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Jest dotacja, 
będą alejki

Dwa punkty
 beniaminka

Blisko piętnaście tysięcy złotych pozyskała 
gmina Żarów na budowę alejek na cmentarzu 
komunalnym w Żarowie. 

Gmina Sport

Pięć dróg 
do remontu

3 6 8
Kruków, Pyszczyn, Gołaszyce, Mikoszowa 
i Marcinowiczki to pięć dróg gminnych, które do 
końca października przejdą gruntowny remont. 

Rozmaitości

Zniknie MPK, kursów 
będzie więcej

Beniaminek wałbrzyskiej kl. A 
Zieloni Mrowiny sezon rozpoczął 
od dwóch remisów i jednej porażki. 

Od 1 września autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Świdnicy zaprzestaną kursowania  
na trasie Świdnica- gmina Żarów. Gmina wypowiedziała spółce umowę.  Ale mieszkańcy nie mają się czego obawiać. 

 Więcej na stronie 5.

września 2012

Następny 
numer

12

Samorządy przygotowują 
się do wprowadzenia nowego 
systemu gospodarki odpada-
mi. Na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej, która odbyła się 
we wtorek 14 sierpnia ża-
rowscy radni wybrali skład 
komisji doraźnej do wdro-
żenia nowego systemu za-
gospodarowania odpadami. 

Kto odbierze nasze śmieci?
Od 1 lipca 2013 w całej Polsce obowiązywać będzie 

nowy system gospodarki odpadami. Całkowitą 
odpowiedzialność za zbiórkę, segregację i utylizację 
śmieci przejmą samorządy gminne. Tak nakazuje 
ustawa przyjęta przez Rząd. 

W skład pięcioosobowej ko-
misji wejdą wybrani w gło-
sowaniu jawnym: Urszula 
Ganczarek, Paulina Trafas, 
Tadeusz Dalgiewicz, Ma-
ria Tomaszewska  i Kamila 
Madej . - To uchwała, która 
ma strategiczne znaczenie. 
Jednym z elementów rewo-
lucji jest to, że jako gmina 

będziemy ogłaszać przetarg 
w oparciu o to, co wypracuje 
komisja – wyjaśniał na sesji 
burmistrz Żarowa. 

Dotychczas za wywóz 
nieczystości odpowiedzial-
ni byli zarządcy i właścicie-
le nieruchomości. Od 1 lipca 
2013 roku sytuacja ulegnie 
zmianie. Więcej o nowym 
systemie gospodarowania od-
padami i zmianach, jakie nas 
czekają, w kolejnym numerze 
Gazety Żarowskiej. 

 » Agnieszka Gryc

Jeńcy zamordowani  
w Imbramowicach

Mogiły AK-owców, 
mogiły partyzan-

tów, mogiły więźniów 
– takie najczęściej pa-
dały słowa mieszkań-
ców Imbramowic, którzy 
pamiętają groby znaj-
dujące się przy murze 
miejscowego cmenta-
rza parafialnego.

 ˭ Więcej na stronie 7. 
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Mieszkańcy 
pytają, burmistrz 

odpowiada

Zachęcamy mieszkańców gminy Żarów do zadawania pytań 
burmistrzowi Żarowa Leszkowi Michalakowi. Wystarczy jedynie 

wejść na stronę Gminnego Informatora Internetowego www.um.zarow.
pl, następnie w zakładkę pytanie do burmistrza. A tu jedynie podać swój 
adres e-mail i wysłać pytanie. Odpowiedzi na pytanie będą pojawiać 
się na stronie. Wybrane opublikowane zostaną natomiast w Gazecie 
Żarowskiej.

å nagrobki, litery, ławki
å parapety, schody, blaty
å renowacje nagrobków
å wazony, urny

Usługi kamieniarskie BORO

Piotr Borkowski, Żarów, ul. Spokojna 1 (obok Stacji Bliska)
Tel. 607 946 188, www.granitboro.pl

Dlaczego nasi drogow-
cy łatają dziury piaskiem, 
a nie asfaltem?

Szanowny Mieszkańcu
Naprawy dróg na terenie 

gminy Żarów są zawsze wy-
konywane z zastosowaniem 
asfaltu. Każda dziura jest na 
wstępie oczyszczana, bez-

Wichura powaliła świerk na cmentarzu ko-
munalnym w Żarowie. Do zdarzenia doszło 

we wtorek 21 sierpnia w godzinach rannych. Wi-
chura powaliła około 15-metrowy świerk. Drze-
wo spadło na ciąg pieszych i drogę uszkadzając 
ogrodzenie cmentarza. – Natychmiast podjęliśmy 
działania, mające na celu usunięcie powalonego 
drzewa. Zajęli się tym pracownicy zajmujący się 
utrzymaniem zieleni na terenie gminy Żarów. 
W najbliższym czasie naprawione zostanie tak-
że zniszczone ogrodzenie cmentarza – wyjaśnia 
zastępca burmistrza Żarowa Grzegorz Osiecki. 

 » Ag

pośrednio na nią nakładana 
jest nowo zakupiona emulsja 
asfaltowa i kolejno zmielo-
ny asfalt. Całość jest zagęsz-
czana. Następnie ponownie 
nakłada się emulsję asfalto-
wą. Najczęściej wszystko jest 
łączone na gorąco, a na ko-
niec posypywane piaskiem 
w celu zabezpieczenia przed 
zrywaniem kołami w trakcie 
wiązania. Stąd wrażanie, jak-
by dziura była załatana pia-
skiem. Cały proces wiązania 
trwa kilka godzin.

 » Z poważaniem 

Burmistrz Żarowa 

Leszek Michalak

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 
użytkowego,
zmiany miejsca zamieszkania,
Ponadto, w przypadku osób użytkujących nieruchomości, któ-
rych 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 Referacie Finansowo – Budżetowym w pok. Nr 2. 
2.Właściciele samochodów, ciągników i naczep ciężarowych oraz 
autobusów mają obowiązek składania deklaracji na podatek od 
środków 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 stro-
nie 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 de-
klaracji 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 podję-
li 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 później-
szymi zmianami. W związku z powyższym od 01 stycznia 2012 
roku opłata od posiadania psa na terenie Gminy Żarów nie jest 
pobierana. Niemniej jednak osoby, które posiadają zaległości 
w opłacie od posiadania psa, pochodzące z okresów obowiązy-
wania Uchwały zobowiązane są do ich niezwłocznego uregulo-
wania.
 

Burmistrz Miasta Żarów informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w oparciu 
o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 119/2012 z dnia 
17.08.2012r. 

  
Uwaga producenci rolni!

Zbliża  się II termin składania wniosków 
o zwrot podatku akcyzowego.

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 lutego 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 rachu-
nek bankowy podany we wniosku.
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Nowo powstała aleja 
przy żarowskim Or-

liku nosić będzie imię Ja-
nusza Korczaka. 

Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej, która odbyła się 14 sierp-
nia, żarowscy radni jednogłośnie 
opowiedzieli się za nazwaniem 
nowo powstałej alei przy żarow-
skim Orliku imieniem Janusza 
Korczaka. – W tym roku ob-
chodzimy w Polsce rok Korcza-
kowski. Nowo powstała aleja 
służy dzieciom, znajduje się 
w centrum sportowo-rekreacyj-
nym, obok kortów, placu zabaw, 
Orlika, przedszkola i Gimna-
zjum. Nadanie jej imienia Ja-
nusza Korczaka to możliwość 
uhonorowania w naszej gmi-
nie pierwszego obrońcy praw 
dziecka – mówił na sesji bur-
mistrz Leszek Michalak. Ofi-
cjalne odsłonięcie Alei Janusza 
Korczaka odbędzie się w piątek 
14 września. Więcej o uroczy-
stości w kolejnym numerze Ga-
zety Żarowskiej. 

 » Ag

To kolejne środki zewnętrz-
ne, po które sięga gmina Ża-
rów, aby poprawić jakość 
życia mieszkańców gminy. 
Tym razem 14 tysięcy 900 
złotych w ramach małych 
projektów z Lokalnej Gru-
py Działania LGD „Szlakiem 
Granitu”. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na zakup oko-
ło 750 metrów kwadratowych 
kostki, która zostanie wyło-
żona na kilku alejkach na te-
renie starej części cmentarza. 
– Po raz kolejny sięgnęliśmy 
po środki unijne. Dzięki nim 
uda nam się wykonać następ-
ny etap, rozpoczętych w ro-
ku ubiegłym, prac na terenie 
cmentarza w Żarowie – mówi 
burmistrz Leszek Michalak. 
W tym roku na terenie cmen-
tarza komunalnego wykonano 
już główną alejkę od kaplicy 
w kierunku osiedla oraz kilka 
mniejszych alejek. Wyposa-
żono także cmentarną kaplicę 
w nowy sprzęt nagłaśniający. 
Wymieniono starą instalację, 

Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Świdnicy 
realizuje pilotażowy pro-
gram „Aktywny samorząd”, 
którego celem głównym jest 
zmniejszenie barier ograni-
czających uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych w życiu 
społecznym, zawodowym 
i w dostępie do edukacji. W ra-
mach programu osoby niepeł-
nosprawne z terenu powiatu 
mogą się ubiegać o dofinan-
sowanie w następujących 
obszarach: pomoc w za-
kupie i montażu oprzyrzą-
dowania do posiadanego 
samochodu, pomoc w za-
kupie specjalistycznego 

sprzętu komputerowe-
go wraz z oprogra-
mowaniem, pomoc 

w zakupie urządzeń 
lektorskich, pomoc w za-

kupie urządzeń brajlowskich, 
pomoc w zakupie wózka inwa-

UKS Judoka Imbramowice i UKS Olimp Nowa Sól w Samotni

Spotkania z burmistrzem 
gminy Żarów, jego zastęp-
cą Grzegorzem Osieckim 
i przedstawicielami Urzędu 
Miejskiego w Żarowie od-
będą się we wszystkich, sie-
demnastu miejscowościach 
z terenu gminy Żarów. –
Podczas zebrań wiejskich 
mieszkańcy poprzez gło-
sowanie zadecydują, na 
jakie zadania i inwestycje 
przeznaczą przypadającą na 
dane sołectwo kwotę fun-
duszu. Po przeprowadzeniu 
głosowania, wybrane zgod-
nie z wolą mieszkańców 
zadania wpisywane są do 
wniosku, który sołtys w ter-
minie do dnia 30 września 

Pomoc dla osób 
niepełnosprawnych

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu, pomoc w zakupie spe-

cjalistycznego sprzętu komputerowego, urządzeń 
lektorskich, brajlowskich, czy zakupie wózka inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym to tylko nielicz-
ne z działań skierowanych do niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu świdnickiego. 

lidzkiego o napędzie elektrycz-
nym, pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej po-
siadanego wózka inwalidzkie-
go o napędzie elektrycznym, 
pomoc w uzyskaniu prawa 
jazdy kategorii B: w szcze-
gólności kursu i egzaminów 
na prawo jazdy kategorii B, 
oraz w przypadku kursu po-
za miejscowością zamieszka-
nia wnioskodawcy kosztów 
związanych z zakwaterowa-
niem i wyżywieniem w okresie 
trwania kursu oraz dojazdem, 
obejmujących koszty przyjaz-
du na kurs i powrotu z kursu 
oraz  pomoc w utrzymaniu ak-
tywności zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki dla oso-
by zależnej tj. opłaty za pobyt 
dziecka osoby niepełnospraw-
nej w żłobku lub przedszkolu. 
Wnioski i niezbędne załączni-
ki można pobrać bezpośred-
nio w siedzibie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 
15, parter, po. 9 lub ze strony 
internetowej www.pcpr.swid-
nica.pl w zakładce „Aktywny 
samorząd”.

 » Oprac. Ag 

Ruszyły przygotowania

Aż 13. mieszkańców 
gminy Żarów prze-

bywało na obozie spor-
tow y m  w  P r z e ł ę c z y 
Karkonoskiej w Schroni-
sku Odrodzenie w pasie 
granicznym z Czecha-
mi. Zgrupowanie odby-
ło się na przełomie lipca 
i sierpnia.

Zawodniczki i zawodni-
cy UKS Judoka Imbramo-
wice w ciągu 14 dni przeszli 
po górach ponad 120 km 
i zdobyli: Śnieżkę, Szreni-

cę, Słoneczniki, Pielgrzy-
my, Samotnię i Strzechę 
Akademicką. Odwiedzili 
Świątynię Wang w Karpa-
czu, kąpali się w Aquaparku 
w Szpindlerowym Młynie, 
w wodospadzie w Przesiece 
i w Czechach (Bile Labe).  
Poranna rozgrzewka judo-
ków - bieg lub marszobieg 
– odbywała się na terenie 
Polski i Czech. Zawodnicy 
UKS Judoka Imbramowice 
wieczory spędzali przy og-
nisku, na saunie lub ogląda-
jąc filmy dla dzieci.  Spośród 

wszystkich wyzwań obozo-
wych najtrudniejsze było 
przejście tradycyjnego pa-
sowania na Samuraja. Dzieci 
z Gminy Żarów ćwiczyły ju-
do w specjalnie zaadoptowa-
nej sali (dojo) w Schronisku 
Odrodzenie wraz z judoka-
mi z UKS Olimp Nowa Sól. 
Miejmy nadzieję, że współ-
praca klubów zaowocuje 
dobrymi wynikami na tur-
niejach na Dolnym Śląsku, 
w Polsce i za granicą.

 » /hab/

Mamy 
Aleję 

Korczaka

Jest dotacja, będą alejki
Blisko piętnaście tysięcy złotych pozyskała gmina Żarów na zakup kostki be-

tonowej i obrzeży potrzebnych do budowy alejek na cmentarzu komunal-
nym w Żarowie. 

zamontowano sześć nowych 
głośników wewnątrz kaplicy 
i cztery na zewnątrz, zakupio-

no nowy wzmacniacz oraz 
trzy mikrofony. 

 » Agnieszka Gryc

Ustalają 
fundusz

Żarowskie miejscowości przygotowują się do ko-
lejnych inwestycji na terenie swoich wsi. Ruszyły 

spotkania z sołectwami w sprawie funduszu sołe-
ckiego. 

roku poprzedzającego rok 
budżetowy, którego doty-
czy wniosek, ma obowią-
zek przekazać burmistrzowi 
celem uwzględnienia pro-
ponowanych zadań w pro-
jekcie budżetu gminy na 
przyszły rok – wyjaśnia 
Przemysław Sikora, kie-
rownik Referatu Oświaty, 
Funduszy Zewnętrznych 
i Promocji Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. Pierw-
sze spotkania odbyły się we 
wtorek 28 sierpnia w Kal-
nie i Bożanowie. Spotkania 
zakończą się w czwartek 6 
września. 

 » Ag

Więcej informacji: 
www. um.zarow.pl
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Trasę Świdnica-Żarów ob-
sługiwać będzie od 1 wrześ-
nia czterech przewoźników: 
Usługi Transportowe Stani-
sław Ptak, PKS Świdnica, 
Riko -Trans Ryszard Andrze-
jewski oraz nowy przewoź-
nik Mariusz Pilarski Transport 
Drogowy - Przewóz Osób. 
Nie ma więc obawy, że ża-
rowscy pasażerowie nie dotrą 
do szkoły, pracy, czy lekarza. 
Choć od 1 września Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunika-
cji w Świdnicy zaprzestanie 
kursów na trasie Świdnica-
-Żarów, to autobusów, mimo 
obaw mieszkańców, wcale 
nie będzie mniej. Do tej po-
ry z Żarowa do Świdnicy re-
alizowanych było 47 kursów 
w dni powszednie, około 14 
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Zniknie MPK, kursów będzie więcej
Od 1 września autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Świdni-

cy zaprzestaną kursowania na trasie Świdnica- gmina Żarów. Gmina wypo-
wiedziała spółce umowę. Ale mieszkańcy nie mają się czego obawiać. 

kursów w soboty i niedzie-
le. Obecnie tych kursów bę-
dzie 60 w dni powszednie 
i ok. 18 kursów w sobo-
ty i 12 w niedziele i świę-
ta. - Wszyscy przewoźnicy 
przy sprzedaży biletów sto-
sują zniżki ustawowe,  prze-
woźnicy udzielają również 
zniżek  komercyjnych/ han-
dlowych na bilety jednora-
zowe dla dzieci, młodzieży 
oraz emerytów i rencistów 
(zniżka ok 40 % ceny pod-
stawowej) – wyjaśnia Anita 
Juralewicz z Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. 

Przypomnijmy, gmina Ża-
rów miesięcznie na dofinan-
sowanie przejazdów MPK 
przeznaczała ponad 35 tysięcy 
złotych. -Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacji , jako 
jedyny przewoźnik korzystało 
z dofinansowania gminy. Nie 
ma takiej potrzeby, żebyśmy 
z budżetu gminy wydatkowali 
na ten cel pieniądze w sytua-
cji, kiedy inni przewoźnicy są 
chętni zapewnić transport dla 
naszych mieszkańców, bez 
korzystania z finansów gmin-
nych – wyjaśnia burmistrz Ża-
rowa Leszek Michalak. 

Poniżej publikujemy roz-
kład jazdy autobusów wyko-
nujących przewóz osób na 
liniach komunikacyjnych re-
alizowanych do 31 sierpnia 
2012 roku przez MPK Świd-
nica autobusami nr  15,16,18 
na trasie: Żarów - Świdnica / 
powrót z oznaczonymi kursa-
mi przez KALNO, Łażany - 
Świdnica/ powrót, Mrowiny 
- Świdnica / powrót/ i Przy-
łęgów - Świdnica / powrót 
z oznaczonymi kursami przez 
Mikoszową

 » Agnieszka Gryc

Trwa remont szatni klubu Zjednoczeni 
Żarów na stadionie miejskim w Żarowie. 

Remontowana jest kanalizacja w łazienkach 
zawodników, zarówno na górze, jak i na dole. 
Ponadto zrobiona zostanie także wentylacja tych 
pomieszczeń. Więcej w kolejnym numerze Ga-
zety Żarowskiej.

Największą atrakcją te-
go dnia był piknik, podczas 
którego dzieci mogły zaja-
dać łakocie i wspominać wa-
kacyjne przygody. Wszyscy 

Piknik w Bibliotece
W piątek 24 sierpnia, odbyło się zakończenie wakacji w bibliotece. Impreza 

została zorganizowana wspólnie ze Świetlicą „Cztery Pory Roku”. 

uczestnicy zostali podzieleni 
na grupy, w których wyko-
nywali prace pt. „Nasze wa-
kacje”. Odbyły się również 
zajęcia sportowe oraz zaba-

wy z chustą klanzy. Dzieci 
otrzymały nagrody za uczest-
nictwo w  wakacyjnych za-
jęciach: książeczki, zakładki 
do książek i coś na słodko. 

Nowe natryski dla sportowców
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C- kursuje cały tydzień   N- kursuje w niedziele  F - kursuje od poniedziałku do piątku       D - od poniedziałku do piątku oprócz świąt          S - kursuje w dni nauki szkolnej
W- kursuje w soboty, niedziele i święta 6 - kursuje w soboty  BIS - podstawiony drugi autobus    
UTSP* - Usługi Transportowe Stanisław Ptak TDPOMP** - Transport Drogowy Przewóz Osób Mariusz Pilarski                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Mrowiny-Świdnica
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Świdnica- Mrowiny
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S - kursy w dni nauki szkolnej
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                    

Przyłęgów - Świdnica 
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Świdnica- Przyłęgów
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6 - kursuje w soboty   M - kurs do Mikoszowe    D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S- kursy w dni nauki szkolnej                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Bawili się dla Natalki
Ponad 2 tysiące złotych udało się zebrać podczas sobotniego festynu „Pożegnanie wakacji. Pie-

niądze zostaną przeznaczone na leczenie chorej Natalki Fedak, czteroletniej mieszkanki Żarowa.  
A swojej chorej koleżance pomagali najmłodsi mieszkańcy Żarowa. I to poprzez za-
bawę. Biorąc udział w specjalnie na tą okazję przygotowanych konkurencjach spor-
towo-rekreacyjnych. Konkurencji było dziesięć, każda osobno punktowana, a każdy 
zdobyty punkt przeliczony na pieniądze. 

Więcej zdjęć - www.um.zarow.pl.

  Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
  ogłasza zapisy na zajęcia stałe w roku szkolnym 
  2012/13 w pracowniach (sekcjach):

1. Muzyczna
- rytmika dla dzieci 6-8 lat 
- nauka gry na flecie prostym w systemie zajęć indywidualnych dla dzieci od 7 lat
- studio piosenki dla dzieci 10-15 lat
- nauka gry na inst. perkusyjnych dla dzieci od 10 lat
- studio piosenki od lat 12
- koło gitarowe dla dzieci 8-15 lat
- zespół wokalno-instrumentalny dla dzieci od 8 do 15 lat – (umiejętność gry na in-
strumencie w stopniu podstawowym)
- nauka gry na instr. klawiszowych, akordeonie  w systemie zajęć indywidualnych 
(dzieci od 7 lat)
- zespół instrumentalno-wokalny dla dzieci i młodzież 8-15 lat z umiejętnością gry na 
instrumencie w stopniu podstawowym)
2. Taneczna:
- zajęcia taneczne dla najmłodszych „Pierwszy Kroczek” (dzieci 5 – 6 lat) – zajęcia 
w Żarowie
- zajęcia taneczne dla najmłodszych „Pierwszy Kroczek” (dzieci 7 -10 lat) – zajęcia 
w Żarowie 
- zajęcia tańca towarzyskiego dla dorosłych
- zajęcia taneczne dla najmłodszych dla dzieci  6–10 lat – zajęcia w świetlicy wiejskiej 
w Kalnie
3. Teatralna:
- teatr Bezdomny (bez ograniczeń wiekowych)
4. Plastyczna:
- Akademia Malucha – zajęcia dla dzieci od 6 miesiąca do 4 lat
- zajęcia plastyczne z elementami ceramiki dla dzieci od 5 – 9 lat
- zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży od 10 – 15 lat
5. Ceramiczna:
- zajęcia ceramiczne dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia
- warsztaty ceramiczne dla dorosłych
6. Multimedialna
- zajęcia multimedialne dla dzieci w wieku 7-15 lat
7. Sportowa:
- szkółka piłkarska dla dzieci w wieku 6-9 lat
- sekcja akrobatyki sportowej dla dzieci  w wieku od 5 do 12 lat

Informacje i zapisy w biurze GCKiS, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów, 
tel. 74-8580-753, www.centrum.zarow.pl

ŚWIDNICA
31 sierpnia

Do końca sierpnia na świdnickim rynku 
podziwiać można plenerową wystawę 
nawiązującą do 250. rocznicy bitwy pod 
Burkatowem i Lutomią. Miejsce: Rynek 
w Świdnicy. Wstęp wolny

2 września
Rozgrywki w ramach Domino StreetBall-
Cup. Od godziny 11.00 na boisku przy hali 
sportowej na osiedlu Zawiszów, przy ulicy 
Galla Anonima trwać będą rozgrywki Do-
mino StreetBallCup. O godzinie 16.00 nato-
miast rozpocznie się koncert Fisz Emando, 
Pablo Hudini, Sztigor Banko. Wstęp wolny. 
Szczegóły na www.sok.com.pl

7 września
Serdecznie zapraszamy na koncert „Słowo 
niewypowiedziane”. Koncert rozpocznie się 
o godzinie 19.00 w świdnickiej katedrze. 
Wstęp wolny

ŚWIEBODZICE
1 września

W godzinach od 8.00 do 14.00 trwać będzie 
świebodzicka giełda staroci i różności. Miej-
sce: Rynek w Świebodzicach. Wstęp wolny

GMINA ŚWIDNICA
2 września

Gminne Dożynki oraz VIII edycja Świdni-
ckiego Łokcia. Miejsce: Burkatów, początek 
o godzinie 13.00. Wstęp wolny

STRZEGOM
14 września

O godzinie 17.00 rozpocznie w bazylice 
mniejszej w Strzegomiu rozpocznie się 
koncert Piotra Rubika „Santo Subito-
-cantografia Jana Pawła II”. Bilety pod 
numerem tel. 74 649 44 00. 

ŻARÓW
9 września

Dożynki wiejskie w Łażanach (Dożynki 
rozpoczną się mszą św. w Kościele o godz. 
10.00, uroczystości dożynkowe zaś o godz. 
15.00 w Parku w Łażanach).

16 września
Dożynki gminne w Kalnie (Dożynki rozpo-
czną się mszą św. w intencji wszystkich 
rolników z gminy Żarów o godz. 13.00 przy 
kapliczce w Kalnie, tradycyjny ceremoniał 
dożynkowy zaś o godz. 14.30 na boisku 
sportowym w Kalnie. W programie konkur-
sy zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” 
oraz Urząd Miejski w Żarowie „Nasza 
wieś-nasza mała ojczyzna”, liczne stoiska 
sołeckie ze swojskim jadłem, wspólne 
muzykowanie z zespołem.

22-23 września
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów 
w szachach klasycznych (hala sportowa 
GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A) 

Prawdopodobnie jeszcze 
do końca sierpnia gmina Ża-
rów podpisze umowę na re-
mont kolejnych dróg w pięciu 
gminnych miejscowościach. 
Remont dróg w Krukowie, 
Pyszczynie, Gołaszycach, Mi-
koszowej i Marcinowiczkach 
wykona Świdnickie Przedsię-
biorstwo Budowy Dróg i Mo-
stów, które wygrało ogłoszony 
przetarg. To kolejne drogi, na 
remont których gmina Żarów 
pozyskała środki od Marszałka 

Wydawca i Redakcja: Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego, 
58-130 Żarów, ul. Piastowska 10, 
www.biblioteka.zarow.pl,biblioteka@um.zarow.pl
p.o. redaktora naczelnego: 
Agnieszka Gryc
Redaguje zespół:  
Magdalena Pawlik, Krzysztof Dutkiewicz

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

Pięć dróg do remontu
Kruków, Pyszczyn, Gołaszyce, Mikoszowa i Marcinowiczki to pięć dróg gmin-

nych, które do końca października przejdą gruntowny remont. Gmina pozyska-
ła właśnie na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego.

Województwa Dolnośląskiego. 
W sumie 272 tysiące złotych. 
Dotacje zostały przyznane 
w ramach działania: ochrona, 
rekultywacja i poprawa jako-
ści gruntów rolnych. – Mu-
simy wszyscy zdawać sobie 
sprawę z trudnej sytuacji fi-
nansowej gminy. Mimo tego 
staramy się w miarę naszych 
możliwości, dzięki otrzyma-
nym kruszywom z pobliskich 
kopalni oraz siłami pracowni-
ków interwencyjnych wykony-

wać, jak najwięcej remontów. 
Sukcesywnie staramy się także 
o pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych na remonty kolej-
nych dróg – mówi burmistrz 
Żarowa Leszek Michalak. 
W ubiegłym roku wykona-
no remont drogi w Bukowie, 
Pożarzysku, Imbramowicach, 
Siedlimowicach i Żarowie. - To 
kontynuacja tego procesu – do-
daje burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak.

 » Agnieszka Gryc

CO? GDZIE? KIEDY? 
– CZYLI INFORMATOR KULTURALNY

Więcej informacji kulturalnych: 
www. um.zarow.pl
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OGŁOSZENIE DROBNE
Sprzedam działkę budowlaną, Kalno 30 arów + media, spokojna dzielnica. 
Cena 150 tys. zł. Tel. 696 668 125

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, łazienka, komórka, 2 piwnice (do remontu).  
Cena do negocjacji. Tel. 71 396 26 21

W sumie odnaleziono 
szczątki 7 osób pochowanych 
w pięciu grobach. W dwóch 
przypadkach był to pochó-
wek tzw. podwójny (2 osobo-
wy w jednym grobie). Układ 
szczątków w jamach grobo-
wych wskazuje, iż osoby te 
chowane były w wielkim po-
śpiechu i bez jakiegokolwiek 
szacunku, gdyż wrzucono je 
do uprzednio wykopanych 
dołów. Przy jednym z pocho-
wanych odnaleziono frag-
menty paska, przy drugim 
odłamaną blaszkę cynkową, 
która okazała się prawdziwą 
zagadką. Początkowo pro-
wadzący badania, nie mogąc 
w pełni odczytać znajdują-
cych się na niej napisów, 
uznali przedmiot za formę 
niemieckiego nieśmiertelni-
ka np. karnej kompanii. Sen-
sacyjne okazało się dopiero 
oczyszczenie przedmiotu po 
zakończeniu prac w zaciszu 
Żarowskiej Izby Historycz-
nej, przy użyciu specjali-
stycznych przyrządów. Na 
blaszce ujawniony został na-
pis STALAG 308 oraz znaj-
dujący się pod nim niepełny 
numer 9190. W tym przy-
padku nie ma najmniejszych 
wątpliwości, że pochowani 
przy cmentarzu w Imbramo-
wicach byli jeńcami z obo-
zu nr 308 w Świętoszowie. 
Stalagiem (niem. skrót od 
Stammlager für kriegsge-
fangene Mannschaften und 
Unteroffiziere) w czasie II 
wojny światowej określano 
niemiecki obóz jeniecki dla 
szeregowców i podoficerów.

Stalag 308 Neuhammer był 
obozem przeznaczonym dla 
jeńców radzieckich. Przygo-
towania do jego organizacji 
rozpoczęły się już wiosną 
1941 roku, a pierwsi jeńcy 
pojawili się na początku lipca 
1941 roku. Obóz rozlokowa-
no na piaszczystym terenie 
w sąsiedztwie istniejącego 

Dominika Wójcik 
Przyznam się szczerze, 

że dopiero co wróciłam do 
Polski i od niedawna jestem 
w swoim rodzinnym Żarowie, 
ale uważam, że nasza gmina 
jest bezpieczna. Choć od mo-
mentu mojego przyjazdu do 
Żarowa minęło trochę czasu, 
to jednak w tej kwestii nie-
wiele się zmieniło. Osobiście 

mogę powiedzieć, że nie miałabym żadnych zastrzeżeń, 
aby chociażby wieczorem wybrać się na spacer. Czuję 
się tutaj bezpiecznie.

Zenon Wajszczak
W naszej gminie czuję 

się bezpiecznie, choć osobi-
ście sądzę, że przydałoby się 
więcej kontrolujących, przy-
najmniej od czasu do czasu 
policyjnych patroli. Zwłasz-
cza powinno się zwrócić uwa-
gę na rowerzystów, których 
w naszej gminie jest coraz 
więcej i których jazda po 

chodnikach utrudnia drogę pieszym. Generalnie jed-
nak śmiało mogę powiedzieć, że z bezpieczeństwem 
w naszej gminie nie jest tak źle. Jest dużo sklepów, 
a i coraz więcej przybywa terenów, gdzie można miło 
zregenerować siły.

Teresa Świrska
Jestem mieszkanką osied-

la w Żarowie i w tym rejo-
nie nie ma i nie było patroli 
policyjnych. A powinno się 
zwracać uwagę na te okoli-
ce, gdyż tutaj jest dużo obiek-
tów rekreacyjnych, w których 
często przebywają młodzi lu-
dzie. I to właśnie tutaj często 
dochodzi do różnych aktów 

wandalizmu. Nie czuję się bez-
piecznie w naszej gminie, a bezpieczeństwo jest dla mnie 
sprawą bardzo ważną, zwłaszcza od kiedy jestem babcią. 

 » Tekst: Magdalena Pawlik 

 » FOTO: Agnieszka Gryc

Co w powiecie 
piszczy?

Wznowili budowę 
obwodnicy

Wcześniej niż zapowia-
dano, maszyny i robotnicy 
wrócili na budowę ma-
łej obwodnicy. Po bankru-
ctwie głównego wykonawcy, 
Przedsiębiorstwa Robót Dro-
gowych i Mostowych z Kę-
dzierzyna Koźla, zadanie 
przejął konsorcjant, Poli-
mex – Mostostal. Na razie 
trwają prace przygotowaw-
cze.  Niewykluczone, że ob-
wodnica zostanie ukończona 
w planowanym czasie.

Kolejny konkurs  
w pogotowiu

W marcu na stanowisko 
dyrektora świdnickiego 
Pogotowia Ratunkowego 
w Świdnicy została powo-
łana Małgorzata Jurkowska. 
Ze względu na wykształce-
nie nowej szefowej placów-
ki (ukończyła wyższe studia 
pielęgniarskie), konieczne 
było powołanie zastępcy ds. 
medycznych. Zarząd powia-
tu właśnie ogłosił konkurs na 
to stanowisko. Dotychczas 
obowiązki zastępcy pełnił 
Tomasz Derej. Wyniki kon-
kursu poznamy w paździer-
niku.

Ostatnie 
pożegnanie Doktora

Rodzina, przyjaciele, le-
karze, pielęgniarki, ratowni-
cy medyczni, samorządowcy 
i wielu wdzięcznych pacjen-
tów w ostatnią drogę odpro-
wadziło Jana Zieńczuka. 
Ordynator Oddziału Neona-
tologii w świdnickim szpitalu 
został pochowany na cmen-
tarzu przy ulicy Słowiańskiej 
w Świdnicy w czwartek 11 
sierpnia. Miał 64 lata. Dzię-
ki jego staraniom oddział 
neonatologii uzyskał bar-
dzo wysoki poziom, o czym 
świadczy przyznanie II stop-
nia referencyjności. Przez 35 
lat pracy w Świdnicy ura-
tował tysiące noworodków. 

Starania 
o niezwykły 
pomnik trwają

Muzeum Gross Rosen 
w Rogoźnicy rozpoczęło  
zbiórkę publiczną, z której 
wszystkie przychody przeka-
zane zostaną na budowę Po-
mnika Zagłady, niezwykłego 
monumentu Kamienne Pie-
kło, upamiętniającego Ofiary 
KL Gross-Rosen. Pieniądze 
wrzucać można do skarbony 
ustawionej w głównym bu-
dynku ekspozycyjnym mu-
zeum.

 » Źródło: Swidnica24.pl

Zdaniem 
mieszkańców
Zapytaliśmy mieszkańców, czy czują się 
bezpiecznie na terenie gminy Żarów?

Jeńcy zamordowani  
w Imbramowicach

Mogiły AK-owców, mogiły partyzantów, mogiły więźniów – takie najczęściej 
padały słowa mieszkańców Imbramowic, którzy pamiętają groby znajdu-

jące się przy murze miejscowego cmentarza parafialnego. Zagadka tego miejsca 
została wyjaśniona w poniedziałek 20 sierpnia w toku badań ekshumacyjno-ar-
cheologicznych przeprowadzonych wspólnie przez Żarowską Izbę Historyczną 
i poznańskie Stowarzyszenie „Pomost”.

Stalagu VIII E. Przygotowa-
nie polegało na ogrodzeniu 
terenu drutem kolczastym 
i podzieleniu na sektory. 
W pierwszym okresie jeńcy 
mieszkali pod gołym niebem 
i z czasem zaczęli budować 
ziemianki przykrywane ga-
łęziami. Warunki bytowe 
i wyżywienie były bardzo 
złe. Jesienią 1941 roku za-
częto budować drewniane ba-
raki i część jeńców została 
do nich przeniesiona. Sza-
cuje się, że do końca 1941 
roku do obozu trafiło około 
120 tysięcy jeńców z Armii 
Czerwonej. Łącznie prze-
winęło się ich ponad 180 
tysięcy. Trudne warunki eg-
zystencji, złe wyżywienie, 
brak opieki medycznej i cięż-
ka praca powodowały dużą 
śmiertelność wśród jeńców. 
Występowały przypadki mor-
dowania jeńców przez straż-
ników. Wybuchały epidemie 
tyfusu i czerwonki.

W obozie mogło stracić ży-
cie nawet do 50 tysięcy jeń-
ców. Dokładna liczba ofiar 
Stalagu 308 nie jest możliwa 
do oszacowania ze wzglę-
du na brak dokumentów. 
W obozie trwał też werbu-
nek do formacji wojskowych 
współpracujących z Niemca-
mi, między innymi do Armii 
gen. Własowa zaciągnęło się 
około 6 tysięcy jeńców Sta-
lagu 308. W 1942 roku obóz 
zamieniono na bazę szkole-
niową dla jednostek militar-
nych, podporządkowanych 
wojskowym władzom nie-
mieckim, złożonych głównie 
z Rosjan i Ukraińców, któ-
rzy zgodzili się współpraco-
wać z III Rzeszą. Powstały 
tu bataliony: „Nachtigall” 
(„Słowik”), 14 Ochotnicza 
Dywizja Waffen SS Galizien. 
Szkolono tu szpiegów, wysy-
łanych na teren ZSRR (akcja 
„Zeppelin”)

W świetle znaleziska 

z Imbramowic, stwierdzić 
należy jednoznacznie, że 
pochowani byli jeńcami ro-
syjskimi. Niewyjaśniona 
w pełni pozostaje jedynie 
ich obecność w tej miejsco-
wości, oddalonej od Stala-
gu nr 308 w Świętoszowie 
o 117 km, a także okolicz-
ności śmierci. Wersją najbar-
dziej prawdopodobną, jest to, 
że pochowani w nieludzki 
sposób, zostali zamordowani 
tutaj przez sowieckie NKWD 
za wspomnianą wyżej przy-
należność do Rosyjskiej Wy-
zwoleńczej Armii Ludowej 
(Русская освободительная 
народная армия, w skrócie 
RONA), pod dowództwem 
generała Andrieja Własowa, 
która walczyła u boku Armii 
Niemieckiej przeciw ZSRR. 
Dla żołnierzy tych nie było 
miejsca w powojennym świe-
cie. W oczach zwycięskie-
go mocarstwa ze wschodu, 
jawili się jako zdrajcy, za-
sługujący jedynie na wyrok 
śmierci. Czy tak było w przy-
padku Rosjan pochowanych 
w Imbramowicach? Po upły-
wie 67 lat od zakończenia II 
wojny światowej odpowiedzi 
na to pytanie nie poznamy 
już chyba nigdy. To jednak 
nie ostatnia zagadka historii 
na ziemi żarowskiej. Mie-
lęcin, Marcinowiczki, Mro-
winy, Kruków, Łażany to 
kolejne miejsca, które obję-
te zostaną badaniami arche-
ologiczno-ekshumacyjnymi. 
Zmierzymy się również po 
raz kolejny ze sprawą kata-
strofy amerykańskiego bom-
bowca B-17G pod Wierzbna. 
Istnieją bowiem przesłanki 
o pochówku w tym miejscu 
zaginionego do dziś pierw-
szego pilota tej maszyny Joh-
na W. Pierika.

 » Bogdan Mucha 

GCKiS w Żarowie

Istnieje około dwudzie-
stu podstawowych spo-
sobów pozwalających 
stwierdzić, czy banknot 
nie został podrobiony. Są 
to np. znak wodny, barwne 
włókna ochronne, nitka za-
bezpieczająca, mikrodruk, 
opalizacja czy hologram. 

Uwaga na banknoty
Na terenie Żarowa pojawiły się fałszywe bankno-

ty dwudziestozłotowe. Do żarowskiego komisa-
riatu Policji zgłosiło się już kilka osób, w ręce których 
trafiły takie banknoty. 

Nie bójmy się przyglądać 
wydawanym nam w skle-
pie banknotom. A jeśli już 
wejdziemy w posiadanie 
fałszywego banknotu nie 
próbujmy wprowadzać go 
dalej w obieg. Sprawę na-
leży zgłosić na najbliższy 
komisariat Policji. 
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Szachy w Obrze
 
Udany występ zanotowali szachiści Gońca Żarów pod-
czas turnieju szachowego Obra Lato 2012 rozegranym 
w województwie wielkopolskim. Rewelacyjnie spisał 
się najmłodszy zawodnik Gońca Jakub Dołharz zaj-
mując 2 miejsce w grupie zawodników z III kategorią. 

 
Na siódmej pozycji turniej zakończył Michał Dołcharz, który 
występował w grupie zawodników do IV kategorii. Wszyscy za-
wodnicy żarowskiego klubu grający w grupie A poprawili swoje 
rankingi. Indywidualnie najlepiej wypadł Daniel Damian, który 
był dwunasty. Przemysław Borowski – 23 miejsce, Dawid Mo-
zol – 36 miejsce. W ogólnej klasyfikacji Blitza Daniel Damian 
był piąty. Wśród juniorów stanął na trzecim stopniu podium.

 » Krzysztof Dutkiewicz 

Zieloni Mrowiny 15 sierp-
nia na własnym boisku gości-
li Górnik Boguszów-Gorce. 
W 17 minucie Paweł Bo-
żek zamyka dośrodkowanie 
efektownym, bezpośrednim 
strzałem wyprowadzając 
swój zespół na prowadze-
nie. Pięć minut później za 
obronę piłki ręką zmierzają-
cej do pustej bramki, obrońca 
Zielonych Marek Brambor 
zobaczył czerwoną kartkę. 
Jedenastkę na bramkę wyko-
rzystał piłkarz Górnika. Bły-
skawicznie przeprowadzony 
kontratak po nieudanej akcji 
gości zamienił się na drugie 
celne trafienie dla Zielonych. 
Na listę strzelców wpisał się 
Bartosz Korta. Ostatecznie 
pomimo wielkiej ambicji 
w drugiej połowie gospo-
darze nie zdołali utrzymać 
prowadzenia do końca spot-
kanie, remisując 2:2.  

Identyczny wynik Zielo-
ni Mrowiny osiągnęli w me-

czu wyjazdowym z Granitem 
Roztoka. Sposób na pokona-
nie bramkarza gospodarzy 
znaleźli Dawid Wojak oraz 
Dawid Sobel. Trafienie te-
go drugiego dało Zielonym 
podział punktów. 

W 3 kolejce Mrowiny 
u siebie podejmowały Rawę 
Boleścin. Pierwsze minuty to 
wyrównana walka w środku 
pola. Od dwudziestej minu-
ty przeważali goście czego 
efektem były dwie strzelone 
bramki. Zieloni mieli prob-
lem z zatrzymaniem niezwy-
kle szybkiego napastnika 
Rawy Krystiana Bieżyńskie-
go, który siał spustoszenie 
w szykach Zielonych. Przy 
pierwszej bramce zaliczył 
asystę a 3 min. później w raj-
dzie z połowy boiska omijał 
piłkarzy z Mrowin podwyż-
szając stan rywalizacji na 0:2. 
Z groźnymi strzałami z dy-
stansu Durmy i Łuacza-
ka obronną ręką wychodzi 

bramkarz przyjezdnych. Przy 
rzucie rożnym z 38 minuty 
w słupek trafia Paweł Bożek. 
Piłkę przejmują rywale i pro-
stopadłym podaniem wyko-
rzystują gapiostwo obrońców 
z Mrowin strzelając trzecią 
bramkę w spotkaniu. 

Gospodarze podrażnieni 
takim obrotem sprawy raz po 
raz szturmują bramkę rywala. 
W 56 min. Mariusz Łuczak 
kapitalnym, technicznym 
strzałem z 25 metrów poko-
nuje bramkarza Rawy, dając 
swojemu zespołowi cień na-
dziei na korzystny rezultat. 
W następnej akcji obrońca 
przyjezdnych w polu karnym 
dotyka piłkę ręką. Jedenast-
ki nie potrafił wykorzystać 
Paweł Bożek. W 67 minucie 
Łuczak po raz drugi strze-
la do siatki rywali, jednak 
przy przyjęciu piłki pomógł 
sobie ręką i bramka nie zo-
stała uznana. Osiem minut 
przed końcem regulaminowe-

go czasu gry ponownie w po-
lu karnym zawodnik Rawy 
zagrywa piłkę ręką. Pewnym 
egzekutorem rzutu karnego 
jest Adrian Durma. Zieloni 
Mrowiny rzucają wszystko 
na jedną szalę. Bliski zdoby-
cia wyrównania jest Łuczak 
oraz Sobel. Piłka po strzałach 
ląduje obok lewego słupka. 
W ostatnich minutach Ra-
wa wykorzystuje odważna 
grę w ataku Zielonych usta-
lając wynik spotkania. Zielo-
ni Mrowiny – Rawa Boleścin 
2:4. Nie był to sprawiedli-
wy rezultat. Zieloni stwarzali 
więcej bramkowych sytuacji, 
jednak 3 punkty inkasuje Ra-
wa Boleścin.   

Po trzech rozegranych 
meczach Zieloni Mrowiny 
znajdują się na 11 miejscu. 
Liderem jest Cukrownik 
Pszenno.

 » Krzysztof Dutkiewicz

Piłkarski dreszczowiec zgo-
towali własnej publiczności 
Zjednoczeni w meczu z re-
zerwami Bielawianki Biela-
wy. Od pierwszych minut 
gospodarze próbowali zasko-
czyć rywala prostopadłymi 
podaniami, jednak wszystkie 
próby przedarcia się przez de-
fensywę Bielawianki kończy-
ły się fiaskiem. W 19 min. po 

Przy sztucznym świetle blisko 80 piłkarzy rywali-
zowało w III nocnym turnieju piłkarskim Dacco 

Masters.

Po ponad pięciu godzinach walki na boisku Orlik w Żarowie zwy-
cięzcą została drużyna Amelinium Team. Mistrzowie sprzed roku 
zespół Mam Talent zajął drugie miejsce. Trzecia lokata przypadła 
piłkarzom Nocnego Teamu. Najlepszym bramkarzem turnieju zo-
stał Mateusz Wojnowski z Amber Gold. Tytuł najlepszego strzel-
ca dla Matusza Kołodzieja (Amelinium Team) oraz Rafała Bysia 
(Mam Talent). Trzy najlepsze drużyny otrzymały puchary, medale 
oraz talony do wykorzystania w hali sportowej GCKiS. W klasy-
fikacji indywidualnej wręczono nagrody rzeczowe. 

Organizator Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
pragnie serdecznie podziękować sponsorowi głównemu Dariu-
szowi Jaworskiemu, właścicielowi firmy Dacco ze Świdnicy za 
wsparcie turnieju oraz Paulinie Kuczyńskiej i Klaudii Zielińskiej 
za pomoc w przeprowadzeniu zawodów.
 
Skład zwycięzców: Zbigniew Przybylski, Norbert Gałązka, Patryk Chrapek, 
Mateusz Kołodziej, Mateusz Darowski, Bartosz Czoch, Michał Klimaszewski, 
Paweł Zyl, Eliasz Skrzyniarz.

 » Krzysztof Dutkiewicz 

 

Wyniki klasy B
1 kolejka: Wodospad Zastruże – Błękitni Słotwina 1:3, Błyska-
wica Kalno – Granit Rogoźnica 5:1, Zryw Łażany – PUO Wiśnio-
wa 1:3, LKS Piotrowice Św. Wierzbianka Wierzbna 1:4. 2 kolejka: 
Granit Rogoźnica – Zryw Łażany 1:6, Unia Jaroszów, Wodospad 
Zastruże 3:0 wo., Wierzbianka Wierzbna – Herbapol Stanowice 
2:7, WKS Goczałków – Błyskawica Kalno 3:2. 3 kolejka: Wodo-
spad Zastruże – Tecza Bolesławice 0:3 wo., Zryw Łażany – WKS 
Goczałków 1:1, Orzeł Witoszów – Wierzbianka Wierzbna 1:3, Bły-
skawica Kalno – Błekitni Słotwina 4:3.

 » Krzysztof Dutkiewicz

Na zdjęciu Zieloni Mrowiny. Górny rząd od lewej: Adam Wróbel (trener), Mariusz Łuczak, Ryszard Drabik (kie-
rownik), Dawid Chrebela, Adam Anusz, Marcin Trawczyński, Łukasz Kusio, Dawid Sobel, Dawid Wojak, Grze-
gorz Wielg, Adrian Durma. Dolny rząd od lewej: Marek Brambor, Karol Kudła, Marcin Buszka, Tomasz Misiurka, 
Paweł Bożek, Mariusz Drąg, Krzysztof Wielg, Mariusz Borowiec.

Dwa punkty beniaminka
Beniaminek wałbrzyskiej kl. A Zieloni Mrowiny sezon rozpoczął od dwóch remisów i jednej porażki. Na 

pierwsze zwycięstwo przyjdzie nam poczekać do następnej kolejki.

Zjednoczeni na pudle
Jeden remis i dwa zwycięstwa pozwoliły seniorom KS Zjednoczeni Żarów za-

jąć trzecie miejsce w tabeli klasy okręgowej. W pierwszym ligowym meczu 
nowego sezonu żarowianie podejmowali Kryształ Stronie Śląskie. Całe spotkanie 
było bardzo wyrównane, dlatego remis nie krzywdził żadnej z drużyn. Po regula-
minowym czasie gry padł wynik 0:0. Tym samym Zjednoczeni wracają z jedno 
punktową zaliczką.

stracie piłki w środkowej czę-
ści pola i błędzie żarowskiej 
obrony Bielawianka wycho-
dzi na prowadzenie. Niemalże 
w następnej akcji Zjednoczeni 
wyrównują stan rywalizacji. 
Łukasz Jernutowski z najbliż-
szej odległości zalicza pierwsze 
celne trafienie dla biało-niebie-
skich. Duża zasługa przy tym 
golu należała do młodzieżowca 

Damiana Uszczyka, który po 
raz kolejny na skrzydle uwol-
nił się spod opieki zawodnika 
z Bielawy, wykładając dokład-
ną piłkę w pole karne. Arbi-
ter główny ze względów na 
bardzo dużą temperaturę po-
wietrza wprowadził przerwę 
w spotkaniu, która wpłynęła 
fatalnie na poczynania gospo-
darzy. Przyjezdni potrzebo-

wali zaledwie 8 minut, aby 
trzykrotnie pokonać bramka-
rza Zjednoczonych! Osamot-
niony pomocnik Bielawy z 18 
metrów oddaje lekki strzał, na 
który nie zareagował golkiper 
i mieliśmy wynik 1:2. Chwi-
lę później do wrzuconej piłki 
w pole karne najwyżej wy-
skoczył piłkarz przyjezdnych 
zdobywając trzecią bramkę dla 
swojego zespołu. Brak ase-
kuracji, fatalne błędy w usta-
wianiu z łatwością pozwoliły 
Bielawiance zdobyć czwartego 
gola. Przed końcem pierwszej 
połowy Zjednoczeni zniwelo-
wali stratę. Do wrzuconej piłki 
z rzutu rożnego przez Łukasza 
Jenutowskiego dobrze złożył 
się Krzysztof Goździejewski 

zdobywając kapitalną bram-
kę strzałem z głowy.

W drugiej połowie żarowia-
nie sukcesywnie pracowali nad 
zmianą niekorzystnego rezul-
tatu. Kontaktowego gola w 58 
min. ponownie zdobył Goź-
dziejwski. Dwie minuty póź-
niej do siatki trafia Radosław 
Wojnowski, lecz bramka nie 
zostaje uznana. Już w następnej 
akcji wprowadzony w przerwie 
spotkania Sławomir Okarma 
doprowadza do wyrównania. 
Szturm na bramkę gości przy-
niósł efekt w postaci kolejnych 
dwóch celnych trafień. Po raz 
pierwszy Zjednoczonych na 
prowadzenie wyprowadza Ar-
kadiusz Felich, który pomimo 
asekuracji dwóch obrońców 

oddaje mocny, celny strzał. 
Wynik na 6:4 ustala debiutu-
jący w pierwszym zespole, ju-
nior Mateusz Kołodziej.

Z rezultatu 1:4 Zjednoczeni 
doprowadzają do szczęśliwe-
go finału. 

Po drugiej kolejce z rozgry-
wek klasy okręgowej wycofa-
ła się druga drużyna Górnika 
Wałbrzych.

Zwycięstwem 5:1 zakończył 
się mecz wyjazdowy do Lądka 
Zdrój. Bramki zdobyli: Felich, 
Goździejewski, Wojnowski, 
Zyl, Okarma. Po trzech kolej-
kach z dorobkiem 7 punktów 
KS Zjednoczeni Żarów zaj-
mują 3 pozycję. Prowadzi Stal 
Świdnica. 

 » Krzysztof Dutkiewicz

W piłkę w nocy


