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Odsłaniamy Aleję 
Korczaka!

Odnotowali 
spadek

Nowa alejka, która powstała przy żarowskim 
Orliku nosić będzie imię Janusza Korczaka.

Rozmaitości Sport

800 tysięcy 
na remonty!

5 7 8
Żarowski samorząd wraz z mieszkańcami 
będzie miał szansę zrealizować projekt 
rewitalizacji miasta.

Aktualności

Kto odbierze 
nasze śmieci?

Trzeci zespół w tabeli Zjednoczeni Żarów 
podejmował prowadzącą Stal Świdnica.

Od 1 lipca 2013 w całej Polsce obowiązywać będzie nowy system gospodarki odpadami. 

Całkowitą odpowiedzialność za zbiórkę, segregację i utylizację śmieci przejmą samorządy gminne.

 Więcej na stronie 4.

września 2012

Następny 
numer

26

W najbliższą niedzielę, 
16 września świętować bę-
dą również rolnicy z Kalna – 
Gospodarzem tegorocznych 
gminnych dożynek będzie w 
tym roku malownicza miej-
scowość Kalno. Dożynki roz-
pocznie o godz. 13.00 msza 
święta dziękczynna w intencji 

Park i zamek w Żarowie

Coraz bliżej koniec lata. To czas dożynek. Za swoje 
plony dziękowali już rolnicy z Gołaszyc, Wierz-

bnej, Łażan, Imbramowic i Bukowa.

Na dożynki do Kalna! 

Żarów w 1371 roku – 
Sarow, później niem. 

Saarau, był w średnio-
wieczu wsią, należącą do 
cystersów z Kamieńca, 
którzy następnie sprze-
dali ją w bliżej nieokreślo-
nym czasie niejakiemu 
Jescho Skalewiz. W 1550 
roku miejscowość nale-
żała do Sigmunda von 
Mühlheim z Łażan. 

 ˭ Więcej na stronie 7. 

wszystkich rolników, która 
odprawiona zostanie w ka-
pliczce. Następnie na boisku 
sportowym odbędą się cere-
monie dożynkowe, pochody 
z wieńcami dożynkowymi, 
a na scenie przygrywać bę-
dą wiejskie zespoły. Trady-
cyjnie nie zabraknie atrakcji 

skierowanych do wszystkich 
uczestników święta rolników 
– mówi Przemysław Sikora 
z Referatu Oświaty, Fundu-
szy Zewnętrznych i Pro-
mocji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. - Ponadto Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Szlakiem Grani-
tu” rozstrzygnie konkursy na 
najlepsze wiejskie stoisko, 
produkt lokalny oraz najpięk-
niejszy ogród przydomowy.

 ˭ Więcej na stronie 5.  
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Mieszkańcy 
pytają, burmistrz 

odpowiada

Kronika 
Policyjna

Wieści z gminy

Z wizytą w Warszawie

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

Czy pracownicy urzędu 
posiadają jakieś informa-
cje, dotyczące par małżeń-
skich, które obchodzą Złote 
Gody, czy trzeba samemu o 
to zadbać? 

Informuję, że  pracownicy 
posiadają takie informacje, po-
chodzące z rejestru ewidencji 
ludności,  jednakże z uwagi 
na fakt, iż nie wszystkie pa-
ry życzą sobie obchodzić ta-
kie rocznice, pozostawiamy 
to indywidualnemu życzeniu 
tych par (w przeszłości bo-
wiem kierownik USC, który 
wyszedł do jubilatów z zapy-
taniem, kilkakrotnie zetknął się 
z ich  nieprzyjemną reakcją). 

Najczęściej w praktyce wo-
la zorganizowania takiej uro-
czystości wypływa od dzieci. 
Obchodzić można nie tylko 
„Złote Gody” , ale także inne 
rocznice ślubu jeśli ktoś ma 
takie życzenie (nigdy nie od-
mówiono zorganizowania ta-
kiej uroczystości). Wszystkich  
jubilatów i członków ich rodzin 
zainteresowanych zorganizo-
waniem jubileuszu „Złotych 
Godów” oraz innych rocznic 
ślubu, serdecznie zapraszam 
do zgłaszania tych uroczystości 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 
przy ul. Zamkowej 2 .W przy-
padku 50 – tej rocznicy ślubu, 
konieczne jest jej zgłoszenie  z 
większym wyprzedzeniem cza-
sowym, z uwagi na procedurę 
nadania medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie przez Pre-
zydenta RP, która trwa kilka 
miesięcy.

Z poważaniem
Burmistrz Żarowa

Leszek Michalak

Więcej informacji: 
www. um.zarow.pl

Kończy się już wa-
kacyjna laba, więc 

i „Wakacje Uśmiechu 
2012” dobiegają końca. W 
dniach 21-22 sierpnia 2012 
roku blisko 50-osobowa 
grupa dzieci z gminy Ża-
rów gościła u Rzecznika 
Praw Dziecka, Marka Mi-
chalaka, w Warszawie.

Na uczestników wyjazdu cze-
kały zarówno upominki przy-
gotowane przez Rzecznika, jak 
również wizyta w jego biurze, 
gdzie odbyło się spotkanie z Do-
rotą Zawadzką, następnie zwie-
dzanie Sejmu i kolejne spotkanie 
- tym razem z Wicemarszałkiem 
Sejmu RP Cezarym Grabarczy-
kiem. W programie znalazło się 
zwiedzanie Pałacu Prezydenckie-
go, Królewskich Łazienek, Sta-
rego Miasta, Grobu Nieznanego 
Żołnierza.

Na dzieci czekały również ła-
migłówki i wynalazki Centrum 
Nauki Kopernik, seans filmowy 
w Planetarium oraz niezapomnia-
na wizyta na nowo wybudowa-
nym Stadionie Narodowym, 
gdzie „od kuchni” można było 
zobaczyć wartą blisko 2 mld zło-
tych inwestycję – wrażenie pioru-
nujące. Wyjazd zorganizowano w 

ramach Roku Janusza Korczaka, 
którym Sejm ogłosił rok 2012, 
jak również Wakacji Uśmiechu 
2012. Honorowy Patronat nad 
imprezą objęli Marek Michalak 
– Rzecznik Praw Dziecka oraz 
Leszek Michalak – Burmistrz 
Miasta Żarów. Organizatorami 
wyjazdu byli: Młodzieżowa Ra-
da Miejska w Żarowie i Żarow-
ska Wspólnota Samorządowa. 
Wyjazd był możliwy dzięki głów-
nym sponsorom wyjazdu - fir-

mom działającym w żarowskiej 
podstrefie WSSE: Daicel Safety 
Systems Europe Sp. z o.o., Elec-
trolux Poland Sp. z o.o., Bridge-
stone Diversified Products Poland 
Sp. z o.o., Colorobbia Polska Sp. 
z o.o. oraz T&P Polska Sp. z o.o.

Swoje wsparcie okazały rów-
nież firmy Thermaflex Izolacji 
Sp. z o.o. i Nova Sp. z o.o., Biu-
ro Usług Majątkowych i Wycen 
„TAKSATOR”, Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Żarowie, Przedsiębiorstwo 
Wodno-Ściekowe Sp. z o.o. w 
Żarowie, Bank Spółdzielczy w 
Świdnicy oraz Kazimierz Ko-
złowski, właściciel Piekarni „Ju-
trzenka”. - Wszystkim sponsorom 
tegorocznego wyjazdu dzieci do 
Warszawy składamy serdeczne 
podziękowania - dopowiada za-
stępca burmistrza Żarowa Grze-
gorz Osiecki.

 » Krystian Chęciek

Kierowca na gazie
Do kolejnego wypadku 

drogowego, tym razem na 
drodze pomiędzy Łażana-
mi a Mielęcinem doszło w 
poniedziałek, 27 sierpnia. 
Kierujący samochodem oso-
bowym marki Opel Astra 
48- letni kierowca z niewy-
jaśnionych przyczyn zjechał 
na pas ruchu przeciwnego, 
gdzie zderzył się czołowo z 
dostawczym Mercedesem. 
Kierowca miał w organizmie 
ponad dwa promile alkoholu. 

Zapomniała zapłacić
W poniedziałek, 27 sierp-

nia żarowski komisariat po-
licji został powiadomiony o 
kradzieży kosmetyków w 
jednym z żarowskich skle-
pów samoobsługowych. 
Sprawczyni kradzieży „za-
pomniała” zapłacić za to-
war o wartości ponad 1.000 
złotych. Kobieta zapomnia-
ła jednak o tym, że wnętrze 
sklepu jest monitorowane 
przez kilka kamer z reje-
strem obrazu.

Z wizytą w Nymburku
Współpraca pomiędzy 

gminą Żarów a partnerski-
mi miastami znów zaowo-
cowała kolejną wizytą. Tym 
razem żarowska delegacja 
od 30 sierpnia do 2 wrześ-
nia przebywała w Nymburku. 
Wizyta była dobrą okazją nie 
tylko do zwiedzenia samego 
miasta, ale przede wszystkim 
partnerskiej wymiany do-
świadczeń. Wspólne spot-
kania i rozmowy o dalszej 
współpracy podczas wizyty z 
pewnością zaowocują kolej-
nymi udanymi przedsięwzię-
ciami. Na uroczysty jarmark 
do Nymburka pojechali bur-
mistrz Żarowa Leszek Micha-
lak, sekretarz gminy Sylwia 
Pawlik oraz dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury i Spor-
tu w Żarowie Artur Adamek. 
W tym roku była to już trze-
cia partnerska wizyta Żaro-
wa w miastach partnerskich. 
Wcześniej Żarów gościł jesz-
cze w Ujfeherto i Lohmar. 
Ważne, że umowa o współ-
pracy gminy Żarów z miasta-
mi partnerskimi nie pozostaje 
tylko na papierze. 

Świętowali drugie uro-
dziny

Kolejny udany rok odno-
towali partnerzy „Żarow-
skich Inicjatyw”. W piątek, 

31 sierpnia obchodzili dru-
gą rocznicę swojego funk-
cjonowania. Były życzenia, 
liczne gratulacje i niesamowi-
ty występ artystyczny dzieci 
ze świetlic środowiskowych 
i przedstawicieli żarowskiego 
Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów. Przypo-
mnijmy, że porozumienie o 
współpracy w ramach part-
nerstwa „Żarowskie Inicja-
tywy” zawarte zostało 27 
lipca 2010 roku pomiędzy 
Urzędem Miejskim w Ża-
rowie, Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Żarowie, Bi-
blioteką Publiczną Miasta 
i Gminy Żarów, Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu, 
Stowarzyszeniem „Nasze 
Dzieci – Wspólna Szkoła” w 
Zastrużu i Żarowskim Stowa-
rzyszeniem „Edukacja”. Jego 
głównym celem jest zwięk-
szenie integracji i aktywności 
mieszkańców gminy Żarów. 

Czek dla Natalki
Uśmiechniętą i nieco zaga-

nianą Natalkę Fedak można 
było 1 września spotkać w 
Galerii Świdnickiej. To właś-
nie tam od wczesnych godzin 
porannych trwała zabawa na 
pożegnanie wakacji, z któ-
rej dochód w całości został 
przekazany na leczenie chorej 
na białaczkę limfoblastyczną 

dziewczynki z Żarowa. Po-
nadto Natalia otrzymała czek 
o wartości 2.360 zł, którą to 
kwotę uzbierano podczas fe-
stynu w żarowskim parku, 25 
sierpnia. Czek chorej Natal-
ce i jej mamie wręczał za-
stępca burmistrza Żarowa 
Grzegorz Osiecki. Ze sceny 
w Galerii Świdnickiej mała 
Natalia pomachała zgroma-
dzonej publiczności. Mocno 
dopingujemy dziewczynce i 
życzymy szybkiego powrotu 
do zdrowia. 

73 Rocznica wybuchu 
II wojny światowej

2 września 2012 roku, na 
zaproszenie Żarowskiej Izby 
Historycznej, Grupa Rekon-
strukcji Historycznej „Pan-
cerni Strzegom" odtworzyła 
na placu przed Nefrytem in-
scenizację wkroczenia wojsk 
Niemieckich do Polski z 1 
września 1939 roku. Emocje 
były niesamowite, nie tylko 
dla odtwórców rekonstrukcji, 
ale również dla wielu miesz-
kańców Żarowa. Starszym 
widzom zapierało dech w 
piersiach. Wzruszeniem by-
ło ogromnym zobaczyć na 

własne oczy tamte, nie tak 
odległe czasy, w postaci te-
atru żywej historii.

Dla bojowników wal-
czących o wolność

Dzień Kombatanta to 
szczególne święto, pod-
czas którego oddajemy hołd 
obrońcom Ojczyzny i wspo-
minamy tych, którzy walcząc 
o Polskę zginęli na polach 
bitew. Podczas spotkania z 
żarowskimi kombatantami 
4 września burmistrz Żarowa 
przekazał weteranom rów-
nież podziękowania za po-
święcenie w służbie ojczyźnie 
oraz złożył życzenia zdrowia 
oraz wszelkiej pomyślności z 
okazji ich święta. Do życzeń 
dołączył się także przewodni-
czący Rady Miejskiej Tade-
usz Pudlik, który w imieniu 
radnych złożył żarowskim 
kombatantom serdeczne gra-
tulacje. Tradycyjnie już go-
spodarzem i organizatorem 
Dnia Kombatanta w Żaro-
wie był Zarząd Koła Miej-
sko-Gminnego Związku 
Kombatantów Rzeczpospo-
litej Polskiej, którego preze-
sem jest Wacław Rzeczycki.
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Szkoły po remontach

Do szkoły z uśmiechem

Jakub Wróblewski
Wakacje mogłyby potrwać 

trochę dłużej, żeby nacie-
szyć się latem. Niestety, już 
się skończyły i teraz trzeba 
będzie się uczyć. W tym ro-
ku uczęszczać będę do klasy 
trzeciej w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w Ża-
rowie. Na pewno przybędzie 
więcej nauki i nie będzie za 

wiele czasu na zabawy. Wakacje szybko minęły, a teraz 
zaczną się już nowe obowiązki. Ale mam nadzieję, że 
rok szkolny szybko się skończy i znów będę mógł się 
cieszyć wolnym i beztroskim czasem. 

Amelia Rzeszowska
Nie bardzo cieszę się, że 

wracamy do szkoły. Teraz bę-
dę już w trzeciej klasie. Znów 
trzeba będzie wcześniej wsta-
wać i poświęcać czas na od-
rabianie lekcji. Cieszę się, że 
spotkam koleżanki, a być mo-
że nawiążę nowe znajomości. 
Szkoda tylko, że wakacje tak 
szybko minęły. Myślę sobie 

jednak, że szkoła szybko minie, znowu będą wakacje 
i mnóstwo atrakcji.

Amelia Kuchelska
Dziś jestem bardzo zestre-

sowana, ponieważ idę do ze-
rówki. Trochę się cieszę, ale 
jednocześnie obawiam. Nie 
znam szkoły, nauczycieli 
i dzieci. Dobrze, że jest ze 
mną moja mama, to czuję się 
trochę raźniej. Mam nadzieję, 
że w zerówce będzie fajnie. 

Małgorzata Kulig
Cieszę się, że rozpoczął się 

nowy rok szkolny. Poznam 
nowe koleżanki i spotkam ca-
łą swoją klasę. I będę mogła 
się uczyć. Przyznam szczerze, 
że trochę mi tego brakowało 
podczas tej dwumiesięcznej 
przerwy. Wakacje były faj-
ne i choć nigdzie nie wyjeż-
dżałam, byłam tylko u mojej 

kuzynki, to miło spędziłam ten wakacyjny czas. Będę 
chodziła już teraz do piątej klasy. Przybędzie więcej 
nauki, ale myślę, że sobie poradzę. 

Magdalena Pawlik 

 » Tekst: Magdalena Pawlik 

 » FOTO: Agnieszka Gryc

Zdaniem 
mieszkańców
W poniedziałek, 3 września rozpoczął 
się nowy rok szkolny. We wszystkich 

szkołach na terenie gminy Żarów 
również zabrzmiał pierwszy dzwonek. 

Czy najmłodszych mieszkańców cieszy 
powrót do szkoły? Czy może chcieliby, aby 

wakacje potrwały nieco dłużej?

Po dwumiesięcznej 
wa k acy j ne j p rz e -

rwie w szkołach rozległ 
się dźwięk dzwonka, 
o bw ie s z c z aj ą cy ro z-
poczęcie nowego roku 
szkolnego.

Pierwszy dzwonek w 
poniedziałek, 3 wrześ-
nia zabrzmiał również dla 
wszystkich uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych 
w gminie Żarów. Rozpoczę-
cie nowego roku szkolnego w 
placówkach oświatowych na 
terenie gminy Żarów rozpo-
częło się uroczystym apelem. 
Tego szczególnego dnia ucz-
niom Szkoły Podstawowej 
im. UNICEF w Imbramowi-
cach towarzyszył burmistrz 
Żarowa Leszek Michalak, 
w Szkole Podstawowej im. 
Jana Brzechwy zaś w uro-
czystości rozpoczęcia roku 
szkolnego wzięli udział za-
stępca burmistrza Grzegorz 
Osiecki oraz sekretarz gminy 
Sylwia Pawlik. - U progu no-
wego roku szkolnego wszyst-
kim uczniów życzę samych 
sukcesów, dużo cierpliwo-
ści, wiary we własne możli-

wości i niegasnącego zapału 
do nauki. Mam nadzieję, że 
zdobywanie wiedzy będzie 
dla was wszystkich fascynu-
jącą przygodą. Pamiętajcie, 
że trud włożony w naukę w 
przyszłości na pewno zapro-
centuje – mówił burmistrz 
Leszek Michalak podczas 
rozpoczęcia roku szkolnego 
w szkole w Imbramowicach. 

Po oficjalnych uroczystoś-
ciach uczniowie spotkali się 

ze swoimi wychowawcami, 
by poznać plan zajęć na nad-
chodzące dni nauki. 

W tym roku szkolnym na-
ukę w czterech żarowskich 
placówkach oświatowych 
rozpoczęło 1192 uczniów. - 
W Szkole Podstawowej w 
Żarowie, Imbramowicach 
oraz Mrowinach będzie 654 
uczniów w klasach I-VI oraz 
174 uczniów klas zerowych. 
W żarowskim gimnazjum na-

tomiast uczyć się będzie 364 
uczniów – wylicza Katarzy-
na Janik z Referatu Oświa-
ty Funduszy Zewnętrznych i 
Promocji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Wszystkim uczniom, tym 
starszym i tym młodszym, 
życzymy wytrwałości, po-
myślności i sukcesów w na-
uce. 

 » Magdalena Pawlik  

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 
zakończyły się wakacyjne remonty w gminnych 

placówkach oświatowych. Remonty i gruntowne pra-
ce porządkowe objęły wszystkie szkoły w gminie Ża-
rów, zapewniając uczniom bezpieczne i estetyczne 
warunki do nauki. Szkolne remonty w placówkach 
oświatowych w gminie Żarów pokryte zostały środ-
kami pochodzącymi z gminy Żarów.

Od 13 lipca do 30 sierpnia wy-
konane zostały prace remontowe 
budynku Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żarowie 
przy ulicy Ogrodowej. Była to 
największa inwestycja oświa-
towa na terenie gminy Żarów. - 
Kwota, na jaką opiewał remont 
prac przy ulicy Ogrodowej w 
Żarowie to 171.330,12 zł. Wy-
mieniono opierzenia blacharskie, 
rynny i rury spustowe, odbito tyn-
ki z elewacji i wykonano nowe 
wraz z malowaniem farbami si-
likonowymi. Ponadto wymie-
niono także stolarkę okienną na 
nowe PCV, wejściowe drzwi na 
taras i drzwi zewnętrzne boczne, 
a także wykonano podokienni-
ki z blachy powlekanej. Cieszy-
my się, że udało się w tym roku 
przygotować właśnie ten budy-
nek dla najmłodszych, gdyż wy-
magał on gruntownego remontu. 
Dzieci z oddziałów przedszkol-
nych, które tam uczęszczają bę-
dą mogły się uczyć w lepszych 
warunkach. A dzięki wymianie 
okien będzie i cieplej i przytul-
niej – wyjaśnia dyrektor szkoły w 
Żarowie Urszula Rurarz. W cza-
sie wakacji trwały również prace 
remontowe w Szkole Podstawo-

wej im. UNICEF w Imbramo-
wicach. Jak informuje Krystyna 
Waliszak, dyrektor szkoły, remont 
pochłonął ponad 10 tysięcy zło-
tych. - W naszej szkole wymie-
niono wykładzinę podłogową w 
głównym holu oraz oświetlenie 
w holu szkoły, na klatce schodo-
wej i w szatni. Zostały zakupione 
i zamontowane szafki szatniowe 
dla dzieci z oddziału przedszkol-
nego i pierwszoklasistów. Trwały 
również prace renowacyjne po-
mieszczeń i szafek szatni szkolnej, 
parapetów zewnętrznych i ścian 
w pomieszczeniu przeznaczonym 
dla logopedy i pielęgniarki. Prowa-
dzone były gruntowne prace po-
rządkowe, wszystkie sale lekcyjne 
zostały odświeżone i odmalowane. 
Konserwacyjne prace zaś wyko-
nano na ogrodzeniu wokół terenu 
szkolnego, usunęliśmy również 
konary drzewa rosnącego przed 
budynkiem szkolnym. Dla Szko-
ły Podstawowej im. Anny Jenke 
w Mrowinach wakacje to czas 
wytężonej pracy. Tutaj również 
trwały gruntowne prace konser-
wacyjne oraz porządkowe. - Pra-
ce remontowe oraz malarskie w 
naszej szkole wykonali bezpłatnie 
rodzice dzieci i uczniów szkoły, 

strażacy z OSP Mrowiny oraz wy-
chowankowie Miejskiego Ośrod-
ka Wychowawczego. Łącznie na 
remont w placówce w Mrowinach 
wydano 3610 złotych – informuje 
dyrektor szkoły, Roman Koniecz-
ny. I dodaje – W ramach tych prac 
odnowiono powłoki ścienne w cią-
gach komunikacyjnych, zerwano 
podłogę w przedsionkach klas i 
położono płyty OSB oraz pane-
le wraz z listwami, zamontowano 
nowe wieszaki ubraniowe dla klas 
II, III, V i VI, a także ławki przed 
budynkiem szkolnym. Co więcej, 
zamontowano nowe drzwi wej-
ściowe do kotłowni i nowe lam-
py jarzeniowe w klasie pierwszej 
i oddziale przedszkolnym, odno-
wiono ściany, sufit, lamperie i ok-
na w klasie na drugim piętrze oraz 
zdemontowano stary, drewniany 
plac zabaw.Mniejsze prace kon-
serwacyjne i murarsko-remonto-
we trwały również w gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Żarowie. - 
Tegoroczny wakacyjny remont 
naszej szkoły opiewał na kwotę 
2325 złotych. Składały się na nie-
go prace remontowe w 25 salach 
lekcyjnych wraz z zapleczami oraz 
w holach wszystkich kondygna-
cji, uzupełniono i wymieniono 
zniszczone kasetony na sufitach 
w całej szkole, naprawione zo-
stały uszkodzone szafki ubranio-
we uczniów i wymieniono stare 
fugi w toaletach. W gimnazjum 
w Żarowie pomalowano także 
poręcze w ciągu komunikacyj-
nym szkoły, siedziska drewnia-
ne i ławki korytarzowe, ławki w 

patio oraz ściany w auli szkolnej, 
przesadzono drzewka i duże rośli-
ny do nowych donic. Wykonano 
również prace konserwacyjne na 
dachu poliwęglanowym nad tara-
sem wokół biblioteki. Usunięto 
mchy, oczyszczono i wymalowa-
no konstrukcję stalową dachu. A 
wszystko z myślą o uczniach gim-
nazjum – z wakacyjnego remon-
tu gimnazjum cieszy się dyrektor 
Helena Słowik. Intensywne pra-
ce remontowe nie ominęły Baj-
kowego Przedszkola w Żarowie. 
Tak, aby najmłodsi mieszkańcy 
gminy Żarów mogli się uczyć i 
bawić w komfortowych, a prze-
de wszystkim bezpiecznych wa-
runkach. - Bajkowe Przedszkole 
w Żarowie w tym roku po raz 
kolejny przeszło gruntowny re-
mont. Na pierwszym piętrze wy-
mieniono wykładziny w holu oraz 
wymalowano ściany. Z kolei na 
parterze wymieniono wykładziny 
w trzech grupach, zmodernizowa-
no łazienki, wymieniono drzwi 
do łazienki, położono kafelki w 
szatni przedszkolnej, pomalowano 
szatnię oraz hol. Zakupiono także 
szafki ubraniowe dla dzieci i wy-
mieniono drzwi w szatni na drzwi 
przeciwpożarowe. Na remonty 
w naszym przedszkolu wydano 
kwotę 55.950 złotych – wyjaśnia 
dyrektor Elżbieta Wierzyk.

W szkolne remonty zaangażo-
wani byli nie tylko sami dyrekto-
rzy placówek i ich pracownicy, ale 
również rodzice, którzy chętnie 
włączali się w wakacyjne prace. 

 » Magdalena Pawlik
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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. 

Trwa śmieciowa 
rewolucja 

Zgodnie z nową ustawą to 
samorządy będą właścicielami 
naszych śmieci i to one będą 
musiały zadbać o ich odbiór i 
wywóz. Nowa ustawa o utrzy-
maniu czystości i porządku w 
gminach tzw. ustawa śmiecio-
wa weszła w życie 1 stycznia 
2012 roku. Samorządy mają te-
raz czas na przygotowanie się 
do wprowadzenia jej w życie 
– najpóźniej do lipca 2013 ro-
ku. W gminie Żarów zmiana ta 
zostanie wprowadzona w pierw-
szych miesiącach przyszłego 
roku.  Aby to zrobić najpierw 
muszą wypracować wspólny 
plan. W tym celu właśnie na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej, 
14 sierpnia, żarowscy radni wy-
brali skład komisji doraźnej do 
wdrożenia nowego systemu za-
gospodarowania odpadami. W 
skład pięcioosobowej komisji 
wejdą wybrani w głosowaniu 
jawnym: Urszula Ganczarek, 
Paulina Trafas, Tadeusz Dal-
giewicz, Maria Tomaszewska  
i Kamila Madej . - To uchwa-
ła, która ma strategiczne zna-
czenie. Jednym z elementów 

rewolucji jest to, że jako gmi-
na będziemy ogłaszać przetarg 
w oparciu o to, co wypracuje 
komisja – wyjaśniał podczas 
sesji burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak. Następnie radni bę-
dą musieli podjąć odpowiednie 
uchwały regulujące gospodarkę 
odpadami, rozstrzygnąć przetar-
gi i w konsekwencji wyłonić 
firmę, która zajmie się odbio-
rem śmieci. 

Po co ta zmiana?
Nowa ustawa ma m.in. na 

celu zmuszenie mieszkańców 
gmin do rozwoju selektywnej 
zbiórki odpadów. Każdy miesz-
kaniec otrzyma szczegółowe 
wskazówki i instrukcje doty-
czące tej kwestii. Mieszkańcy o 
wszelkich zmianach będą także 
powiadamiani w kampaniach 
informacyjnych przeprowadzo-
nych przez żarowskie media. - 
Po wprowadzeniu przez gminę 
nowego systemu gospodarowa-
nia odpadami mieszkańcy będą 
korzystali z prostego systemu, 
który ma zapewnić porządek, 
efektywniejszą segregację, jak 
również  znaczne ograniczenie 
zaśmiecania środowiska– wy-
jaśnia Patryk Wojak z Urzędu 

Miejskiego w Żarowie. Od lip-
ca 2013 roku to gmina będzie 
właścicielem naszych śmieci. 
W zamian za opłatę będzie zo-
bowiązana do zorganizowania 
odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nierucho-
mości, na których zamieszkują 
mieszkańcy.

Co czeka właścicieli nie-
ruchomości?

Przede wszystkim to nie 
mieszkańcy gminy będą właś-
cicielami swoich odpadów, a 
gmina. Nie będą musieli już 
podpisywać umów z firmami 
zajmującymi się ich odbiorem. 
Zrobi to za nich gmina. – W celu 

naliczenia wspomnianej opłaty 
każdy właściciel nieruchomo-
ści będzie zobowiązany złożyć 
do gminy deklarację, która na-
stępnie będzie podstawą do nali-
czenia opłaty ponoszonej przez 
mieszkańców nieruchomości – 
wyjaśnia Patryk Wojak. Co jeśli 
właściciel nieruchomości takiej 
deklaracji nie złoży? – Wów-
czas w drodze decyzji burmistrz 
określi wysokość opłaty, biorąc 
pod uwagę uzasadnione szacun-
ki, w tym średnią ilość opadów 
komunalnych powstających w 
nieruchomościach w podob-
nym charakterze – dodaje Pa-
tryk Wojak.

Ile zapłacimy?
Póki co gmina Żarów ma do 

wyboru kilka sposobów nali-
czenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. 
Stawka opłaty w przypadku 
nieruchomości, na której za-
mieszkują mieszkańcy będzie 
zależna od: liczby mieszkańców 
lub powierzchni nieruchomości, 
lub zużycia wody, lub stawka 
może zostać naliczana od go-
spodarstwa domowego. Który 
sposób naliczania będzie obo-
wiązywał w gminie Żarów, za-
decydują radni Rady Miejskiej 
w Żarowie, bazując na wypraco-
wanym przez komisję doraźną 

systemie. – Każda z tych me-
tod ma wiele wad i zalet. Na 
dzisiaj najbardziej miarodajny 
wydaje się sposób naliczania 
przyszłego „podatku” według 
liczby osób zamieszkujących 
w gospodarstwie domowym. 
Biorąc pod uwagę to, iż we-
dług tego kryterium rozliczają 
się obecnie wspólnoty miesz-
kaniowe i spółdzielnie można 
przyjąć, że utrzymanie tego kry-
terium wzbudzi najmniej kon-
trowersji oraz będzie najbardziej 
sprawiedliwe - wyjaśnia Patryk 
Wojak.  Komisja doraźna na pra-
cę nad nową ustawą śmieciową 
ma kilka miesięcy. Jej efekty 
zostaną przedstawione na sesji 
Rady Miejskiej. - Każda zmiana 
w tak ważnych dla społeczeń-
stwa kwestiach niesie za sobą 
niepokój mieszkańców. Chce-
my, aby w naszej gminie zmia-
ny wprowadzone były płynnie i 
bez zbędnych komplikacji oraz 
były czytelne i zrozumiałe dla 
naszych mieszkańców – mó-
wi burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak.

WAŻNE! Każda osoba 
posiadająca indywidualną 
umowę z firmą wywozową 
na odbiór odpadów powinna 
pamiętać o wypowiedzeniu 
tej umowy – w przeciwnym 
razie, będzie musiała zapłacić 
podwójnie. O terminie wypo-
wiedzenia będziemy jeszcze 
informować – dodaje bur-
mistrz Leszek Michalak. 

 » Agnieszka Gryc

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW
 OGŁASZA I PRZETARG

ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ
położonej w Żarowie przy ul. Przemysłowej

1. Przetarg odbędzie się w dniu 08 października 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. 
Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 04 października 2012r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni 
od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych. 
W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość posiada funkcję terenu składowiska odpadów komunalnych, częściowo zrekultywowany – symbol B.6 O.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew.  301 lub 339 do dnia przetargu.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajo-
wego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania 
na każdym etapie postępowania przetargowego.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
12. Postąpienie wynosi 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Zbywana nieruchomość stanowi teren byłego wysypiska śmieci częściowo zrekultywowany  z planowanym wybudowaniem na 
jego terenie elektrowni wiatrowej
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Na dożynki do Kalna! 

Odsłaniamy Aleję Korczaka!

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW 
OGŁASZA I PRZETARG

ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży  działki
położonej w Łażanach

1. Przetarg odbędzie się 15 października 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli  na konto: Bank Zachodni WBK I 
oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 11  października   2012r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 
dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia 
podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych  i geodezyjnych  związanych z przygotowaniem działki do sprzedaży w 
kwocie łącznej 1.776  zł oraz kosztów notarialnych.
8. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Łażany posiada funkcję określoną symbolem B.12 PG – teren powierzchniowej eksploatacji górniczej.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 748580-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z 
Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do 
działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
13. Postąpienie wynosi 200 zł.

 – Gospodarzem tego-
rocznych gminnych do-
żynek będzie w tym roku 
malownicza miejscowość 
Kalno. Dożynki rozpo-
cznie o godz. 13.00 msza 
święta dziękczynna w 
intencji wszystkich rol-
ników, która odprawio-
na zostanie w kapliczce. 
Następnie na boisku spor-
towym odbędą się ceremo-
nie dożynkowe, pochody 
z wieńcami dożynkowy-
mi, a na scenie przygry-
wać będą wiejskie zespoły. 
Tradycyjnie nie zabraknie 
atrakcji skierowanych do 
wszystkich uczestników 

święta rolników – mówi 
Przemysław Sikora z Re-
feratu Oświaty, Funduszy 
Zewnętrznych i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie. - Ponadto Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Szlakiem Gra-
nitu” rozstrzygnie konkur-
sy na najlepsze wiejskie 
stoisko, produkt lokalny 
oraz najpiękniejszy ogród 
przydomowy. Podczas do-
żynek poznamy również 
zwycięzców konkursów 
fotograficznego oraz fil-
mowego, które polegały 
na wyeksponowaniu wa-
lorów gminy Żarów.

Oprócz konkursów bę-
dzie dużo dobrej zabawy, 
wspólne muzykowanie 
z zespołem muzycznym 
oraz dużo swojskiego jad-
ła na stoiskach sołeckich. 
- Koniec żniw i prac na 
polach to w Polsce trady-
cyjnie czas dożynek, czy-
li ludowego święta, które 
jest dziękczynieniem za 
zebrane plony. To jeden 
z najpiękniejszych sta-
ropolskich obrzędów od 
wieków zakorzeniony w 
naszej kulturze i tradycji, 
świadczący o naszej toż-
samości narodowej, któ-
rym zawsze towarzyszy 
szacunek dla chleba. Jest 
to też doskonała okazja do 
zaprezentowania pięknie 
wykonanych z płodów 
ziemi wieńców oraz lo-

Coraz bliżej koniec lata. To czas dożynek. Za swoje 
plony dziękowali już rolnicy z Gołaszyc, Wierzbnej, 

Łażan, Imbramowic i Bukowa. W najbliższą niedzielę, 
16 września świętować będą również rolnicy z Kalna

kalnych tradycji związa-
nych głównie ze żniwami. 
Tak będzie również pod-

czas dożynek w Kalnie w 
niedzielę 16 września. Ser-
decznie zapraszam! – in-

formuje burmistrz Żarowa 
Leszek Michalak. 

 » Magdalena Pawlik

Nowa alejka, która powstała przy żarowskim Orliku nosić będzie imię Janusza 
Korczaka. Jej oficjalne odsłonięcie w Żarowie odbędzie się w piątek 14 września

– Rok 2012 został ogło-
szony przez Sejm Rzecz-
pospolitej Polskiej rokiem 
Janusza Korczaka. Dlate-
go właśnie promujemy po-
stać tego wybitnego pisarza 

i zarazem prekursora wal-
ki o prawa dziecka. Gmina 
Żarów również obchodzić 
będzie uroczystości roku 
Korczakowskiego. Rozpo-
czną się one już od godziny 

10:00 wycieczką rowerową 
uczniów ze wszystkich szkół 
w naszej gminie wprost na 
aleję. Dzieci startować bę-
dą od Urzędu Miejskiego w 
Żarowie. O godzinie 10:15 

nastąpi oficjalne otwarcie 
Alei Korczaka. Przecięcia 
wstęgi dokonają burmistrz 
Żarowa Leszek Michalak 
oraz Rzecznik Praw Dzie-
cka Marek Michalak – in-
formuje Przemysław Sikora 
z Referatu Oświaty Fundu-
szy Zewnętrznych i Promo-
cji Urzędu Miejskiego w 
Żarowie.

Na tym jednak obchody ro-
ku Korczakowskiego w Żaro-
wie się nie kończą. Podczas 
uroczystego otwarcia alei ża-
rowscy uczniowie zamkną 
swoje marzenia w Kapsule 
Dziecięcych Marzeń, która 
zostanie później ulokowana 
przy alei im. Janusza Kor-
czaka. Uroczystość będzie 
także okazją do wspólnej 

zabawy i kolejnej już akcji 
na rzecz chorej na białaczkę 
czteroletniej Natalki Fedak. 
Uroczystości zakończy wy-
kład Rzecznika Praw Dzie-
cka dla uczniów gimnazjum 
o godzinie 10:45. Serdecznie 
zapraszamy!

 » Magdalena Pawlik
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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

Park i zamek w Żarowie Co w powiecie 
piszczy?

Więcej informacji kulturalnych: 
www. um.zarow.pl

W 1550 roku miejscowość 
należała do Sigmunda von 
Mühlheim z Łażan. W 1626 
roku Żarów wraz z innymi 
wsiami przeszedł w posiada-
nie Georga von Mühlheim. W 
1655 roku właścicielem dóbr 
został Sigmund von Nostitz, 
w 1694 roku jego syn Karl 
Gottlieb, a następnie żona te-
go ostatniego – Beata Abigail, 
z domu Siegroth und Schla-
wickau, która poślubiła ge-
nerała von Buddenbrock. W 
1785 roku dobra należały już 
do hrabiego von Burghauss. 
W rękach tego rodu majątek 
w Żarowie, związany z ma-
joratem w Łażanach pozostał 
do 1945 roku. W 1785 roku 
miejscowość liczyła zaledwie 
95 mieszkańców. Znajdował 
się też tutaj jeden folwark. 

W 1845 roku było 27 
domów i folwark, a liczba 
mieszkańców zapewne nie 
uległa większej zmianie. Roz-
kwit miejscowości nastąpił 
dopiero w III ćwierci XIX 
wieku wraz z dynamicznym 
rozwojem przemysłu che-
micznego. Z tym też okresem, 
a ściślej z ok.1860 rokiem, 
należy związać powstanie 
parku założonego przy okaza-
łym budynku mieszkalno-ad-
ministracyjnym należącym 
do fabryki. Ta monumentalna 
budowla ogranicza teren par-
kowy od strony wschodniej. 
Jest to trzykondygnacyjny bu-
dynek, z nieotynkowanej ce-
gły, założony na planie silnie 
wydłużonego prostokąta, z 
kilkoma oddzielnymi klat-
kami schodowymi, dwutrak-
towy, podpiwniczony, kryty 
dwuspadowym dachem ce-
ramicznym. Od strony pół-
nocnej znajduje się jego 
najbardziej reprezentacyjna 
i prawdopodobnie najstarsza 
część z ok.1860 roku, utrzy-
mana w stylu gotyckich za-
mków angielskich, o bryle 
zróżnicowanej ryzalitami i 
wieżo-alkierzami zwieńczo-
nymi krenelażem i blanka-
mi. Rozbudowany w krótkim 
czasie po 1860 roku w stronę 
południową obiekt był do lat 

30-tych XX wieku rezydencją 
von Kulmizów. Później został 
zaadoptowany na mieszkania 
kadry kierowniczej i biura 
zarządu fabryki chemicznej 
“Silesia”. Rezydencjonal-
ny charakter tej architektu-
ry narzucił podobny klimat 
parkowi. Neogotycki styl 
budynku z kolei przesądził 
o romantycznym charakte-
rze jego założenia. Z natural-
nej granicy na dość stromej 
skarpie od strony północnej 
roztacza się widok na pola-
ny ograniczone od wscho-
du starą, ok. 180-letnią aleją 
dębową. Na polanach tych, 
w okresie międzywojennym 
urządzono przyfabryczne te-
reny sportowe ze strzelnicą. 
Widziany z polan i z alei zam-
czysty budynek prezentuje się 
ponad skarpą, na tle parku, 
szczególnie monumentalnie, 
zwłaszcza, że droga do niego 
prowadzi pod wysokim ce-
glanym murem z wnękami. 

W pobliżu neogotyckiej 
części budynku był usy-
tuowany stawek, obecnie 
wyschnięty i zasypany, z 
czytelną jeszcze wysepką, 
na której rosną cyprysiki 
błotne. Obok stawu zacho-
wała się niewielka, sztucz-
na grota z rudy darniowej, 
najprawdopodobniej posia-
dająca niegdyś małą fontan-
nę (ślady podmurówki pod 
ocembrowaniu?). Na mapie 
topograficznej w skali 1:25 
000 (1937 i 1943 r.) ścież-
ki parkowe mają przebieg 
bardziej regularny niż obec-
nie. Były one poprowadzo-
ne po obu stronach wzdłuż 
stawu i wzdłuż granicy po-
łudniowej parku i połączone 
między sobą krótkimi ścież-
kami poprzecznymi. Obecnie 
mają one charakter pierście-
niowy, z rozgałęzieniem w 
zachodniej części parku, któ-
ry uzyskały zapewne w XX 
wieku. Zachowała się jedynie 
obrzeżna ścieżka południowa. 
Na szczególnie wyróżnienie 
zasługuje wyjątkowo bogaty 
drzewostan zawierający aż 51 
gatunków drzew i krzewów. 

Najstarsze drzewa, liściaste, 
sięgające ok. 155 lat to: dę-
by, platan, buki purpurowe, 
formowane z czterech pni. 
Na przełomie XIX/XX wieku 
wprowadzono uzupełnienia 
licznymi gatunkami iglaków. 
Bogactwo rzadkich okazów 
drzew pozwala określić ten 
park jako dendrologiczny. 
Około 1900 roku wzniesio-
no dodatkowy budynek przy-
legający od strony zachodniej 
do XIX-wiecznego gmachu 
i nawiązujący do neogoty-
ckiego charakteru pozostałej 
architektury. Po 1945 roku 
w pobliżu groty wzniesiono 
niewielką, murowaną koli-
stą scenę. Założenie parko-
we w Żarowie położone jest 
w północno-zachodniej czę-
ści miasta. Południową część 
założenia zajmuje drzewo-
stan parkowy, natomiast pół-
nocną część zajmują rozległe 
pastwiska, na których urzą-
dzono boisko sportowe. Pół-
nocną część założenia otacza 
stara aleja dębowa. Granice 
obiektu wyznaczają: od stro-
ny wschodniej ul. Zamko-
wa, od strony południowej i 
zachodniej płot wykonany z 
siatki metalowej, oddziela-
jący park od sąsiadujących 
z nim ogródków działko-
wych, od strony północnej i 
północno-wschodniej wyżej 
wzmiankowana aleja dębowa. 
Po wschodniej stronie parku, 
obok ul. Zamkowej znajdu-
ją się dwa budynki miesz-
kalne, należące niegdyś do 
zarządu fabryk w Żarowie. 
Obydwa budynki są obecnie 
zamieszkałe. Teren parku jest 
lekko pochyły ze spadkiem 
terenu w kierunku północ-
nym i zachodnim, od stro-
ny północnej wyznacza go 
wysoka stroma skarpa. Róż-
nica wysokości terenu w par-
ku wynosi około 10 metrów. 

Kilka starszych drzew, pomi-
mo osiągniętych wymiarów 
pni, nie zakwalifikowano ja-
ko pomniki przyrody, z uwa-
gi na ich zły stan zdrowotny 
tj. zaawansowaną próchnicę 
pnia, bądź też dużą deforma-
cję korony – obłamana część 
konarów np. sosna wejmutka 
o średnicy pnia ponad 1,0 m, 
rosnąca koło sztucznej gro-
ty. Oprócz drzew pomniko-
wych, z drzew iglastych na 
wyróżnienie zasługują, m.in.: 
jedlica Douglasa odmiany 
zielonej, o średnicy pnia ok. 
1,0 m, dwie jodły jednobar-
wne, o średnicach pni ponad 
0,5 m, choina kanadyjska o 
pniu grubości ponad 0,5 m. 
Z gatunków chronionych w 
parku oprócz cisów występu-
je sosna limba, która osiągnę-
ła w pniu ponad 0,5 m. Wśród 
drzew liściastych, poza wyżej 
opisanymi, na uwagę m.in. 
zasługują: dwa klony srebrzy-
ste, jeden o średnicy pnia ok. 
1,0 m, drugi uformowany z 
trzech, zrośniętych ze sobą 
u dołu, o pierśnicy ok. 1,5 
m, kłęk kanadyjski o śred-
nicy pnia ponad 0,5 m. Po-
za drzewami wyróżniającymi 
się zwarte kępy drzewostanu 
parkowego tworzy głównie: 
dąb, klon, lipa, grab, jawor, 
robinia i głóg, przy zwiesza-
niu gatunkami drzew od po-
jedynczego do grupowego. 
Pod okapem zwartych kęp 
drzewostanu licznie wy-
stępuje podszyt, w którym 
oprócz zasiewu drzew, rośnie 
głównie bez czarny, głóg jed-
noszyjkowy i leszczyna po-
spolita. Pokrywę parku pod 
okapem drzewostanu, w kil-
ku miejscach tworzy bluszcz 
pospolity. Ogólny stan zdro-
wotny drzew jest średni. Po-
jedyńczo w parku żarowskim 
występuje posusz oraz drze-
wa z uszkodzeniami mecha-
nicznymi. 

 » Bogdan Mucha

 » GCKiS Żarów

Żarów w 1371 roku – Sarow, później niem. Saarau, 
był w średniowieczu wsią, należącą do cystersów 

z Kamieńca, którzy następnie sprzedali ją w bliżej 
nieokreślonym czasie niejakiemu Jescho Skalewiz. Świdnica z własnym mini browarem

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa restauracji, która 
jako pierwsza w Świdnicy będzie miała własną linię produkcji 
piwa. Stylizowany budynek stanie u podnóża Fleszy Nowo-
młyńskiej, na skrzyżowaniu ulic Pionierów Ziemi Świdnickiej i 
Śląskiej. Inwestycji podjął się mieszkaniec Świdnicy. Chce przy-
wrócić choćby symbolicznie tradycje piwowarskie miasta. Linia 
do warzenia piwa zostanie ulokowana w piwnicy. Restauracja 
chce promować lokalne produkty. Cały budynek będzie miał 2 

tysiące m2. Inwestor stara się o unijną dotację. Jeśli ją otrzyma, 
restauracja będzie gotowa za 3 lata. Bez tego wsparcia obiekt 
będzie powstawał etapami przez około 4 – 5 lat.

Pożegnanie wakacji dla Natalii
5 622,37 zł i 25 litrów krwi. To efekt akcji “Pożegnaj z nami 

wakacje”, podczas której mieszkańcy Świdnicy i wielu oko-
licznych miast bawili się i wspierali 4-letnią, chorą na białacz-
kę Natalię. Akcję zorganizowali Galeria Świdnicka, Mediator 
Group i Stowarzyszenie “Jula” pod patronatem Swidnica24.pl. 

Do działań włączyło się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa z Wałbrzycha i kilkudziesięciu wolontariuszy. 
Akcja nie miałaby szans powodzenia, gdyby nie wolontariusze. 
Datki zbierało ponad 50 osób, kolejnych kilkanaście pomagało 
w organizacji. Świdniczan wsparli goście z Kamieńca Ząbkowi-
ckiego. Imprezę poprowadzili ks. Paweł Pleśnierowicz, Karolina 
Osińska, Beata Moskal-Słaniewska, Rafał Klemczak i Mariusz 
Kędzierski (który na rzecz Natalii przekazał 500 zł ze sprzeda-
ży swojego obrazu). Podczas akcji zastępca burmistrza Żarowa, 
Grzegorz Osiecki, przekazał czek na 2360 zł. Te pieniądze zebra-
li uczestnicy festynu, zorganizowanego w Żarowie 25 sierpnia. 

W obronie pogotowia
Niemal jednogłośnie Rada Powiatu przyjęła stanowisko, w 

którym domaga się utrzymania państwowych jednostek ratow-
nictwa medycznego w obecnym kształcie. Tymczasem o rynek 
coraz mocniej walczą prywatne firmy. Jedna z nich kilka tygo-
dni temu ogłosiła nabór personelu i kupiła karetki, które miały-
by obsługiwać większość regionu wałbrzyskiego. Świdnickie 
Pogotowie Ratunkowe ma kontrakt tylko do końca tego roku.  
Samorządowcy obawiają się, że publiczne ZOZ-y nie będą w 
stanie cenami konkurować z prywatnymi firmami. Inicjatywa 
samorządów spotkała się z przychylnością wojewody i prezes 
dolnośląskiego oddziału NFZ, którzy wystosowali do prezesa 
NFZ w Warszawie prośbę o zgodę na aneksowanie obecnej 
umowy pogotowia na kolejne 1,5 roku.
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OGŁOSZENIE DROBNE
Sprzedam działkę budowlaną, Kalno 30 arów + media, spokojna dzielnica. 
Cena 150 tys. zł. Tel. 696 668 125

Wynajmę mieszkanie w Żarowie 36 m2, dwupokojowe 
– nowe budownictwo. Tel. 74 666 70 16

Ponad 800 tysięcy na 
remonty!

CO? GDZIE? KIEDY? 
INFORMATOR KULTURALNY

To już pewne. Żarowski samorząd wraz z mieszkańcami będzie miał szan-
sę zrealizować projekt rewitalizacji miasta. Dofinansowanie tego zadania 

pokryte zostanie środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycja pochłonie 1 
283 804,37 złotych, z cze-
go otrzymane dofinanso-
wanie wyniesie ponad 829 
109,21 złotych. - To wiel-
ki sukces, że udało się po-
zyskać tak duże pieniądze 
dla naszego miasta. Radość 
jest tym większa, bo wiem, 
że żmudna praca nad przy-
gotowaniem potrzebnej 
dokumentacji została doce-
niona – mówi Anita Jurale-
wicz z Referatu Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. A na co 
zostaną przeznaczone pienią-
dze? - Dzięki dofinansowaniu 
szesnaście wspólnot miesz-
kaniowych oraz jeden budy-
nek gminny z terenu miasta 
Żarów otrzyma dofinanso-
wanie na realizację projektu 
„Odnowa wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych w 
ramach rewitalizacji miasta 
Żarów.” Tak dokładnie nazy-
wa się projekt, który znalazł 
się na liście projektów reko-
mendowanych do realizacji 
– dodaje Anita Juralewicz.

Remonty dachów, elewa-
cje, roboty demontażowe i 
malarskie, ocieplenia budyn-
ków, dobudowy przewodów 
kominowych, wymiany in-
stalacji elektrycznych, prze-
murowywania kominów to 
tylko niektóre zadania, jakie 
wykonane zostaną w ramach 
tego projektu. 

- Dzięki żarowskiemu sa-
morządowi i innych zaan-
gażowanych osób Żarów 
stanie się miastem bardziej 
estetycznym i bezpiecznym. 
Cieszę się, że zapłata za na-
szą pracę jest tak duża – 
wyjaśnia zarządca Andrzej 
Wojciechowski

Przypomnijmy, że inten-
sywne prace nad tym pro-
jektem zaczęły się już w 
ubiegłym roku. Decyzja 
w sprawie dofinansowania 
remontów w budynkach 
wspólnot mieszkaniowych 
w Żarowie oficjalnie zo-
stała ogłoszona dopiero 4 
września. - Faktycznie dłu-
go czekaliśmy na ostateczną 
decyzję. I mimo że wniosek 

otrzymał pozytywną opinię, 
decyzji wciąż nie było. Ale 
to z pewnością efekt wymo-
gów formalnych. Dziś już 
jednak możemy pokazać in-
nym samorządom, że warto 
się starać, bo te pieniądze na-
prawdę istnieją – dopowia-
da burmistrz Żarowa Leszek 
Michalak.

Z remontów budynków 
cieszą się również miesz-
kańcy miasta – Jestem bar-
dzo zadowolona, że w końcu 
mamy te pieniądze. Długo 
o nie zabiegaliśmy, ale uda-
ło się. Dzięki temu budynki 
staną się obiektami przyjem-
nymi dla oka, naprawione 
zostaną wszystkie wadliwe 
instalacje. Zwiększy się tym 
samym nasze bezpieczeń-
stwo, a zwłaszcza naszego 
budynku – cieszy się Rena-
ta Pawlikowska, mieszkanka 
ulicy Kwiatowej w Żarowie.

 » Magdalena Pawlik 

TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻAROWIE

Przypomnienie o obowiązku składania informacji i deklaracji podatko-
wych.

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, 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 Referacie 
Finansowo – Budżetowym w pok. Nr 2. 
2.Właściciele samochodów, ciągników i naczep ciężarowych oraz au-
tobusów 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 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 niepodat-
kowych 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 deklaracji 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 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 obowiązywania Uchwały 
zobowiązane są do ich niezwłocznego uregulowania.

Burmistrz Miasta Żarów informuje  
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomo-
ści przeznaczonych do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza 
Miasta Żarów Nr 126/2012 z 04 września 2012r.  

Uwaga Producenci rolni!
 
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.

ŚWIDNICA

20-23 września

W Świdnickim Ośrodku 
Kultury trwać będzie V Fe-
stiwal Filmów Dokumen-
talnych „Okiem Młodych”. 
Młodzi dokumentaliści już 
piąty raz będą mieli okazję 
zaprezentować swoje filmy. 
W ramach festiwalu zostanie 
rozstrzygnięty konkurs na naj-
lepszy film krótkometrażowy. 
Na zwycięzcę czeka nagroda 
w wysokości 1500 zł. Na V 
Festiwal Filmów Dokumen-
talnych „Okiem Młodych” 
zapraszają Świdnicki Ośro-
dek Kultury oraz Fundacja 
Visionica. 

 
30 września

Do 30 września potrwa 
wystawa „Sakkara” - bada-
nia polskich archeologów w 
Egipcie”. Miejsce: Muzeum 
Dawnego Kupiectwa, Rynek 
37, Świdnica. Wstęp wolny.

 
12-13 października

W sali teatralnej Świd-
nickiego Ośrodka Kultury 
odbędzie się Ogólnopolski 
Młodzieżowy Festiwal Pio-
senki „Pięterko”. Do udziału 
w festiwalu zaproszeni zosta-
ną młodzi wokaliści w wieku 
17-26 lat. Więcej informacji 
na stronie www.bona-fide.
org.pl

ŚWIEBODZICE
 

21 września

Wernisaż wystawy Andrze-
ja Wołtonia „ISLANDIA – 
ZRODZONA W OGNIU 
WYRZEŹBIONA LODEM”. 
Miejsce: Miejski Dom Kul-
tury w Świebodzicach, godz. 
18.00.

STRZEGOM

14 września

O godzinie 17.00 rozpo-
cznie się w bazylice mniej-
szej w Strzegomiu koncert 
Piotra Rubika „Santo Subito-
-cantografia Jana Pawła II”. 
Bilety można zamawiać pod 
numerem tel. 74 649 44 00. 

14-16 wrzesień

Obchody 770-lecia nada-
nia praw miejskich miastu 
Strzegom, nadanie patronów 
miastu Strzegom, 10-lecie Ba-
zyliki Strzegomskiej.

16 września

Na strzegomskim rynku od-
będą się dożynki diecezjalne. 
W programie: uroczysta msza 
święta w Bazylice Strzegom-
skiej z udziałem grup wień-
cowych, obrzędy dożynkowe, 
występy zespołów ludowych 
z Dolnego Śląska i gmi-
ny Strzegom, rozstrzygnię-
cie konkursu na „Świetlicę 
na 5+”, koncert kapeli Janka 
Boduszka i zespołu Redlin. 

ŻARÓW
 

16 września

Dożynki gminne w Kal-
nie (Dożynki rozpoczną się 
mszą św. w intencji wszyst-
kich rolników z gminy Żarów 
o godz. 13.00 przy kapliczce 
w Kalnie, tradycyjny ceremo-
niał dożynkowy zaś o godz. 
14.30 na boisku sportowym w 
Kalnie. W programie konkur-
sy zorganizowane przez Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Szlakiem Granitu” 
oraz Urząd Miejski w Żaro-
wie „Nasza wieś-nasza mała 
ojczyzna”, liczne stoiska so-
łeckie ze swojskim jadłem, 
wspólne muzykowanie oraz 
dużo dobrej zabawy).

 
19 września

Jesienne biegi przełajowe, 
godz. 11.00, okolice gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Ża-
rowie, ul. Piastowska 10.

 
21 września

Inny Punkt Widzenia – 
dokument w plenerze, godz. 
20.00, Park Miejski w Żaro-
wie. Wstęp na pokaz filmowy 
jest bezpłatny. 

 
22-23 września

Mistrzostwa Dolnego Ślą-
ska Juniorów w szachach 
klasycznych (hala sportowa 
GCKiS w Żarowie, ul. Pia-
stowska 10A)

Podziękowania
Dla pana Kazimierza Kozłow-

skiego za dary serca, których ni-
gdy nie odmawia.
Sołtys i Rada Sołecka 

wsi Buków
Serdecznie dziękuję Paniom 

i Panom za misternie wykonany 
wieniec dożynkowy oraz przygoto-
wanie uroczystości dożynkowych, 
Dziękuję także sponsorom, bez 
których zabawa nie byłaby tak 
udana.  

Radna Urszula Ganczarek

W imieniu organizatorów ser-
decznie dziękuję wszystkim miesz-
kańcom i gościom, którzy wzięli 
udział w tegorocznym święcie plo-
nów w Łażanach. Dziękuję rów-
nież tym, którzy przyczynili się do 
przygotowania imprezy oraz stra-
żakom z OSP Żarów za czuwanie 
nad bezpieczeństwem i porząd-
kiem podczas imprezy. Wyjątkowe 
podziękowania kieruję za udzielo-
ną pomoc w wybudowaniu wiaty 
i zadaszenia nad sceną w parku 
w Łażanach, a zwłaszcza: bur-
mistrzowi Żarowa Leszkowi Mi-
chalakowi, prezesowi „Majątku 
ziemskiego Milikowice” oraz pa-
nom pracującym przy postawieniu 
wiaty: Adamowi Gadzina, Piotro-
wi Policht, Dariuszowi Kurczew-
skiemu, Leszkowi Jarkowskiemu, 
Wiesławowi Indyk, Zbigniewowi 
Moskalczukowi oraz Sebastiano-

wi Bajkowskiemu.
Sołtys Łażan Danuta Gadzina
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Zjednoczeni odnotowali spadek

Sportowy 
flesz

Paweł Fajdek wiceliderem 
Challenge’u!

1 września na Stadionie Miejskim w Żarowie spotkały się dwie drużyny aspirują-
ce do awansu do IV Ligi. Trzeci zespół w tabeli Zjednoczeni Żarów podejmował 

prowadzącą Stal Świdnica. Mecz na szczycie wałbrzyskiej okręgówki przyciągnął 
dość liczną grupę kibiców, która mogła czuć spory niedosyt.

Przede wszystkim nie pad-
ły bramki, a samo widowisko 
nie należało do porywa-
jących. Już w trzydziestej 
sekundzie od pierwszego 
gwizdka arbitra, gospodarze 
stanęli przed szansą zdoby-
cia bramki. Wysoki presing 
Zjednoczonych skończył się 
dla Stali stratą pod własnym 
polem karnym. Akcję wy-
pracował Uszczyk, który 
przejął piłkę wystawiając ją 
Felichowi. Próba przerzuce-
nia bramkarza gości przez 
pozyskanego przed sezo-
nem napastnika była nie-
udana. Zjednoczeni długimi 
fragmentami prowadzili grę, 
byli drużyną lepszą i robili 
wszystko, by jak najlepiej 
spożytkować atut własne-
go boiska. Obraz gry zmie-
nił się od 20 minuty. Dłużej 
przy piłce potrafili utrzymać 
się piłkarze Stali, dzięki cze-

mu mieli większą możliwość 
przeprowadzania zgranych 
kontrataków. Po jednym z 
nich skrzydłowy świdnickie-
go klubu został sfaulowany. 
Do wrzuconej piłki na krótki 
słupek ze stałego fragmen-
tu gry uwolnił się zawodnik 
gości oddając niebezpiecz-
ny strzał, który instynk-
townie wybronił bramkarz 
Marcin Hruszowiec. Prze-
waga optyczna świdniczan 
się utrzymywała, jednak nie 
przyniosła ona zmiany rezul-
tatu. Zjednoczeni próbowali 
swojej szansy w pojedyn-
czych, często indywidual-
nych akcjach. W jednej z nich 
Gożdziejewski po ominięciu 
dwóch rywali kładzie bram-
karza Stali. Strzał do pustej 
bramki w ostatniej chwili 
asekurują obrońcy przyjezd-
nych. Dziesięć minut przed 
końcem pierwszej połowy 

Felich oddaje bezpośrednie 
uderzenie z dośrodkowanej 
piłki przez Zyla. Bramkarz 
Stali stał na posterunku i nie 
dał się zaskoczyć.

W drugiej połowie tem-
po gry widocznie spadło. 
Zjednoczeni skoncentrowa-
li się na grze w środku, co 
nie zawsze wychodziło. W 
60 minucie Wojnowski za-
uważył złe ustawienie bram-
karza i oddał silny strzał. Po 
wypiąstkowaniu piłka trafia 
do Wawrzyniaka. Uderzenie 
obrońcy łapie golkiper Sta-
li. Dziesięć minut później w 
dużym zamieszaniu w polu 
karnym Okarma mógł wpa-
kować piłkę do siatki. Osta-
tecznie strzał z okolic 5 metra 
uprzedził jeden z zawodni-
ków gości. Od tego momentu 
ofensywne akcje Zjednoczo-
nych skończyły się. Świd-
niczanie nie wykorzystali 

Górny rząd od lewej: Sebastian Błaszczyk (trener), Sławomir Okarma, Marcin Hruszowiec, Łukasz Klimaszewski, 
Radosław Wojnowski, Damian Uszczyk, Krzysztof Goździejewski, Przemysław Drąg, Michał Korbecki, Norbert Gałązka 
(wiceprezes). Dolny rząd od lewej: Grzegorz Chłopek, Arkadiusz Felich, Mateusz Kołodziej, Paweł Zyl, Adam Ciupiński, 
Łukasz Wawrzyniak, Łukasz Jernutowski, Michał Klimaszewski

stuprocentowej szansy na 
objęcie prowadzenia. W sy-
tuacji sam na sam napastnik 
Stali wpada w pole karne i 
tylko fenomenalna interwen-
cja Marcina Hruszowca ratu-
je Zjednoczonych od utraty 
bramki. Stojący między słup-
kami zawodnik biało-niebie-
skich w końcówce meczu po 
raz drugi ratuje swój zespół 
od utraty gola. To był mecz 
Hruszowca...

W drugiej połowie arbiter 
główny pokazał aż 7 żółtych 
kartoników dla Zjednoczo-
nych. Dwie z nich nie podle-

gały dyskusji (faul taktyczny 
oraz atak na nogi przeciwni-
ka). Pozostałe pokazane były 
jednak na wyrost.

Po 4 kolejce trzy pierw-
sze miejsca pozostały bez 
zmian. Zmniejszyła się jed-
nak przewaga nad kolejnymi 
drużynami.

Zjednoczeni na wyjeź-
dzie ulegli Unii Złoty Stok 
2:1. Jedyną bramkę zdobył 
najlepszy strzelec drużyny 
Krzysztof Goździejewski. Od 
20 minuty nasz zespół grał 
w dziesiątkę. Za dwie żółte 
kartki z boiska usunięty zo-

stał Mariusz Pietruszka. 
O ile remis ze Stalą nie 

kosztował za wiele Zjed-
noczonych, to porażka z 
Unią Złoty Stok zepchnęła 
podopiecznych Sebastiana 
Błaszczyka na 7 miejsce. Do 
prowadzącej Stali Świdnica 
żarowianie tracą 5 punktów. 

W następnej kolejce przy 
własnej publiczności Zjedno-
czeni podejmą trzecią druży-
nę w tabeli MKS Szczawno 
Zdrój. Pierwszy gwizdek za-
brzmi o godz. 16:00.

 » Krzysztof Dutkiewicz

siatkówka
Siatkarze TKKF Chemik 

Żarów 1.09 wzięli udział w 
Turnieju Piłki Siatkowej - Ka-
towice 2012. Żarowianie po 
zaciętych, zwycięskich spot-
kaniach z Boroki Katowice 
(2:1), Skałka Katowice (2:1) 
oraz Kubusie Wieruszów (2:0) 
unieśli w górę puchar za zdo-
bycie pierwszego miejsca w 
całym turnieju. Skład: W. 
Charęża, S. Dobrowolski, Ł. 
Jadach, J. Kądziołka, K. Ja-
chimowicz, M. Żyła, J. Gru-
siewicz.

 
lekkoatletyka

Aleksander Lisiecki 8.09 
wystartował w 22. Biegu 
Solidarności. We Wrocła-
wiu na dystansie 1 km wśród 
10-latków rywalizowało 136 
zawodników. Z przewagą 
kilkudziesięciu metrów Olek 
zajął 1 miejsce! Tym samym 
zawodnik potwierdził duże 
predyspozycje do biegania. W 
ubiegłym roku wśród 9-lat-
ków stanął na drugim stopniu 
podium. Na uwagę zasługu-
je czas osiągnięty przez Ol-
ka, który był tylko o sekundę 
gorszy od zwycięzcy katego-
rii do lat 11.

sport szkolny
Mocnym akcentem roz-

poczęli sportową rywaliza-
cję uczniowie SP im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu biorąc 
udział w Regionalnej Lidze 
piłki nożnej dzieci „Orlik” 
LZS. W pierwszej kolejce ro-
zegranej 8 września na boi-
sku Orlik dwukrotnie ulegli 
rówieśnikom z Kątków oraz 
Zebrzydowa. W rozgrywkach 
występują zawodnicy urodze-
ni w roku 1999 i młodsi. Re-
prezentacja Zastruża jest dużo 
młodsza od swoich kolegów, 
jednak woli walki i determi-
nacją przewyższa pozostałe 
ekipy. SP Zastruże: Krystian 
Szywała, Kacper Szywała, 
K. Wąsowski, A. Woźniak, 
J. Konderla, N. Pajor, D. Ło-
dej, P. Łodej, P. Spisak. 

biegi górskie
Po raz dziesiąty „Lawina” 

porwała biegaczy górskich ze 
szczytu Śnieżki do schroni-
ska Samotnia. W międzyna-
rodowym marszobiegu wzięli 
udział żarowianie: W. Dutkie-
wicz – 37 miejsce, Ł. Jadach 
– 39 miejsce, R. Kujawa  - 42 
miejsce. W zawodach wzięło 
udział blisko 200 zawodników.

kolarstwo
Klub cyklistów Old-Spokes 

przy GCKiS w Żarowie za-
kończył cykl wycieczek „Wa-
kacje z rowerem”. Uczestnicy 
w ciągu dwóch miesięcy od-
wiedzili ponad 20 miejsco-
wości, poznając ich historię i 
lokalne zabytki architektury. 
Łączny dystans wyniósł 165 
km. Rowerzyści mieli okazję 
spotkać wiele ciekawych oso-
bistości m.in. znanego olim-
pijczyka, kolarza szosowego 
Józefa Bekera.

turniej piłkarski
W sobotę 8 września na boi-

sku Orlik w Żarowie odbył się 
Turniej Piłkarskich Młodzieżo-
wych Ośrodków Wychowaw-
czych. Turniej wygrał Ośrodek 
z Wrocławia przed zespołem 
z Mrowin oraz Bystrzycy. Ce-
lem rozgrywek była wspólna 
integracja oraz przygotowa-
nie do eliminacji Mistrzostw 
Polski Młodzieżowych Ośrod-
ków Wychowawczych, w któ-
rych weźmie udział drużyna z 
Mrowin.   

 » Krzysztof Dutkiewicz

W Zagrzebiu wychowanek 
ULKS Zielony Dąb Żarów 
prowadził do piątej kolejki 
z bardzo dobrym wynikiem 
78.80m (trzykrotnie przekra-
czając granicę 78 metrów). 
Wygrał mistrz olimpij-
ski Krisztián Pars, który w 
przedostatniej próbie posłał 
młot na odległość 79.14m. 
Złoty medalista igrzysk z 
Londynu odniósł dziesiąte 
zwycięstwo z rzędu. Szy-
mon Ziółkowski z rezulta-
tem 74.71m uplasował się 
na szóstej pozycji. 

Suma trzech najlepszych 
rezultatów Challenge’u  w 

sezonie decyduje o kolejno-
ści oraz o nagrodach finanso-
wych, które otrzyma czołowa 
dwunastka. Mityng w Za-
grzebiu niemal rozstrzygnął 
klasyfikację przed ostatnim 
startem w Rieti. Zwycięstwo 
Parsa pozwoliło zepchnąć 
Fajdka z pozycji lidera. Pa-
włowi w ostatnim konkur-
sie mógł zagrozić Ukrainiec 
Oleksij Sokirski.

Podczas mityngu w Rieti 
do najlepszej czwórki nie 
awansował Paweł Fajdek. 
W finale znalazł się nato-
miast najgroźniejszy rywal 
Sokirski. Żeby wyprzedzić 

Chorwacki Zagrzeb oraz włoskie Rieti były gospo-
darzami ostatnich w sezonie startów w ramach 

lekkoatletycznego Challenge’u IAAF. W końcowej 
klasyfikacji najbardziej prestiżowych zawodów dla 
młociarzy Paweł Fajdek zajął drugie miejsce!

ożarowianina, Ukrainiec mu-
siałby poprawić własny re-
kord życiowy o ponad pół 
metra. Najlepszy rezultat 
osiągnięty w finale wyniósł 
zaledwie 76,43m. Tym sa-

mym Paweł Fajdek został 
wiceliderem Challenge’u!

IAAF Hammer Throw 
World Challenge jest od-
zwierc iedleniem pre -
s t i żowych  mi tyngów 
Diamentowej Ligi, w której 
programie ze względów bez-
pieczeństwa nie znalazł się 
męski konkurs rzutu młotem. 
Drugie miejsce Pawła w koń-
cowej klasyfikacji to ogrom-
ny sukces. Jest to najlepszy 
rezultat w historii polskich 
startów w cyklu Challenge’u 
IAAF!

 » Krzysztof Dutkiewicz


