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Co z tymi
finansami?

Komputery dla
biblioteki

 Na temat obecnej sytuacji finansowej  gminy 
wypowiada się skarbnik gminy Żarów 
oraz radni Rady Miejskiej Żarowa

Na ważny temat Sport

Nowe okręgi
wyborcze

3 4 8
Na sesji Rady Miejskiej Żarowa, radni podjęli 
uchwałę o nowym podziale gminy na okręgi 
wyborcze.

Gmina

Ruszyła 
rewitalizacja

Placówka pozyskała dotację 
na zakup sprzętu komputerowego

W Żarowie na dobre rozpoczyna się długo oczekiwana inwestycja. 
Z początkiem listopada ruszyły pierwsze prace związane z programem 

rewitalizacji miasta.
Więcej  na  stronie   5.
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Następny numer21

Uwaga na oszustów!
Mieszkańcy gminy Żarów powinni się mieć na baczno-

ści. Od kilku tygodni na terenie gminy grasują oszuści 
podający się za pracowników opieki społecznej

- Każdy z nas może stać się 
ofiarą oszusta. Zachowując 
zdrowy rozsądek i czujność 
można uniknąć utraty swoich 
oszczędności. Dlatego apelu-
jemy, aby z dużą ostrożnością 
podchodzić do osób nieznanych, 
podających się za przedstawicie-
li różnych organizacji i instytucji 
– mówi kierownik żarowskie-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Anita Denes-Ziemkiewicz i 
dodaje – Z reguły ofiarą oszu-
stów padają starsze osoby, które 
nabierają się na różne stosowa-
ne przez nich chwyty. A zaczy-

na się od obietnicy podwyżki 
świadczenia, jeżeli lokator znaj-
dzie na swoim banknocie lite-
rę „A”. Potem, jak można się 
spodziewać, mieszkańcy szuka-
ją banknotów i zdradzają oszu-
stom, gdzie przechowywana jest 
w ich domu gotówka. Oszuści 
obiecują bezpłatne badania i 
wręczają lokatorom pojemnik 
na mocz. Zostają sami w po-
koju i kradną pieniądze. Nieste-
ty, zakończenie tej historii nie 
napawa optymizmem. Oszust 
wychodzi na papierosa, oczy-
wiście ze swoją zdobyczą i już 

nie wraca. Zostaje pusty portfel 
i żal, że daliśmy się oszukać. O 
niewpuszczanie do mieszkań 
osób podających się za sprze-
dawców, przedstawicieli firm, 
instytucji, dalszej rodziny oraz 
innych nieznajomych osób ape-
luje także policja. Jednocześnie 
uczula osoby, które zostały już 
oszukane, okradzione lub pobite 
przez taką osobę lub gdy ktoś 
nieznajomy usiłował wejść do 
ich mieszkania, na to, by za-
pamiętały jak najwięcej szcze-
gółów dotyczących wyglądu 
tych osób, marki i numeru re-
jestracyjnego pojazdu, którym 
sprawcy się poruszają. - Prosimy 
również mieszkańców budyn-
ków wielorodzinnych o baczne 
zwracanie uwagi na osoby obce, 

które przebywają na klatkach 
schodowych i pukają do miesz-
kań w poszukiwaniu ewentual-
nych ofiar swojej działalności. 
Prosimy również o uczulenie 
osób starszych i zniedołężnia-
łych, aby nie nabierały się na 
oferowane towary czy usługi – 
apeluje komendant żarowskie-
go komisariatu policji, Izabela 
Basztura. Wszelkie informacje 
dotyczące przypadków i prób 
wejścia do mieszkań potencjal-
nych sprawców prosimy przeka-
zywać bądź pod numer telefonu 
tutejszego komisariatu  - 0 74 
8580577 lub pod bezpłatny, ca-
łodobowy numer alarmowy po-
licji - 997.

Magdalena Pawlik 

I Ty możesz 
zostać św. 

Mikołajem
Ż arow ianki organizują św iąte cz ną z biórkę 

dla podopiecznych Domu Pomocy Społecz-
nej d la D z ie c i Z g rom ad z e n ia Sió s t r de Not re 
Dame w Świebodzicach .

W świebodzickim Do-
mu Pomocy Społecz -
nej przebywa około 60 
chłopców z niepełno -
sprawnością intelektu-
alną w wieku od 2 do 
15  l a t .  Ange l ika  Ka -
l inowska ,  S tan i s ława 
Cabała, Magdalena Ja-

naś, Jana Praszel, Justy-
na Kozłowska, Marzena 
Kuźma, Agnieszka Czu-
ba oraz Wiolet ta  Wit-
kowska  mia ły  okaz ję 
ich wszystkich poznać 
podczas praktyk.

 ˭ więcej na str. 6. 
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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.

Panie Burmistrzu
Mam pytanie odnośnie 

tegorocznych dożynek w 
Kalnie. Chciałabym wie-
dzieć, czy dochód ze stoiska 
KGW przeznaczony jest dla 
wsi, czy też jest zarobkiem 
dla Pań z KGW.

Co w powiecie    
piszczy?

Szanowna Mieszkanko,
Sprzedaż na dożynkowych 

stoiskach to typowa sprze-
daż płodów i produktów 
rolnych pochodzących z go-
spodarstw rolnych. Dochód 

z ich sprzedaży na stoisku 
przygotowanym w ramach 
dożynek gminnych należy 
do tej organizacji, która swo-
je produkty przygotowała, a 
następnie sprzedawała. Jeśli 
na stoisku danej wsi swoje 
produkty sprzedawało Ko-
ło Gospodyń Wiejskich, to 
właśnie im należy się cały 
dochód ze sprzedaży. Nale-
ży pamiętać jednak, że Koło 
Gospodyń Wiejskich, podob-
nie, jak każda inna organi-
zacja społeczna działająca 
na terenie danej miejscowo-

Będą wspólnie dyżurować
P o s ł a n k a I z a b e l a K at a rz y n a M rz yg ł o ck a i 

senator RP Wie sław Kilian połączyli swo -
je siły, aby wspólnie spotykać się z mieszkań-
cami gminy Żarów w ramach comiesięcznych 
dyżurów.

Przypomnijmy, że dyżu-
ry posłanki w Żarowie od-
bywały się w każdy ostatni 
poniedziałek miesiąca. Od 
następnego miesiąca po-
słanka Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka z senatorem  
Wiesławem Kilianem udzie-
lać będą porad mieszkańcom 
gminy Żarów. - Serdecznie 
zapraszamy na poniedziałko-
we spotkania do żarowskiego 
Urzędu Miejskiego. Wspól-
nie z senatorem RP Wiesła-
wem Kilianem wysłuchamy 
wszystkich argumentów i po-
staramy się znaleźć najlep-
sze rozwiązanie problemu. 
Wiem z doświadczenia, że 
takie spotkania są niezwy-

kle cenne i bardzo potrzebne. 
Mam nadzieję jednocześnie, 
że mieszkańcy gminy Ża-
rów przyzwyczają się do nich 
i przełamią swoje bariery, 
przedstawiając nam swoje 
problemy – mówi posłanka 
Izabela Katarzyna Mrzygło-
cka. Comiesięczne dyżury 
parlamentarzystów odbywać 
się będą, tak jak dotychczas, 
w ostatni poniedziałek mie-
siąca w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie, w pokoju nr 18 
w godzinach od 12.00 do 
14.00.- Wspólne spotkania 
to pomysł na zacieśnienie 
współpracy na rzecz miesz-
kańców gminy Żarów. Za-
praszamy na krótką rozmowę 

z parlamentarzystami, któ-
rzy, mam nadzieję, pomogą 
mieszkańcom gminy Żarów, 
udzielając porad prawnych. 
Liczę również, że w tym 
stałym terminie w Żarowie 
będziemy mogli w różny 
sposób pomóc żarowianom. 
Poza tym chcemy wspólnie 
z posłanką zrealizować inny 
projekt na terenie Żarowa. A 
mianowicie zapraszać cieka-
we osobowości do Żarowa. 
Takie osoby są często boha-
terami żywej historii i z pew-
nością zainteresują lokalną 
społeczność – dodaje senator 
RP Wiesław Kilian. Najbliż-
sza okazja, aby spotkać się 
z parlamentarzystami już w 
poniedziałek 26 listopada.

  Magdalena Pawlik 

Nowe mieszkania w 
Świdnicy

Trzy jednopokojowe i 33 
dwupokojowe mieszkania z 
obszernymi kuchniami, bal-
konami i podziemnym gara-
żem na 36 stanowisk oddaje 
do użytku świdnickie Towa-
rzystwo Budownictwa Spo-
łecznego. Mimo że nie jest 
to najtańsze rozwiązanie, w 
kolejce czeka jeszcze 80-ciu 
chętnych. Budowa budynku, 
realizowana przez firmę „In-
terbud” ze Szczawna-Zdroju, 
trwała niespełna półtora ro-
ku, a rozpoczęła się w czerw-
cu 2011 roku i zakończyła w 
połowie października 2012 
roku.

Ruszają kursy szybow-
cowe

Towarzystwo Lotnicze 
w Świebodzicach otrzyma-
ło zgodę na uruchomienie 
szkółki szybowcowej na 
gminnym lądowisku. Szko-
leniowy szybowiec “Pucha-
tek” oraz “Bociek” zostały 
już zarejestrowane w Urzę-
dzie Lotnictwa Cywilnego i 
będą mogły “pełnić służbę" 
na lądowisku przez najbliż-
szy rok. A już 10 listopada 
odbędzie się spotkanie or-
ganizacyjne dla chętnych do 
nauki latania.

40 lat minęło…
Zespół Szkół Specjalnych 

w Strzegomiu obchodził 
40-lecie swojego istnienia. 

Uroczyste obchody zorgani-
zowano we wtorek, 23 paź-
dziernika. Były ciepłe słowa, 
gratulacje, podziękowania i 
życzenia kolejnych lat ist-
nienia tej jakże ważnej w 
placówki oświatowej Strze-
gomiu. Uroczystość odbyła 
się w Strzegomskim Cen-
trum Kultury i zgromadzi-
ła wielu gości. Wśród nich 
m.in. przedstawiciele Staro-
stwa Powiatowego w Świd-
nicy – organu prowadzącego 
szkołę, władze samorządowe 
Strzegomia i Żarowa, ducho-
wieństwo, przedstawiciele 
instytucji współpracujących 
i zaprzyjaźnionych z ZSS, 
dawni i obecni nauczyciele, 
absolwenci i uczniowie. 

ści, jest jej integralną częścią. 
Czynnie bierze udział w jej 
życiu, organizuje imprezy 
dla jej mieszkańców i część 
pieniędzy może przeznaczyć, 
choć wcale nie musi, właś-
nie na ten cel. Niemniej jed-
nak jako burmistrz nie mam 
wpływu na decyzję danej or-
ganizacji w kwestii wydat-
kowania zarobionych przez 
siebie środków. 

Z poważaniem

Burmistrz Żarowa 

Leszek Michalak

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA ROKOWANIA
  dotyczące sprzedaży

NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ W BOŻANOWIE 

   

Numer 
działki

Pow.
w  m2

Numer
KW

Forma
oddania

nieruchomości

Cena
wyjściowa

  
Wysokość     

        zaliczki      
     

Godz.
rozp.

  rokowań

119/3
119/6

1800
100 Sw1s/00019037/0 sprzedaż na 

własność 80.000 8.000 9 00

Zbywana nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłej świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 185,46 
m2

            
1. Rokowania odbędą się 26 listopada 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 

19, II piętro.
Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości odbyły się 15.03.2012, 15.06.2012 jednak nie wyłoniły one nabywcy.

2. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: Bank Zachod-
ni WBK I oddz. Żarów 65109023690000000602019458 najpóźniej do dnia 22 listopada  2012 r. do godz. 15 00 za-

liczki w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej.
3. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia, po-

zostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od dnia zakończenia rokowań.
4. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nieruchomość budynkowa Bożanów” 

w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2,  najpóźniej do dnia  22 listopada 2012 r. 
do godz. 15 00.

Oferty powinny zawierać:
a) imię, nazwisko i adres oferenta  lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna;

b) datę sporządzenia oferty;
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
e) dowód wpłacenia zaliczki w osobnej kopercie dołączonej na zewnątrz do oferty z napisem “zaliczka”.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty  i spłacana po zawar-
ciu aktu notarialnego lub wpłacona w gotówce przed zawarciem umowy notarialnej.

6. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał rokowania, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zalicz-
ka ulega przepadkowi.

7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania którejkolwiek z ofert.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę 

mieszkaniową niskiej intensywności lub usługową Mn/U oraz tereny zieleni leśnej ZL 1.
8. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.

9. Ogłoszenie o rokowaniach  umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, tel. 74/8580-591 wew. 339 i 301 pokój nr 21 w ter-

minie do 22.11.2012r.

Zakończył się kolejny 
etap prac na Stadio-

nie Miejskim w Żarowie. 
Zrealizowany został po-
mysł prezesa KS Zjedno-
czonych Żarów, Jacka 
Kaletowskiego, którego 
poprosiliśmy o podsu-
mowanie zakończonych 
inwestycji.

 - Cieszę się, że udało nam się 
zrealizować kolejny etap prac, 
które pomogą nam w lepszym 
i efektywniejszym funkcjono-
waniu naszego klubu. Zmoder-
nizowane zostało boczne boisko, 
które pozwoli na rozgrywanie 
meczów mistrzowskich oraz słu-
ży już teraz do przeprowadzania 
treningów piłkarskich w późnych 
godzinach wieczornych. Możli-
we jest to dzięki masztom oświet-

Modernizacja dobiegła końca
leniowym, które otrzymaliśmy 
jako dar od naszego wieloletnie-
go partnera Polskiej Ceramiki 
Ogniotrwałej z Żarowa. Gmi-
na Żarów ufundowała nam pił-
kochwyty za bramkami, budki 
dla zawodników rezerwowych 
oraz kilka halogenów oświet-
leniowych. Nowe siatki otrzy-
maliśmy od Jacka Zawadzkiego 
właściciela firmy KKZ Meble. 
Nieoceniony wkład włożyła fir-
ma Posadzki Zaremba, Auto-
-Shop Przemysław Kościelski, 
Euro-Car Mariusz Nowak oraz 
Wynajem Koparki Jerzy Sta-
ruszkiewicz.   Ten cenny ma-
teriał trzeba było zamontować 
na płycie boiska. Przy pracach 
bezinteresownie pomagali nam 
Grzegorz Garbacz, Robert Łu-
czak, Piotr Marzec, Adam Ciu-

piński, Krzysztof Wichot, Artur 
Konieczny, Michał Sapek, Ma-
riusz Zawisza, Piotr Kozibroda, 
Marian Łatarewicz jak i Zarząd 
klubu w osobach: Piotra Lelet-
ko, Marcina Króla, Norberta 
Gałązki oraz Arkadiusza Do-
minika. To właśnie oni wpisują 
się w historię klubu, która po-
zwala nam patrzeć w przyszłość 
z coraz bardziej nowoczesną 
bazą sportową. Wszystkim ser-
decznie dziękuję. Dodamy, iż 
duży wkład w modernizację 
bocznego boiska włożył prezes 
Kaletowski. Po raz kolejny ze 
środków własnych dofinanso-
wał część inwestycji, jak rów-
nież wykonał ogromną pracę na 
obiekcie sportowym. 

KD 
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Oddano pięć nowych dróg

G mina Żarów sukcesywnie pozyskuje środki zewnętrzne na poprawę infrastruktury drogowej. Właśnie zakończył się re-
mont pięciu dróg, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Nowe, wyasfaltowane 
drogi powstały w Marci-
nowiczkach, Pyszczynie, 
Mikoszowej, Gołaszycach 
i Krukowie. W piątek, 26 
października odbył się ofi-
cjalny odbiór zakończonych 
prac remontowych z udzia-
łem przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego.   
- To zadanie, na które uda-
ło nam się pozyskać kolej-
ne środki. Są to pieniądze 
wydatkowane wspólnie z 
Marszałkiem Wojewódz-
twa Dolnośląskiego z fun-
duszy przeznaczonych na 
rekultywację gruntów rol-

nych. Wykorzystujemy  je 
najbardziej efektywnie, jak to 
jest możliwe, wykonując no-
we nawierzchnie na ulicach 
w naszych miejscowościach. 
Oczywiście jest pewien wa-
runek. Po pierwsze muszą to 

być drogi wiejskie, po drugie 
muszą to być ulice prowadzą-
ce nie tylko do domów, ale i 
na pola – wyjaśnia burmistrz 
Żarowa Leszek Michalak. 
Z nowych inwestycji, wy-
konanych na terenie pięciu 

gminnych miejscowości, cie-
szą się najbardziej ich miesz-
kańcy. W wielu przypadkach 
nowo wyremontowane dro-
gi do tej pory w przypadku 
większych opadów zamie-
niały się w błotnisko, a w 
upały mieszkańcom doku-
czał kurz wzniecany przez 
przejeżdżające po nich sa-
mochody. – Cieszę się, że 
w końcu mam drogę pro-
wadzącą do mojego domu. 
Tym bardziej, że mieszkam 
na samym końcu wsi. Do tej 
pory, nie ukrywam,  ta nie-
utwardzona droga sprawia-
ła mi wiele problemów. Co 
chwilę musiałem naprawiać 

samochód, bo amortyzatory 
czy resory nie wytrzymywa-
ły. Czekałem na tę drogę kil-
kanaście lat, teraz wreszcie 
odżyję – cieszy się Stanisław 
Dozejów z Marcinowiczek. 
Środki z budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego, w sumie 
272 tysiące złotych zostały 
przyznane w ramach działa-
nia: ochrona, rekultywacja i 
poprawa jakości gruntów rol-
nych. - To już kolejne dro-
gi, na remont których gmina 
Żarów pozyskała środki z 
budżetu Urzędu Marszał-
kowskiego. W minionym 
roku wykonano remont dróg 
w Bukowie, Pożarzysku, 

Imbramowicach, Siedlimo-
wicach i Żarowie. Wzorem 
ubiegłego roku, remontu 
dróg doczekają się kolejne 
żarowskie miejscowości. Są-
dzę, że ten dodatkowy za-
strzyk finansowy przełoży 
się na wymierny efekt. Ko-
lejne kilometry odnowionych 
dróg na wsi, z których ko-
rzystają mieszkańcy i rol-
nicy. A w przyszłym roku 
będziemy starali się o kolej-
ne środki na remont dróg w 
kolejnych miejscowościach– 
tłumaczy burmistrz Żarowa 
Leszek Michalak.

 
Agnieszka Gryc

Co z tymi finansami?
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała 

pozytywną opinię na temat wykonania 
budżetu gminy Żarów za pierwsze półro-
cze 2012 roku. Na temat obecnej sytuacji 
finansowej  gminy wypowiada się skarb-

nik gminy Żarów oraz radni Rady Miej-
skiej Żarowa.

Urszula Ganczarek, wice-
przewodnicząca Rady Miej-

skiej Żarowa

- Wykonanie budżetu gminy 
za I półrocze 2012 roku napawa 
optymizmem. Opinia Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Wał-
brzychu jest pozytywna. Zarówno 
dochody, jak i wydatki, zrealizo-
wane zostały na poziomie prawie 
50 procent planu rocznego. Szcze-
gólnie cieszy tak wysokie wyko-
nanie dochodów. Oczywiście nie 
można jeszcze mówić, że proble-
my finansowe gminy zakończyły 
się, ale obecna, stabilna sytuacja 
finansowa jest wynikiem dobrego 
zarządzania gminy Żarów przez 
jej włodarzy.

Tadeusz Pudlik, 
przewodniczący Rady 

Miejskiej Żarowa
- W dniu 24 września wpłynęła 

do mnie, jako przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Żarowie pozy-
tywna opinia składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu z wykonania budże-
tu za pierwsze półrocze 2012 roku. 

Z opinii tej wynika, że po stronie 
dochodów budżet wykonano w 
wysokości 17.377.485,72 zł., co 
stanowi 47,80 procent planu rocz-
nego. Wydatki natomiast wyko-
nano w wysokości 16.411.558,53 
zł., co stanowi 43,31 procent pla-
nowanych wydatków budżeto-
wych. Z opinii jasno wynika, że 
budżet gminy zamknął się nad-
wyżką  budżetową za pierwsze 
półrocze w wysokości 965.927,19 
zł. O ile się nie mylę, jest to naj-
wyższy wskaźnik wykonanego 
planu półrocznego w historii gmi-
ny po przemianach ustrojowych. 
Dodatni wynik finansowy świad-
czy o dużej dyscyplinie budże-
towej, założonej i realizowanej 
przez burmistrza Leszka Micha-
laka. Wbrew wszelkim negatyw-
nym opiniom, głoszonym wszem 
i wobec przez opozycję, sytuacja 
w gminie, tak jak zapowiadaliśmy, 
małymi kroczkami, ale się popra-
wia. Co teraz powiedzą ci, którzy 
wieszczyli rychły upadek gmi-
ny i narzucenie gminie kolejnego 
komisarza. Nie popadam jednak 
w skrajny optymizm, ponieważ 
droga do poprawy finansów na-
szej gminy jest jeszcze daleka. 
Najważniejsze, że wspólna praca 
klubu radnych „Wspólnoty Samo-
rządowej” i „Polskiego Stronni-
ctwa Ludowego” z burmistrzem i 
wszystkimi pracownikami Urzę-
du Miejskiego przynosi efekty. 

Maria Tomaszewska, rad-
na Rady Miejskiej Żarowa
- Od wielu już lat pokutuje 

opinia o trudnej finansowej sy-
tuacji gminy Żarów. I rzeczywi-
ście przed kilkoma laty można 
było mówić o ciężkiej sytuacji. 
Dziś mogę powiedzieć, że powoli 
gmina Żarów wkracza na dobrą 
drogę. Myślę, że jest to zasługa 
konsekwentnie prowadzonej go-
spodarki finansowej przez burmi-
strza Żarowa i jego pracowników. 
Pozytywna opinia Regionalnej Iz-

by Obrachunkowej za wykonanie 
budżetu naszej gminy za I półrocze 
2012 roku jest namacalnym dowo-
dem tej konsekwencji. I to cieszy, 
ponieważ widać to zaangażowanie 

i aktywność żarowskich władz. Z 
pewnością o stabilności finanso-
wej sytuacji gminy Żarów mówić 
jeszcze nie można, ale sądzę, że 
wszystko zmierza w dobrym kie-
runku. A kolejne lata – uważam 
–  przyniosą wiele zmian, mam 
tu na myśli oczywiście zmiany 
na lepsze.   

Renata Dawlewicz, skarb-
nik gminy Żarów

- W I półroczu bieżącego ro-
ku zrealizowaliśmy dochody w 
kwocie ogółem 17.377.485,72 zł, 
co stanowiło 47,8% wykonania 
rocznego planu dochodów. Na ta-
ki stopień wykonania dochodów 
składała się w głównej mierze 
realizacja dochodów bieżących 
Gminy, która zamknęła się kwotą 
17.039.008,33 zł i stanowiła 50,3 
% rocznego planu dochodów. Do-
chody majątkowe z kolei zreali-
zowaliśmy w kwocie 338.477,39 

zł (13,7 % planu rocznego). Niska 
realizacja tych dochodów ma zwią-
zek w dużej mierze z niskim wy-
konaniem wpływów ze sprzedaży 
nieruchomości gminnych, które to 
ze względu na nadal utrzymują-
cy się kryzys na rynku nierucho-
mości zrealizowano w wysokości 
325.702,39 zł (15,03 % planu).

Osiągnięty poziom dochodów 
za I półrocze tego roku był naj-
wyższy w porównaniu do ostatnich 
lat budżetowych. Jako przykład 
można podać zrealizowane docho-
dy w analogicznych okresach, np. 
I półrocza roku 2009 - zrealizo-
wane w wysokości 14.352.838,60 
zł (ponad 3 mln niższe), I półro-
cza roku 2010, gdzie kształtowa-
ły się na poziomie 14.671.759,64 
zł (ponad 2,7 mln niższe) i  w I 
półroczu roku 2011, gdzie stano-
wiły kwotę 16.444.070 zł i były 

o 933,4 tys. niższe w stosunku do 
wykonania dochodów w I półro-
czu 2012 r. Niepokojącym zjawi-
skiem jest jednak  zauważalny w 
ostatnim okresie znaczny spadek 
dochodów gminy z tytułu udzia-
łów w podatku dochodowym od 

osób prawnych, wpływów z opła-
ty eksploatacyjnej czy też podatku 
od czynności cywilnoprawnych. 
Sytuacja taka jest wynikiem spo-
wolnienia gospodarczego obserwo-
wanego na rynku, które wpływa 
również na mniejszą ilości trans-
akcji sprzedaży zawieranych w na-
szej gminie.   Wydatki budżetowe 
z kolei zrealizowaliśmy w wyso-
kości 16.411.558,53 zł, co dało 
43,3% wykonania planu rocznego. 
Z kwoty powyższej na realizację 
wydatków bieżących przeznaczo-
no 15.239.259,83 zł, a na wydatki 
majątkowe 1.172.298,70 zł. Jak co 
roku, tak i w I półroczu bieżącego 
roku najwięcej środków budże-
towych pochłonęły takie obszary 
jak oświata 

i wychowanie, które średnio po-
chłaniają ponad 38 % wydatków 
budżetu Gminy oraz pomoc spo-
łeczna, na którą średnie wydatki 
w I półroczu każdego roku stano-
wiły ponad 13 % wydatkowanych 
środków. 

Iwona Nieradka, przewod-
nicząca komisji rewizyjnej 

Rady Miejskiej
Żarowa 

- Wymiernym dokumentem oce-
niającym wykonanie budżetu jest 
opinia RIO. W dniu 18 września 
2012r. Regionalna Izba Obrachun-
kowa przedstawiła  pozytywną 
opinię za realizację wykonania 
budżetu za I półrocze bieżącego 
roku. Dochody  kształtują się na 
poziomie 47,8 % a wydatki zrea-
lizowano w 43,31%  planu rocz-
nego. Wynik realizacji dochodów 
jest jednym z lepszych wyników 
ostatnich lat.  Po stronie docho-
dów sytuacja mogłaby być  jesz-
cze lepsza, w sytuacji osiągnięcia 
zakładanych wpływów ze sprze-
daży nieruchomości lub jeszcze 
wyższej ściągalności gminnych 
dochodów. Jak wiadomo, egze-
kucja należności głównie z tytułu 
czynszów najmu i mediów za loka-

le komunalne pomimo wyczerpa-
nia prawie wszystkich możliwości 
windykacyjnych w tym zakresie 
jest procesem długotrwałym i 
znaczne efekty podjętych dzia-
łań widoczne będą w przyszłości. 
Na szczególne uznanie zasługuje 
również konsekwencja burmistrza 
w zakresie umarzania zaległości 
podatkowych. Jedyną przyczy-

ną umarzania zaległości podatko-
wych rolnikom z tytułu podatku 
rolnego były poniesione przez nich 
znaczne szkody spowodowane wy-
marznięciem upraw. Natomiast z 
tytułu podatku od nieruchomości 
umorzenia w większości dotyczy-
ły jednostek ochotniczych straży 
pożarnych, które nie dysponują 
dochodami, z których mogłyby 
uiścić należny gminie podatek i 
które wykonują bardzo trudną i 
odpowiedzialną pracę na rzecz lo-
kalnej społeczności. Szczególnie 
mocno podkreślam zaangażowanie 
burmistrza w skuteczne pozyski-
wanie środków unijnych, pozy-
tywnie wpływających na rozwój 
gminy. Burmistrz wywiązał się z 
zaplanowanych zadań inwestycyj-
nych i remontowych. Uważam, że 
pozytywnie realizowane są wy-
datki budżetowe. Realizowanych 
jest dużo zadań, a są one rozkła-
dane w taki sposób, aby odczuli 
działalność inwestycyjną wszyscy 
mieszkańcy gminy. Analiza spra-
wozdań finansowych daje podsta-
wę do stwierdzenia, że burmistrz 
dba o pozyskanie dochodów, a wy-
datki czyni oszczędnie i celowo.

Agnieszka Gryc
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Nowe okręgi wyborcze
Na sesji Rady Miejskiej Żarowa, która odbyła się w czwartek, 25 października radni podjęli uchwałę o nowym podziale gminy na okręgi wyborcze. Zmieniają 
się zasady wyborcze. Za dwa lata w wyborach samorządowych żarowianie wybiorą radnych Rady Miejskiej w jednomandatowych okręgach wyborczych. - W 
związku ze zmianą ustawy Kodeks wyborczy i wprowadzeniu okręgów jednomandatowych konieczne było dokonanie podziału gminy Żarów na okręgi jedno-
mandatowe.  Zmianie nie ulegnie liczba radnych w gminie, jednak w każdym okręgu w myśl nowych zasad wybierany będzie tylko jeden radny – wyjaśnia 

sekretarz gminy Żarów Sylwia Pawlik. W gminie Żarów utworzonych zostało dziesięć stałych obwodów głosowania.
 

Poniżej przedstawiamy nowy podział gminy Żarów na okręgi i obwody wyborcze:

  Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej 

1 
Żarów- ulice: Aleja Złotych Dębów,Armii Krajowej nr 1-11A (nieparzyste) i nr 2-12E (parzyste), Bolesława 
Krzywoustego, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Kazimierza Wielkiego, Księżnej Jadwigi Śląskiej, 
Piastowska, Spokojna 

Gimnazjum,  
ul. Piastowska 10,  

Żarów 

2 Żarów- ulice: Aleja Janusza Korczaka, Górnicza, Mieszka I, Wiejska, Władysława Łokietka nr 8A-12C (parzyste) 
Przedszkole Miejskie,  

ul. Władysława Łokietka 14,  
Żarów 

3 Żarów- ulice: Bolesława Chrobrego, Władysława Łokietka  nr 2A-6D (parzyste) i nr 1-15 (nieparzyste) 
Gimnazjum,  

ul. Piastowska 10,  
Żarów 

4 
Żarów -ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesienna, Jesionowa, Jodłowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Kręta, Krótka, Lipowa, Modrzewiowa, Pogodna, Polna, Rybacka, Słoneczna, Świerkowa, 
Topolowa, Wierzbowa, Wiosenna, Wyspiańskiego 

Biblioteka Publiczna,  
ul.Piastowska 10,  

Żarów 

5 
Żarów- ulice: Armii Krajowej nr 13-41 (nieparzyste),  
nr 14-40A (parzyste), Fabryczna, Hutnicza, Kopernika, Krasińskiego, Ks. Mariana Cembrowskiego, Kwiatowa, 
Mickiewicza, Plac Wolności, Przemysłowa, Puszkina, Słowackiego, Słowiańska, Strefowa 

Szkoła Podstawowa ,  
ul. Ogrodowa 1,  

Żarów 

6 Żarów- ulice: 1 Maja, Armii Krajowej nr 42-80 (parzyste) i nr 43-71 (nieparzyste), Cicha, Dworcowa, Generała 
Sikorskiego, Ogrodowa, Sportowa, Szkolna, Wojska Polskiego, Zamkowa 

Szkoła Podstawowa ,  
ul. Armii Krajowej 60,  

Żarów 

7 Kruków, Łażany, Mielęcin, Mikoszowa, Przyłęgów 
Świetlica Wiejska,  
ul. Strzegomska 4,  

Łażany 

8 Mrowiny Świetlica Wiejska,  
ul Wojska Polskiego 57, Mrowiny 

9 Bożanów, Gołaszyce, Kalno, Kalno- Wostówka, Siedlimowice, Wierzbna 
Świetlica Wiejska,  
ul. Świdnicka 21A,  

Wierzbna 

10 Buków, Imbramowice, Marcinowiczki, Pożarzysko, Pyszczyn, Tarnawa, Zastruże Szkoła Podstawowa,  
ul. Żarowska 45, Imbramowice 

Nr okręgu 
wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych 

1 Żarów- ulice: Aleja Złotych Dębów, Armii Krajowej nr 1-11A (nieparzyste) i nr 2-12E (parzyste), Bolesława Krzywoustego, Henryka 
Brodatego, Henryka Pobożnego, Kazimierza Wielkiego, Księżnej Jadwigi Śląskiej, Piastowska, Spokojna 1 

2 Żarów- ulice: Aleja Janusza Korczaka,Górnicza, Mieszka I, Wiejska,Władysława Łokietka nr 8A - 12C (parzyste) 1 

3 Żarów- ulice: Bolesława Chrobrego, Władysława Łokietka nr 2A-6D (parzyste) i nr 1-15 (nieparzyste) 1 

4 
Żarów-ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesienna, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kręta, Krótka, Lipowa, Modrzewiowa, Pogodna, Polna, Rybacka, Słoneczna, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, 
Wiosenna, Wyspiańskiego 

1 

5 Żarów-ulice: Fabryczna, Hutnicza, Kopernika, Ks. Mariana Cembrowskiego, Kwiatowa, Mickiewicza nr 1-33(nieparzyste), Plac 
Wolności, Przemysłowa Puszkina, Słowackiego, Słowiańska, Strefowa 1 

6 Żarów-ulice: Armii Krajowej nr 13-41 (nieparzyste), nr 14-40A (parzyste), Krasińskiego, Mickiewicza od nr 2 - 12 (parzyste) 1 

7 Żarów-ulice: 1 Maja, Armii Krajowej nr 42-62 (parzyste) i nr 43-51 (nieparzyste), Dworcowa, Generała Sikorskiego, Ogrodowa nr 
4,4A, 6 (parzyste), Szkolna, Wojska Polskiego 1 

8 Żarów-ulice: Armii Krajowej nr 55-71 (nieparzyste) i nr 76-80 (parzyste), Cicha, Ogrodowa nr 8-26, Sportowa, Zamkowa 1 

9 Kruków, Łażany 1 

10 Mielęcin, Mikoszowa, Przyłęgów 1 

11 Mrowiny 1 

12 Bożanów, Wierzbna 1 

13 Gołaszyce, Kalno, Kalno-Wostówka,Siedlimowice 1 

14 Imbramowice, Pożarzysko, Tarnawa 1 

15 Buków, Marcinowiczki, Pyszczyn, Zastruże 1 

TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU 
MIEJSKIEGO W ŻAROWIE

Przypomnienie o obowiązku składania informacji i 
deklaracji podatkowych.

1. Przypominamy o obowiązku składania informacji podatko-
wych na odpowiednich drukach , w przypadku:

− nabycia lub zbycia gruntów rolnych, budowlanych,
− nabycia lub zbycia lokalu mieszkalnego, garażu i bu-

dynku 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 nie-
ruchomość, powinny zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim w Ża-

rowie 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 po-

jazdów, czasowego wyrejestrowania.
Druki deklaracji i informacji podatkowych dostępne są w Biu-

rze Obsługi Klienta i w pokoju Nr 2 Urzędu Miejskiego oraz na 
stronie internetowej bip.um.zarow.pl w zakładce „Podatki i opła-

ty 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 upłynął 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 upłynął 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 me-
dia - 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 uchwa-
łę 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 posia-
dania 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 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w oparciu o Zarzą-
dzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 146/2012 z dnia 29.10.2012r. 

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 Zarzą-
dzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 148/2012 z dnia 31.10.2012r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje 
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskie-

go w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w oparciu o 
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 150/2012 z 31 paździer-

nika 2012r. 

Więcej informacji 
znajdziesz na

 
www. um.zarow.pl
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Więcej 
informacji 

znajdziesz na
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Rewitalizacja już ruszyła
W Żarowie na dobre rozpoczyna się długo oczekiwana inwestycja. Z początkiem listopada ru-

szyły pierwsze prace związane z programem rewitalizacji miasta.

 Rewitalizacja rozpoczę-
ła się od remontu dachu 
budynku przy ulicy Mi-
ckiewicza 21 w Żarowie. 
Przypomnijmy, że dzięki 
dofinansowaniu z Regio-
nalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego szesnaście 
wspólnot mieszkaniowych 
oraz jeden budynek gminny 
otrzyma pulę pieniędzy na 
realizację projektu „Odnowa 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych w ramach re-
witalizacji miasta Żarów”. 
- Przetarg na „Remont da-
chu komunalnego budynku 
mieszkalnego usytuowane-
go przy ulicy Mickiewicza 
21 w Żarowie” został roz-
strzygnięty 18 październi-
ka. Pierwsze prace, zgodnie 
z podpisaną umową powin-
ny ruszyć początkiem li-
stopada i obejmować będą 
remont dachu z przemurowa-
niem komina. Wykonawca 
robót Firma Blacharstwo-
-Dekarstwo Usługi Ogól-
nobudowlane z Wąsosza, 
w myśl podpisanej umowy 
do 30 listopada ma zakoń-
czyć remont dachu. Projekt 

ten opiewać będzie na kwotę 
50.358, 63 złotych – wyjaś-
nia kierownik Referatu Go-
spodarki Lokalowej Marian 
Stefański.

W poniedziałek, 29 paź-
dziernika wykonawca za-
dania przejął plac budowy, 
roboty zaś rozpoczęły się 
na początku tego tygodnia. 
- Unijna dotacja, którą udało 

się otrzymać to wspólny suk-
ces żarowskiego samorządu i 
mieszkańców. Pieniądze zo-
staną przeznaczone na ocie-
plenia budynków, remonty 
elewacji, wymiany wad-
liwych instalacji, remonty 

dachów czy dobudowy prze-
wodów kominowych. Cie-
szę się, że Żarów dostał się 
do programu rewitalizacji, 
którego pierwsze efekty bę-
dziemy mogli zobaczyć już 
niebawem – mówi burmistrz 

Żarowa Leszek Michalak. 
Wszystkie prace remon-

towe projektu rewitalizacji 
miasta Żarów zakończą się 
w sierpniu przyszłego roku. 
Jednak już dziś pierwsze 
roboty cieszą mieszkańców 
Żarowa, którzy na taką in-
westycję czekali od dawna. 
- Cieszymy się na ten dłu-
go wyczekiwany remont. Z 

pewnością poprawi się wi-
zerunek naszego budynku, 
tym bardziej, że usytuowany 
jest on w przelotowej części 
miasta. Dach, który obec-
nie jest remontowany był w 
katastrofalnym stanie i wy-
magał kapitalnego remon-
tu. Cieszymy się i mamy 
nadzieję, że w niedalekiej 
przyszłości uda się zgroma-
dzić fundusze na wyremon-
towanie zewnętrznej części 
budynku – mówi Tadeusz 
Rosiek, mieszkaniec remon-
towanego budynku przy uli-
cy Mickiewicza.

Z unijnych pieniędzy Ża-
rów będzie mógł skorzystać 
jeszcze po raz kolejny. I po 
raz kolejny przeznaczyć 
pieniądze na remonty bu-
dynków wspólnot mieszka-
niowych. - To nowa szansa 
dla żarowskich wspólnot 
mieszkaniowych, które te-
raz mają czas na podjęcie 
decyzji, jaki zakres prac po-
winien zostać wykonany w 
ich wspólnocie – dodaje bur-
mistrz Leszek Michalak.

  
Magdalena Pawlik  

Mieszkania 
wypiękniały

 Dobiega końca remont bu-
dynków wspólnot mieszka-
niowych przy ulicy Zamkowej 
4B i 4C w Mrowinach. – Na 
początku września został ogło-
szony przetarg nieograniczony 
na remont lokali mieszkalnych 
nr 5 w budynku usytuowanym 
przy ulicy Zamkowej 4B i nr 1 
w budynku usytuowanym przy 
ulicy Zamkowej 4C w Mrowi-
nach. Na remonty tych lokali 
gmina Żarów pozyskała środ-
ki finansowe od Agencji Nie-
ruchomości Rolnej Oddziału 
Terenowego we Wrocławiu. 
W chwili obecnej wszystkie 
prace są już prawie zakończo-
ne, ale faktyczny remont trwać 
będzie do około dwunastego li-
stopada – wyjaśnia kierownik 
Referatu Gospodarki Lokalo-
wej Urzędu Miejskiego w 
Żarowie, Marian Stefański. 
Rodziny, które na czas re-
montu zostały ulokowane w 
zastępczych lokalach miesz-
kalnych już niedługo będą 

Remont i przebudowa lokali, budowa instalacji 
gazowej i centralnego ogrzewania, remont ścian, 

sufitów i podłóg, wykonanie węzłów sanitarnych, 
wymiana okien i tynków na ścianach i budowa prze-
wodów kominowych, spalinowych oraz wentylacyj-
nych. To zakres prac, jaki został wykonany w lokalach 
mieszkalnych w Mrowinach.

mogły powrócić do swoich 
wyremontowanych mieszkań. 
Zgodnie z podpisaną umową z 
gminą Żarów wykonawca robót, 
firma Almabud z Dzierżoniowa 
zakończy prace remontowe w 
pierwszej dekadzie listopada. 
– Koszty tego remontu zosta-
ną w całości sfinansowane ze 
środków wrocławskiej Agen-
cji Nieruchomości Rolnych. 
Również koszty dokumentacji 
i koszty nadzoru inwestorskie-
go, a muszę powiedzieć, że są 
one niemałe, zostaną pokryte 
przez agencję. Łączny koszt re-
montu lokali mieszkalnych w 
Mrowinach opiewa na kwotę 
185.121,33 złotych – dodaje 
kierownik Referatu Gospodar-
ki Lokalowej. Lokale mieszkal-
ne dzięki remontowi odzyskają 
dawny blask, poprawią się ich 
warunki funkcjonalne oraz 
użytkowe, a wszystkie insta-
lacje będą funkcjonować bez 
jakichkolwiek zastrzeżeń.

Magdalena Pawlik 

Wspomnijmy 
tych, 

co odeszli
Z apraszamy wszystkich zaintere sowanych 

na „Wie czór wsp om n ie ń” upa m iętn iający 
zmarłych zawodników i działaczy środowiska 
sportowego z gminy Żarów. Na wspomnienia 
zapraszamy każdego, kto swą obecnością ze -
chce uczcić pamięć tych, którzy odeszli, a któ-
rych działalność nadal żyje w nas .

- Nie pozwól, by zostali za-
pomniani. Przyjdź i poprzez 
wystąpienie słowne, fotografię 
lub kartkę przypomnij zmar-
łą osobę, która była ci bliska 
lub znajoma. W formach tych, 
wyraź najlepsze wspomnienia 
wspólnych chwil i momentów, 
które szczególnie utkwiły ci w 
pamięci – mówi Jan Caliński, 
pomysłodawca wieczoru. Jan 
Caliński to były zawodnik i tre-
ner Zjednoczonych Żarów, który 
kontynuował swoją bogatą ka-
rierę trenerską w takich klubach, 
jak Górnik Wałbrzych czy Śląsk 

Wrocław, odnosząc, szczególnie 
z tym drugim, wiele sukcesów 
na arenie krajowej. Wszystkie 
materiały dotyczące imprezy bę-
dą gromadzone, stanowiąc cen-
ny materiał faktograficzny na 
przyszłość. Więcej informacji 
na temat wydarzenia uzyskać 
można u dyrektora GCKiS w 
Żarowie Artura Adamka. Wie-
czór wspomnień zaplanowany 
został na 23 listopada o godzi-
nie 18.00 w kawiarni w Gmin-
nym  Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie.

GCKiS w Żarowie

 Przepytali 
Fajdka

U czniowie żarowskiej Szkoły Podstawowej 
mieli okazję spotkać się z jednym z najwy-

bitniejszych żarowskich sportowców, reprezen-
tantem Polski w rzucie młotem na Olimpiadzie 
w Londynie , Pawłem Fajdkiem .

- W Żarowie mieszkałem 
19 lat, tu zaczynałem swo-
ją sportową karierę, ale ak-
tualnie mieszkam i trenuję 
w Poznaniu. Dlatego tutaj 
można mnie spotkać bar-
dzo rzadko – mówił Paweł 
Fajdek podczas spotkania, 
które odbyło się we wtorek, 
30 października. Podczas 
spotkania młodzi żarowia-
nie mieli okazję podpytać 
sportowca nie tylko o suk-
cesy sportowe. Największy 
entuzjazm wśród uczniów 
wzbudzi ła  informacja  o 
tym, że Paweł jest fanem 
klubu FC Barcelona.  Na 
sali padały przeróżne py-

tania. O to, czy sportowiec 
ma dziewczynę, jak czę-
sto przyjeżdża do Żarowa, 
czy mieszka tu jego rodzi-
na oraz jakie plany wiąże 
z Żarowem. Paweł zdradził 
między innymi, że planuje 
zorganizować w Żarowie 
zawody w rzucie młotem. 
Być może już w przyszłym 
roku. A jakie jest najwięk-
sze marzenia sportowca? 
– Moim największym ma-
rzeniem jest zdobycie zło-
tego medalu na olimpiadzie 
za cztery lata – zdradza Faj-
dek. Czego oczywiście mu 
życzymy!
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Pozostaną w naszej 
pamięci

P oczątek listopada to nostalgiczny okres, w którym wspominamy naszych zmarłych bli-
skich . W tym roku odeszło od nas także wielu znamienitych mieszkańców gminy Żarów.  

Józef Fita, sołtys wsi 
Imbramowice. Zmarł 23 

lutego 2012 roku
Nowy rok rozpoczął się 

tragicznie dla mieszkańców 
Imbramowic. W czwartek, 
23 lutego zmarł wieloletni 
sołtys wsi, Józef Fita.  - Jó-
zef był dobrym człowiekiem, 
kolegą, sołtysem. Zawsze 
znalazł czas dla drugiego 
człowieka. Z wielką przy-
jemnością służył pomocą i 
szukał najlepszego rozwiąza-
nia w każdej sytuacji. Nigdy 
nie odmówił pomocy i czasu, 

choć sam miał wiele swoich 

obowiązków związanych z 
gospodarstwem i sołectwem. 
Zawsze pozostanie w naszej 
pamięci – wspomina Paulina

Trafas, radna Rady Miej-
skiej w Żarowie oraz Prze-
wodnicząca Koła Gospodyń 

Wiejskich w Imbramowi-
cach.

Zofia Borysionek, stu-
letnia mieszkanka Kal-
na. Pożegnaliśmy ją 16 

października
W lutym życzono jej ko-

lejnych stu lat w zdrowiu, 
ona sama sobie jeszcze 
więcej pieniędzy. Niespeł-
na rok później żegnaliśmy 
stuletnią mieszkankę Kal-
na. W październiku odeszła 
Zofia Borysionek, najstar-
sza mieszkanka gminy Ża-
rów i jedna z najstarszych 

mieszkanek w powiecie 
świdnickim. Zofia Borysio-
nek zmarła w roku setnego 
jubileuszu swoich urodzin.

Stefan Leletko, polski 
sztangista. Zmarł 5 paź-

dziernika.
W październiku pożegnali-

śmy jednego z najznamienit-
szych polskich sportowców, 
urodzonego w Żarowie, Ste-
fana Leletko. Był jednym z 
najbardziej utytułowanych 
polskich sztangistów, mi-
strzem świata i Europy w wa-
dze muszej 52 kg. Zmarł w 
Opolu w wieku 59 lat. Stefan 
Leletko urodził się 2 wrześ-
nia 1953 roku w Żarowie i 
to właśnie tutaj rozpoczynał 

swe pierwsze kroki w tej dy-
scyplinie sportowej. Począt-
kowo trenował w świetlicy 
wiejskiej w Mrowinach, aby 
potem związać się z opol-
ską Odrą. 

Agnieszka Gryc

Wóz dla 
strażaków

Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Po-

żarzysku wzbogaciła się o 
nowy wóz gaśniczy. 

Jelcz C620  GCBA (Gaś-
niczy, ciężka beczka, auto-
pompa) z 1989 roku trafił 
właśnie do jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Po-
żarzysku. Dzięki współpracy 
z gminą Żarów oraz jednost-
ką Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Imbramowicach udało 
się zakupić wóz, który będzie 
służył strażakom z Pożarzy-
ska. Nie pierwszy raz strażacy 
z Pożarzyska i Imbramowic 
wspomagają się wzajemnie. 
Tym razem obie jednostki 
przeznaczyły stare, bezuży-
teczne już auta na złom, a pie-
niądze uzyskane ze sprzedaży 
przeznaczono na zakup wo-
zu dla Pożarzyska. Braku-
jącą kwotę dołożyła gmina 

Żarów oraz Komenda Po-
wiatowa Państwowej Stra-
ży Pożarnej. – Ten wóz to 
dla naszej jednostki bardzo 
duże wsparcie. Pojemność 

zbiornika wody 5,5 tysiąca 
litrów w zupełności wystar-
czy do zabezpieczenia trzech 
wiosek, które znajdują się 
pod opieką naszej jednostki 
– wyjaśnia Henryk Warchoł, 

Zmarł 
za kierownicą

M i mo w ys i ł ków m ie s zka ńców i ze sp o ł u Pogotow ia Rat u n kowe go 
nie udało się uratować 61-letniego mie szkańca Gołaszyc , kierow-

cy ciężarówki .

Mężczyzna zasłabł za 
kierownicą,  samochód 
wypadł z drogi i zawisł 
na nadrzecznym wale. Do 
zdarzenia doszło w nie-
dzielę, 28 października 
ok. 16.30 w Gołaszycach. 
Kierujący Scanią zjechał 
na prawe pobocze, ude-

rzył w znak informujący 
o terenie zabudowanym. 
Auto przejechało około 
150 metrów przez pole i 
zawisło na nadrzecznym 
wale. Pierwsi na miejscu 
zdarzenia pojawili  się 
strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Po-

żarzysku, którzy wraz z 
jedną z mieszkanek Go-
łaszyc natychmiast roz-
poczęli akcję ratunkową. 
Prowadzili ją do przy-
jazdu pogotowia .  Mi -
mo podjętej reanimacji, 
mężczyzny, niestety, nie 
udało się uratować.

Kronika Policyjna
Spaliły się opony

Dziesięć zastępów straży 
pożarnej wzięło udział w 
gaszeniu pożaru, który wy-
buchł w sobotę, 20 paździer-
nika około godziny 18.00 w 
Łażanach. Spaleniu uległy 
zabudowania magazynowe 
wraz ze znajdującymi się we-
wnątrz oponami i odpadami 
plastikowymi. Wartość strat 
oszacowano na kwotę 150 
tysięcy złotych. Trwają czyn-
ności zmierzające do ustale-
nia okoliczności zdarzenia.

Wyniósł cenną biżu-
terię

Biżuteria o łącznej war-
tości 14 tysięcy 500 złotych 
padła łupem nieznanego 
sprawcy, który we wtorek, 
23 października, wykorzy-
stując nieuwagę domowni-
ków, wszedł do jednego z 
żarowskich mieszkań. W 
chwili obecnej żarowska 

policja prowadzi czynno-
ści, mające na celu ustale-
nie sprawcy kradzieży.

Chciała podwyższyć 
emeryturę

Po raz kolejny żarowska 
policja przestrzega osoby 
starsze przed wpuszczaniem 
do domu obcych osób, poda-
jących się za dalszą rodzinę, 
przedstawicieli urzędu, czy 
firm. O tym, że nieostroż-
ność może mieć fatalne kon-
sekwencje przekonała się 
82-letnia mieszkanka Żaro-
wa. Do zdarzenia doszło we 
wtorek, 23 października. Do 
82-letniej żarowianki zapu-
kała kobieta podająca się za 
urzędniczkę. Pod pozorem 
podwyższenia emerytury i 
wykorzystując nieuwagę po-
krzywdzonej ukradła pienią-
dze w kwocie 4 tysięcy 500 
złotych. 

Oprac. Ag 

 

Kalno ma nowy sprzęt
Społeczność Kalna ma nowy sprzęt grający w świet-
licy wiejskiej .  Sprzęt zakupiło Stowarzyszenie "Ka-
linów", które w czasie dożynek gminnych zorgani-
zowało loterię fantową. Młodzież Kalna dzielnie 
pomagała w przygotowaniu 1000 fantów, które 
później sprzedawała podczas dożynek gminnych. 
Dzięki zaangażowaniu młodzieży udało się sprzedać 
wszystkie losy. Za zarobione pieniądze stowarzysze-
nie w porozumieniu z młodzieżą wybrało odpowiedni 
sprzęt nagłaśniający.  - Dla Kalna to wielkie wyda-
rzenie. Od lat brakowało nam właśnie takiego sprzę-
tu. Cieszymy się, że nowoczesny sprzęt, który udało 
nam się zakupić będzie teraz służył przy organizacji 
wielu uroczystości .  A tych w Kalnie nie brakuje – in-
formuje Ewa Wołek.

prezes OSP Pożarzysko. 
I dodaje: - Jako strażacy i 
mieszkańcy Pożarzyska dzię-
kujemy burmistrzowi, jego 
zastępcy,  PSP w Świdnicy za 

pomoc w pozyskaniu samo-
chodu gaśniczego. Dziękuję 
również kierowcom, któ-
rzy sprowadzili samochód 
spod Rzeszowa, Tomaszowi 
Rzeszewiczowi i Łukaszowi 
Brańce. 

Rusza 
Żarowska 

Liga 
Futsalu

ELECTROLUX 
CUP

Rusza Żarowska Liga 
Futsalu Electrolux 

Cup sezon 2012/13!. Or-
ganizatorem rozgrywek 
jest Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żaro-
wie. Pierwsza kolejka wy-
startuje17 listopada!

- To już piąta edycja cie-
szącej się dużą popularnoś-
cią Ligi Futsalu w naszym 
regionie. Rozgrywki potrwa-
ją do końca lutego przyszłe-
go roku. W cotygodniowych 
kolejkach na parkiecie hali 
sportowej GCKiS występu-
je blisko 200 zawodników, 
którzy rywalizują w dwóch 
ligach. Zapraszam do udziału 
w rozgrywkach oraz do do-
pingowania drużyn – zachęca 
dyrektor GCKiS w Żarowie, 
Artur Adamek.  Sponsorem 
głównym rozgrywek jest 
firma Electrolux z siedzibą 
zakładu w Żarowie. Oficjal-
na strona rozgrywek www.
electroluxcup.zarow.pl. Wy-
darzenie pod patronatem Ga-
zety Żarowskiej.
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Komputery dla biblioteki
J eszcze w tym roku do żarowskiej Biblioteki Publicznej trafi 10 tysię-

cy złotych . Placówka pozyskała właśnie dotację na zakup sprzętu 
kompute rowe go z I n st y t ut u K s ią żk i w ra mach Na ro dowe go P rog ra-
mu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 pn .  „ Kraszewski . Komputery 
dla bibliotek ”.

– Nazwa programu nawią-
zuje do obchodzonego obec-
nie Roku Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, ustanowio-
nego przez Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Cieszymy 
się, że z tej okazji udało nam 
się pozyskać kolejne środki 
dla naszej biblioteki – mówi 
dyrektor Biblioteki Publicz-
nej w Żarowie Stanisława 
Biernacka. Dotacja zostanie 
przeznaczona w całości na 
zakup trzech nowoczesnych 
zestawów komputerowych 
oraz urządzenia wielofunk-

cyjnego. – Tym sposobem 
obecny sprzęt z Czytelni 
Internetowej zostanie prze-
niesiony do Oddziału Dzie-
cięcego, tworząc od dawna 
oczekiwany przez najmłod-
szych użytkowników „Ką-
cik Internetowy” – dodaje 
dyrektorka. To kolejna do-
tacja uzyskana w tym roku 
przez żarowską Bibliotekę 
Publiczną. W maju placówka 
na realizację swoich działań 
pozyskała prawie 10 tysięcy 
złotych. W ramach Programu 
Biblioteki Narodowej „Za-

kup nowości wydawniczych 
do bibliotek” otrzymała 8,5 
tysiąca złotych i blisko tysiąc 
złotych z programu „Akade-
mia Orange dla bibliotek”, 
realizowanego przez Funda-
cję Orange w Warszawie, na 
pokrycie kosztów z tytułu 
opłat abonamentowych do-
stępu do Internetu. W żarow-
skiej bibliotece od 2006 roku 
działa czytelnia internetowa, 
z której bezpłatnie korzystają 
mieszkańcy miasta i gminy 
Żarów, a także osoby przy-
jezdne.

 ŚWIDNICA

10 listopada
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na spektakl „Piotruś Pan i Piraci” – Teatr Klinika Lalek, 

sala Świdnickiego Ośrodka Kultury Rynek 43, godz. 16.00, bilety 10 złotych.

11 listopada
Koncert „L.U.C – 39/89 Zrozumieć Polskę”, Sala Teatralna, Rynek 43, godz. 20.00, bilety w cenie 

20 złotych.

19 listopada
Teatr „Żywoty Świętych Osiedlowych – Teatr Ad Spectatores”, sala teatralna Świdnickiego 

Ośrodka Kultury Rynek 43, godz. 18.00, bilety 12 złotych.

24 listopada
Wieczorek poetycki „... tego nie robi się kotu” - poezja Wisławy Szymborskiej, Muzeum Daw-

nego Kupiectwa Rynek, godz. 16.30, wstęp wolny.

ŚWIEBODZICE

11 listopada
Promocja książki Jerzego Gibka „Szkice z dziejów poczty w Świebodzicach”. Otwarcie wystawy 

plakatu filatelistycznego, sala reprezentacyjna MDK w Świebodzicach, godz. 15.00.

16 listopada
Wernisaż wystawy malarstwa Edyty Kulpy „Ogród moich marzeń”, godz. 18.00.

30 listopada – 2 grudnia
52 krajowa wystawa psów rasowych, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mieszka Starego 6, 

bilety 3/6 złotych.

ŻARÓW

11 listopada
Mistrzostwa Dolnego Śląska w piłce siatkowej kobiet (amatorów), hala sportowa Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu ul. Piastowska 10, godz. 10.00. 
XIV Festiwal Pieśni Patriotycznej, sala widowiskowo-sportowa przy ul. Armii Krajowej 60, w 
godzinach 15.00-20.00. Podczas Festiwalu zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu 

poetyckiego „Gęsie pióro – Polska moim domem”. Regulamin konkursów oraz karty zgłosze-
niowe znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.centrum.zarow.pl

17 listopada
I kolejka Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup, hala sportowa Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie. Zgłoszenia drużyn biorących udział w poprzednim sezonie należy dokonać 
do 5.11.2012 r., nowo powstałe drużyny do 9.11.2012 na adres: ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów, 

fax. (074) 858-07-53, e-mail: sport@centrum.zarow.pl. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

23 listopada
Sportowy wieczór wspomnień, upamiętniający zmarłych zawodników i działaczy środowiska 

sportowego z gminy Żarów, kawiarnia Gminnego Centrum Kultury i Sportu, godz. 18.00. 

więcej na www.um.zarow.pl

CO? GDZIE? KIEDY?

Żarowskie 
nekropolie

W listopadzie wspominamy naszych bliższych i dalszych 
krewnych, znajomych oraz wszystkich innych, których 

nie ma już wśród nas. To doskonały czas, aby odwiedzić ża-
rowskie nekropolie.

W 1865 r., przy drodze 
biegnącej z Żarowa do Pio-
trowic powstał pierwszy 
żarowski cmentarz. Jego fun-
datorem był animator indu-
strialnego rozwoju Żarowa 
– Karl von Kulmiz. Nieste-
ty, po niespełna ćwierćwie-
czu, okazał się zbyt mały dla 
szybko rozwijającej się osa-
dy, dlatego w 1890 r. Rada 
Gminy zdecydowała o utwo-
rzeniu nowego cmentarza. 
Założono go przy drodze łą-
czącej Żarów ze Świdnicą i 
od pierwszych lat XX w. za-
czął spełniać swoje zadanie. 
W latach 20-tych wybudowa-
no kaplicę cmentarną utrzy-
maną w stylu neogotyckim. 
Cmentarz ten, po rozbudowie 
w 1990r., funkcjonuje do dzi-
siaj. W miejscu, po zlikwi-
dowanym w latach 80-tych 

ub. wieku, cmentarzu ewan-
gelickim, utworzone zostało 
Lapidarium, w którym gro-
madzone i eksponowane są 
elementy nagrobków daw-
nych mieszkańców Ziemi 
Żarowskiej. Przed całkowi-
tym zniszczeniem uratowa-
no pozostałości grobowców 
rodzinnych znamienitych 
rodzin żarowskich: Klamt, 
Neugebauer. Trudno ustalić 
do kogo należał trzeci, za-
chowany grobowiec, może 
ktoś z mieszkańców pamię-
ta i pomoże w ustaleniu, kto 
w nim spoczywa? Po zakoń-
czeniu walk II wojny świa-
towej powstał jeszcze jeden 
cmentarz – żołnierzy Armii 
Czerwonej, niosących nam 
swoją „wolność”. W drugiej 
połowie lat 40-tych pocho-
wano na nim żołnierzy po-

ległych w okolicy Żarowa. 
Z cmentarzem tym wiąże się 
ciekawa historia: otóż spo-
czywa na nim jedenastu so-
wieckich żołnierzy, którzy 
„równocześnie spoczywają” 
na cmentarzach w Świdnicy, 
Oławie i Wałbrzychu. Co cie-
kawsze, część z nich w ogó-
le nie figuruje w rejestrach 
osobowych Armii Sowieckiej 
z lat 1944-45! ( „Rosyjscy 
eksperci zainteresowani „za-
gadką” wojennego cmentarza 
żołnierzy Armii Radzieckiej 
w Żarowie” – B. Mucha; 
18.07.2011; strona interne-
towa Żarowskiej Izby Hi-
storycznej). W tym miejscu 
należy wspomnieć o jesz-
cze jednym miejscu – parku 
miejskim, gdzie spoczywają 
doczesne szczątki Karla von 
Kulmiz.

I Ty możesz zostać św. Mikołajem

Ż arowianki organizują świąteczną zbiór-
kę dla podopiecznych Domu Pomo-

cy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia 
Sióstr de Notre Dame w Świebodzicach.

W świebodzickim Do-
mu Pomocy  Społecz -
nej przebywa około 60 
chłopców z  niepełno -
sprawnością intelektu-
alną w wieku od 2 do 15 
lat. Angelika Kalinow-
ska, Stanisława Cabała, 
Magdalena Janaś, Jana 
Praszel, Justyna Kozłow-
ska,  Marzena Kuźma, 
Agnieszka Czuba oraz 
Wioletta Witkowska mia-
ły okazję ich wszystkich 
poznać podczas praktyk, 

które odbyły u świebo-
dzickich sióstr w ramach 
projektu „Wiara w In-
tegrację Pokoleniową”. 
Żarowianki chcą pomóc 
podopiecznym DPS i w 
związku ze zbliżający-
mi się świętami Bożego 

Narodzenia organizują 
świąteczną zbiórkę.  – 
Drobnymi upominkami 
chcemy rozjaśnić dzie-
c ięcy  świa t .  D la tego 
zwracamy się  z  proś-
bą o włączenie się do 
naszej zbiórki.  Szcze-

gólnie prosimy o przeka-
zywanie pampersów dla 
dzieci i dorosłych, bie-
lizny chłopięcej (skar-
petek, majtek, piżamek, 
koszulek,  raj tuz)  oraz 
słodyczy – mówi Wio-
letta Witkowska. Dary 
można składać w sie-
dzibie Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Żarowie 
do końca listopada. I Ty 
możesz zostać świętym 
Mikołajem.

Ag

Codzienne 
informacje 

z Twojej 
gminy na

www.um.zarow.pl
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W unihokeja na medal
D uży sukce s odniosły placówki oświatowe 

z naszej gminy. Podczas finałów dolnoślą-
s k ich u n i hokej a roz e g ra nych we Wro c ł aw iu 
reprezentacja dziewcząt Gimnazjum im . Jana 
Pawła II w Żarowie zdobyła tytuł wicemistrzow-
ski, natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej 
i m .  U N I C E F  w  I m b ra m ow i c a c h  ( n a  z d j ę c iu ) 
wrócili z brązowymi medalami!

W turnieju finałowym wy-
stąpiło osiem najlepszych 
drużyn strefy wałbrzyskiej, 
jeleniogórskiej, legnickiej 
oraz wrocławskiej. Po za-
jęciu drugiego miejsca w 
grupie A, reprezentacja SP 
Imbramowice zmierzyła 
się w półfinale ze zwycięz-
cą grupy B, SP Gaworzyce. 
Po regulaminowym czasie 
gry nasi zawodnicy ulegli 
późniejszemu triumfatorowi 
całego turnieju 3:0. W me-
czu o trzecie miejsce ucznio-
wie imbramowickiej szkoły 
wzięli rewanż za porażkę z 
fazy grupowej, pokonując 
SP Łomnica 4:2. Tym sa-
mym na szyjach reprezen-
tantów SP Imbramowice 
zawisły brązowe medale! 
Wszystkie siedem bramek 
w całym turnieju dla swojej 
szkoły zdobył Kamil Trafas.

Reprezentantki żarwskie-
go Gimnazjum awansowały 
do ścisłego finału dzięki wy-
granej 1:0 nad Gimnazjum 
nr 28 we Wrocławiu. Spot-
kanie o pierwsze miejsce z 
Gimnazjum Krzeszów było 
bardzo zacięte, a o zwycię-
stwie zadecydowało jedne 
celne trafienie. Bramkę da-
jącą zwycięstwo zdobyły za-
wodniczki z Krzeszowa. Po 
małym niedosycie pozostała 
radość z tytułu wicemistrzyń 
Dolnego Śląska! Najwięcej 
celnych trafień dla swojej 
szkoły zanotowała Martyna 
Kołacińska.   

W nieco gorszych humo-
rach powrócili chłopcy z 
Gimnazjum w Żarowie. O 
tym, iż nie znaleźli się w pół-
finale zadecydowały bram-
ki, w których lepsi okazali 
się gimnazjaliści z Oleśnicy. 

Finał dolnośląski żarowia-
nie zakończyli na 6. pozycji.

Dofinansowanie do trans-
portu SP Imbramowice za-
pewniła radna Paulina Trafas.

SP Imbramowice (na zdję-
ciu od lewej): T. Denes, G. 
Skowroński, P. Markiewicz, 

O. Chlewicka, M. Kanownik, 
A. Molzahn, N. Ciastoń, E. 
Kanownik, K. Trafas. Opie-
kun: Janusz Dominik.

Gimnazjum dziewczęta: 
K. Olender, K. Opioła, K. 
Kaczmarek, S. Ciastoń, N. 
Surzyn, W. Duda, M. Ko-
łacińska, M. Baczyńska, S. 
Gorzycka, P. Król. Opiekun: 
Mariusz Kozakow.

Gimnazjum chłopcy: M. 
Jusza, W. Denes, D.. Duda, 
D. Molzahn, P. Droźdzowski, 
W. Pudłowski, P. Nowak, R.. 
Mirek, D. Kozieł. Opiekun: 
Adam Ciupiński.

Zawody odbyły się w ra-
mach współzawodnictwa 
szkolnego, a organizatorem 
był Szkolny Związek Spor-
towy. Unihokej to odmiana 
hokeja, rozgrywana na par-
kiecie.

Siódmy 
w Mistrzostwach 

Niemiec

- Jakub rozpoczynał tur-
niej jako jeden z faworytów. 
Do piątej rundy szachista był 
na 2-3. miejscu. Niestety, 
w szóstej rundzie przegrał 
trochę pechowo z liderem, 
Niemcem Aleksandrem Nie-
mannem, który ostatecznie 
zdobył mistrzostwo bez stra-
ty punktu. Kuba dołożył 
jeszcze porażkę w dziewią-
tej rundzie i zakończył mi-

W dniach od 28.10-3.11 w Sebnitz zostały rozegrane 
Międzynarodowe Mistrzostwa Niemiec w Sza-

chach dzieci do lat 8. Dzięki zdobytej kwalifikacji w 
Memoriale Błaszczaka na mistrzostwach u naszych 
zachodnich sąsiadów mięliśmy naszego reprezen-
tant Jakuba Dołharza.

strzostwa na 7. miejscu. W 
tym miejscu należy nadmie-
nić, że w roku poprzednim 
reprezentant Gońca Żarów 
zajął 20. miejsce, czyli jest 
awans o 13 pozycji – pod-
sumował trener zawodnika 
Michał Bieszczad.  W całych 
mistrzostwach wystąpiło 76 
szachistów.

Krzysztof Dutkiewicz

Goździejewski zapewnił remis
P o przerwie spowodowanej opadami śniegu na boiska powrócili piłkarze Zjednoczonych Ża-

rów występujący w wałbrzyskiej kl. okręgowej. Na własnym boisku gościliśmy MKS Karolinę 
Jaworzynę Śląską . Po bezbarwnej grze, remis gospodarzom zapewnił Krzysztof Goździejewski.

Rozpoczęło się dobrze dla 
Zjednoczonych, którzy w 3. 
min. dzięki celnemu trafieniu 
Sławomira Okarmy objęli pro-
wadzenie. Wraz z upływającym 
czasem gra Zjednoczonych wy-
glądała coraz gorzej. Do gło-
su dochodzili rywale, goszcząc 
coraz częściej w polu karnym 
Zjednoczonych. Efektem była 
bramka wyrównująca, zdobyta 
kwadrans od pierwszego gwizd-
ka arbitra. Po naporze przyjezd-
nych, wrzuconą piłkę do własnej 
bramki skierował Michał Skry-
pak. Pod koniec pierwszej po-
łowy Zjednoczeni we własnym 
polu karnym trzykrotnie blokują 
niebezpieczne strzały rywala.

Druga połowa nie przyniosła 
zmiany wizerunku sił na boi-
sku. Karolina posiadała częściej 
piłkę, grała swobodniej, a co 
najważniejsze miała pomysł na 
przeprowadzanie akcji. Kibice 
Zjednoczonych mogli mieć za 
złe arbitrowi głównemu, iż ten 
w 61. min. nie podyktował rzutu 
karnego po dotknięciu piłki ręką 
w polu karnym przez zawodnika 
z Jaworzyny. Dwie stuprocen-
towe, niewykorzystane szan-
se Michała Korbeckiego oraz 
Adama Ciupińskiego przeplata 
celne trafienie z rzutu wolnego 
Karoliny. Honor gospodarzom 
ratuje w ostatniej akcji doliczo-
nego czasu gry Krzysztof Goź-

dziejewski. Najlepszy strzelec 
żarowskiej drużyny oddał bez-
pośredni strzał z rzutu wolne-
go, który spadł na linię piątego 
metra, po czym znalazł światło 
w bramce.  

 - Zagraliśmy najsłabszy mecz 
w całym sezonie. Dzisiejszy 
punkt trzeba potraktować jako 
zwycięstwo, ponieważ nie za-
służyliśmy na taki wynik. Rywal 
był lepszy, bardziej zdetermi-
nowany do odniesienia końco-
wego sukcesu, dlatego musimy 
cieszyć się z takiego rezultatu 
- powiedział tuż po spotkaniu 
trener KS Zjednoczonych Ża-
rów Sebastian Błaszczyk.

Zjednoczeni po tym meczu 

pozostają liderem. Identyczny 
bilans punktowy posiadają pił-
karze Piławianki Piławy Górnej. 
Po piętach depcze również świd-
nicka Stal oraz MKS Szczaw-
no Zdrój. Wszystkie te drużyny 
mają do rozegrania dodatkowe 
spotkanie. 

Jedno jest pewne, chcąc wy-
walczyć awans do IV ligi musi 
zdecydowanie poprawić się ja-
kość gry biało-niebieskich.

Spotkanie uprzedzone zosta-
ło minutą ciszy, w związku ze 
śmiercią wiernego kibica klubu 
KS Zjednoczonych Żarów i oj-
ca jednego z piłkarzy Krzysz-
tofa Chłopka.

Krzysztof Dutkiewicz

Siatkarze 
rozpoczynają 

zmagania
Po raz 44. wystartuje Powiatowa Liga Siatkówki TKKF. To najstarsza tego ty-

pu liga na Dolnym Śląsku. Do rozgrywek zgłosiło się dziewięć zespołów z 
powiatu świdnickiego. 

Sześciokrotnie dojdzie do derbów Żarowa, a to za sprawą trzech drużyn z naszego miasta, 
które wystąpią w najbliższym sezonie. Do imienników „Chemika” (TKKF, LKS) dołączył 
debiutujący w rozgrywkach Volley Żarów (na zdjęciu). Żarowskie zespoły wszystkie spot-
kania na własnym parkiecie rozegrają w hali sportowej GCKiS w Żarowie.

Terminarz – I runda 
(spotkania u siebie)

1 kol. 8.XI, godz. 18:45  LKS Chemik – Dekoria Świdnica
2 kol. 13. XI, godz. 18:45 TKKF Chemik – Płomień Dobromierz

2 kol. 14. XI, godz. 19:15 Volley – LKS Chemik
3 kol. 22 XI, godz.18:45 Chemik – Dialog Świebodzice
4 kol. 29.XI, godz. 19:15 Volley – Płomień Dobromierz

5 kol. 4.XII, godz. 18:45 TKKF Chemik – Dekoria Świdnica
6 kol. 12.XII, godz. 19:15 Volley – TKKF Chemik

6 kol. 13.XII, godz. 18:45 LKS – MKS Jaworzyna Śl.
7 kol. 8.I, godz. 18:45 TKKF Chemik – Dialog Świebodzice
8 kol. 17.I, godz. 18:45 LKS Chemik – Mechanik Świdnica

9 kol. 22.I, godz.18:45 TKKF Chemik – LKS Chemik
9 kol. 23.I , godz. 19:15 Volley – Dialog Świebodzice


