisu. Łupem strze-
leckim podzielili się Łukasz 
Jernutowski oraz Radosław 
Wojnowski. W największym 
naporze na bramkę rywala po-
zwalamy gospodarzom oddać 
celne trafienie. W końcówce 
spotkania po indywidualnej ak-
cji Gożdziejewskiego, obroń-
ca Odry ratuje zespół przed 
utratą bramki, wybijając piłkę 
ręką z linii bramkowej. Pew-
nym egzekutorem jedenastki 
został Krzysztof Goździejew-
ski. Odra Malczyce – Zjedno-
czeni Żarów 3:3.

Zieloni Mrowiny w pierw-
szym wyjazdowym meczu 
kontrolnym pokonali Tęczę 
Bolesławice (kl. B) 2:5. Na 
listę strzelców wpisali się: 
Dawid Wojak, Paweł Bożek, 
Karol Kudła, Adrian Durma, 
Dawid Sobel.

Na własnym boisku Zielo-

ni pokonali ligowego rywala 
Jedlinę Zdrój 2:1. - Zwycię-
stwo tym bardziej cenne, iż 
w zespole z Jedliny zobaczy-
liśmy kilku zawodników, któ-
rzy nie tak dawno grali w IV 
ligowym Szczawnie-Zdrój – 
powiedział trener Zielonych 
Mrowiny, Adam Wróbel. Re-
ceptę na pokonanie bramkarza 
przyjezdnych znalazł Paweł 
Bożek oraz Artur Nowak. 

Po raz pierwszy w nowym 
sezonie na murawę seniorzy 
KS Zjednoczonych Żarów wy-
biegną 15 sierpnia. Rywalem 
w meczu wyjazdowym będzie 
Kryształ Stronie Śląskie. Mecz 
zaplanowano na godz. 17:00.

Żarowscy juniorzy sezon 
rozpoczną 26 sierpnia spot-
kaniem z beniaminkiem ligi 
okręgowej, drużyną Górnik 
Boguszów-Gorce. Nowym 
trenerem Zjednoczonych zo-
stał strzegomianin, Mariusz 
Kowalski. Szkoleniowiec wy-
stępował w Żarowie, kiedy to 
uzyskaliśmy awans do III ligi.  

Beniaminek wałbrzyskiej kl. 
A, Zieloni Mrowiny w swoim 
pierwszym spotkaniu o punk-
ty zmierzy się z Włókniarzem 
Głuszyca. Mecz w Mrowi-
nach odbędzie się 15 sierpnia 
o godz. 17:00.

Rozpoczynają się prace 
modernizacyjne na boisku 
w Żarowie. Wzorem lat ubie-
głych władze KS Zjednoczeni 
Żarów proszą sympatyków 
klubu o pomoc w przedsię-
wzięciu. 

Krzysztof Dutkiewicz

W oczekiwaniu na olimpijski medal
W  Londynie trwają Igrzyska Olimpijskie. W najważniejszej imprezie sportowej czterolecia weźmie udział 

żarowianin, Paweł Fajdek. Lekkoatleta wystartuje w konkurencji rzut młotem. Jak sam mówi, jedzie 
powalczyć o medal, a ma duże szanse.
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Tuż przed sezonem
Dwa tygodnie dzielą nas od rozpoczęcia nowego sezonu piłkarskiego. Treningi 

drużyn z gminy Żarów przeplatają się z meczami kontrolnymi. Zajrzeliśmy 
na boiska piłkarskie, by sprawdzić, jak idą przygotowania naszych zespołów.

Piłka ręczna w gminie
21 i 23 czerwca UKS „Głęboka Purpura” zorganizował 

dwa wyjazdy na zawody piłki ręcznej. Pierwszy 
doszedł do skutku, mimo początkowych obaw o aurę, 
w Jaworzynie Śl., gdzie z zespołami tamtejszej Szkoły 
Podstawowej „Głęboka Purpura” rozegrała 4 mecze 
2 x 15’ każdy. Trzy z nich wygrała „GP”; tylko pierw-
szy zakończył się remisem 7 : 7 (3 : 5). W zastępstwie 
chorego arbitra DZPR Karola Zająca sędziował  Piotr 
Jaskólski, trener „Głębokiej Purpury”.

ność była również problemem 
w Jaworzynie Śl. Sędziował 
arbiter z Dolnośląskiego 
Związku Piłki Ręcznej. 

W wyjazdach uczestniczy-
ły: Katarzyna Pszonka (ka-
pitan, 9 bramek), Karolina 
Bortnik (1), Jagoda Dydyńska 
(pole / bramka), Ewa Hołota 
(7), Lidia Kalandyk, Małgo-
rzata Horoszczak, Edyta Ma-
lesza (1), Alicja Piotrowska 
(bramka / pole, 3 gole), Joan-
na Tomiczek, Dorota Woźniak 
(3), Justyna Zięba (9) i Pau-
lina Zywer (1). W Jaworzy-
nie Śl. debiutowały Joanna 
Tomiczek i Dorota Woźniak. 
W tym samym festynie swój 
mecz piłki ręcznej rozegra-
li, z rówieśnikami z Kątów, 
chłopcy z żarowskiej szkoły 

podstawowej. Trwał on rów-
nież 2 x 20’ i zakończył się 
wygraną naszych „szczypior-
nistów” 17 : 8 (10 : 2). Udział 
w tym meczu wzięli: Mate-
usz Demcio (kapitan, 5 goli), 
Jakub Chojniak (bramkarz), 
Norbert Astrał, Kamil Mika 
(1), Rafał Mierek (8), Bar-
tłomiej Moczadło i Damian 
Myszkowski (2).

Uczestnicy obu gier otrzy-
mali pamiątkowe medale 
i kubki, „prawie z pieca”.  

Na wtorek 26 czerwca był 
zaplanowany wyjazd druży-
ny „Głębokiej Purpury” Bu-
dziszowa Wielkiego na kilka 
meczów z zespołami tamtej-
szego gimnazjum. Niestety, 
już podczas podróży, z po-
wodu awarii wody w tamtej 
szkole, zawody odwołano 
i nasze dziewczęta musiały 
zawrócić do Żarowa. Prowa-
dzący „GP” Piotr Jaskólski 
dziękuje za pomoc w orga-
nizacji wyjazdów  Marzenie 
Ziębie oraz  Marianowi Po-
dolakowi. 

 Piotr Jaskólski

Sportowy sierpień w Centrum

W ramach programu wakacje 2012 Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Żarowie już po raz 

czwarty rusza z bezpłatną szkółką tenisa ziemnego 
dla dzieci, młodzieży z terenu miasta i gminy Żarów. 
Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku 
w terminie 6-17 sierpnia na kortach tenisowych przy 
ulicy Górniczej. 

zabrzmi o godz. 17:30. W tur-
nieju mogą brać udział zawodni-
cy od 16 roku życia. Warunkiem 
przystąpienia do zawodów jest 
wypełnienie formularza zgło-
szeniowego znajdującego się 

u Animatorów Orlika oraz do-
konanie opłaty wpisowej (50 zł 
od drużyny) do 22 sierpnia. Na 
zwycięzców czekają atrakcyj-
ne nagrody.

Przez cały sierpień trwa blok 
sportowo-rekreacyjny, w którym 
m.in. zajęcia z piłki ręcznej, gry 
planszowe, wycieczki rowerowe 
z klubem cyklistów Old-Spokes.

Szczegóły na
www.centrum.zarow.pl

Krzysztof Dutkiewicz


