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Droga już 
po remoncie
Droga powiatowa w Mrowinach 
w końcu doczekała się 
modernizacji.

Zobacz, jak mieszkańcy świętowali 
uroczystość 800-lecia powstania 
swojej miejscowości.

Inwestycje
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Jubileusz 800-lecia 
Siedlimowic

Gmina
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Szachowe potyczki 
Gońca Żarów
Dolnośląski Związek 
Piłki Siatkowej postanowił 
połączyć III i IV ligę. 8

Sport
NASTĘPNY 

NUMER

PAŹDZIERNIKA
31

Świętowali 800-lecie

Tylko do 31 październi-
ka składać można wnio-

ski o przydział mieszkania 
komunalnego. Może się 
o nie starać każdy pełno-
letni mieszkaniec gminy 
Żarów. Warunkiem rozpa-
trzenia wniosków są jednak 
nie tylko dochody. 

Pod uwagę brane są rów-
nież warunki mieszkaniowe 
w dotychczasowym miejscu 
zamieszkania. – Na wnioski 
czekamy do 31 październi-
ka. Potem będą oceniane 
i jeżeli zostaną pozytywnie 
rozpatrzone, osoby takie 
umieszczone zostaną na liście 

mieszkaniowej na 2014 rok. 
Przy czym należy pamiętać, 
że w przypadku jednoosobo-
wego gospodarstwa domowe-
go, powierzchnia mieszkalna 
przypadająca na jedną oso-
bę nie może być większa niż 
10 m², a dochód nie może 
przekroczyć 110% najniższej 
emerytury, czyli kwoty 918,48 
złotych. Z kolei w przypadku 
gospodarstwa wieloosobo-
wego powierzchnia miesz-
kalna nie może przekroczyć 
8 m², a dochód zaś kwo-
ty 667,98 złotych – wyjaś-
nia Stanisława Jabłońska 
z Referatu Gospodarki Lo-
kalowej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Oprócz listy osób oczeku-
jących na przydział lokalu 
mieszkalnego z komunal-
nego zasobu gminy Żarów 
wpisywane są również oso-
by borykające się z trudnymi 
warunkami mieszkaniowymi 
i finansowymi. Obowiązuje 
jeszcze lista osób bezdom-
nych i tych, którzy oczekują 
na przydział lokalu socjalne-
go z wyroku sądowego.

Druki wniosków można 
pobierać i składać w Biu-
rze Obsługi Klienta Urzę-
du Miejskiego w Żarowie. 
Więcej informacji w tym 
temacie można także uzy-
skać pod nr tel. 74 858 05 
91, wew. 344.

Rośnie kolejka chętnych 
na mieszkania

Uroczysta msza święta polowa, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, wręczenie historycznych odznaczeń, 
występy artystyczne i wreszcie moc życzeń i gratulacji. Tak mieszkańcy Siedlimowic w niedzielę, 13 
października świętowali jubileusz 800-lecia powstania swojej miejscowości. r Więcej na stronie 5.

Meble, zużyte opony i in-
ne odpady można bez-

płatnie zostawiać w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
w Żarowie. Z punktu przysto-
sowanego do magazynowania 
tego typu odpadów komunal-
nych korzystać mogą wszyscy 
mieszkańcy gminy Żarów. 

W każdy poniedziałek, 
w godz. od 16.00 do 18.00 i so-
botę od 10.00 do 12.00 odpady 
te można zostawiać w firmie 
Agro system Sp. z o.o. Andrzej 
Konieczny przy ul. Armii Krajo-
wej 34 w Żarowie. - Mieszkań-
cy mogą przywozić zużyty sprzęt 
RTV i AGD (telewizory, lodów-
ki, zamrażarki, lokówki, baterie, 
akumulatory i inne), meble i in-
ne odpady wielkogabarytowe, 

Stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
zużyte opony od pojazdów oso-
bowych, przeterminowane leki 
i chemikalia oraz w workach 
tworzywa sztuczne, papier, tek-
turę, szkło i metale. Raz w mie-
siącu można przekazać również 
do 0,5 m3 gruzu budowlanego. 
Przypominamy, że dostarczając 
odpady do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów należy mieć 
ze sobą dowód osobisty - wy-
jaśnia Tomasz Kuska, inspek-
tor ds. gospodarki komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Wciąż jeszcze ponownie 
składać należy druki deklara-
cji śmieciowej. Na spóźnialskich 
czekają pracownicy żarowskie-
go Urzędu Miejskiego, którzy 
pomogą w wypełnieniu do-
kumentów. Przypominamy, że 
nowe stawki podatku śmiecio-

wego, które obowiązują już od 
1 września nałożyły obowiązek 
złożenia po raz drugi deklaracji 
śmieciowej. Umowy śmieciowe 
z dowolną firmą wywożącą od-
pady mogą natomiast zawierać 
mieszkańcy, prowadzący dzia-
łalność gospodarczą, jednost-
ki oświatowe oraz pozostałe 
nieruchomości o charakterze 
niezamieszkałym. Niedopusz-
czalnym jest jednak, prowa-
dząc działalność gospodarczą 
nie posiadanie umowy z fir-
mą śmieciową, która wpisa-
na jest do rejestru działalności 
gospodarczej. Przy czym nale-
ży pamiętać, że częstotliwość 
wywozu nie może być rzadsza 
niż raz na 14 dni - dopowiada 
Krystian Chęciek, referent ds. 
gospodarki komunalnej. 
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Ogłoszenia drobne

Kronika Policyjna
Sklepowi rabusie

Najpierw obserwują teren, 
wybierają sklepy, a później 
plądrują co się da. Jeden 
dokonał kradzieży półek 
sklepowych w żarowskim 
sklepie Biedronka, a dru-
gi splądrował kosmety-
ki o wartości 800 złotych. 
Pierwszym rabusiem oka-
zał się 71-letni mężczyzna 
i za taki czyn grozi mu od 
3 miesięcy do 5 lat pozba-
wieni wolności. Sprawców 
kradzieży kosmetyków 
w sklepie przy ulicy Armii 
Krajowej w Żarowie nie 
udało się namierzyć, ale 
trwają czynności zmierza-
jące do ich ustalenia. Grozi 
im od roku do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Na „gazie” za kierownicą
Ponad 1,45 promila al-

koholu w wydychanym 
powietrzu miał 20-letni 
mężczyzna, który w takim 

stanie kierował samocho-
dem. Żarowscy policjanci 
zatrzymali nietrzeźwego 
kierowcę, jednak w trakcie 
awantury dokonał jeszcze 
zniszczenia mienia, któ-
re wyceniono na kwotę 
1300 złotych Za kierowa-
nie w stanie nietrzeźwym 
grozi mu od 3 miesięcy do 
5 lat pozbawienia wolności.

Pożyczyli samochód
Od 3 miesięcy do 5 lat po-

zbawienia wolności grozi 
dwóm mężczyznom, którzy 
w poniedziałek, 30 wrześ-
nia dokonali kradzieży sa-
mochodu Audi A6. - W toku 
postępowania ustalono, że 
30-latek i 25-latek poży-
czyli w Wierzbnej samo-
chód o wartości 40 tysięcy 
złotych. Pojazd i dwóch 
śmiałków odnaleziono. Od-
powiadać będą za krótko-
trwałe użyczenie pojazdu 
– wyjaśnia Izabela Basztu-

ra, komendant żarowskiego 
komisariatu policji.

Bardziej widoczni 
w odblaskach

Dzięki elementom od-
blaskowym piesi stają się 
bardziej widoczni na dro-
gach. Warto o nich pamię-
tać zwłaszcza teraz, kiedy 
szybciej zapada zmierzch. 
O rozwagę apelują również 
żarowscy funkcjonariusze po-
licji. - Jesienna pora i szyb-
ko zapadający zmierzch to 
czas, kiedy należy pomyśleć 
o naszym bezpieczeństwie na 
drogach. Każdy pieszy bądź 
rowerzysta, który ma na so-
bie odblaski staje się bar-
dziej widoczny i przyciąga 
uwagę innych uczestników 
ruchu drogowego. Apeluje-
my o zachowanie ostrożno-
ści i ubieranie odblaskowych 
elementów – dopowiada Iza-
bela Basztura.

Oprac. Magdalena Pawlik 

 ˕Kupię garaż przy ul. Mieszka I i Łokietka w Żarowie. Tel. 607 420 488, 609 083 536

 ˕Sprzedam mieszkanie własnościowe 62 m2 po kapitalnym remoncie  

w Żarowie na ul. Łokietka. Tel. 504 425 660 lub 504 425 674

 ˕Sprzedam mieszkanie w Żarowie, Os. Piastów, parter, 2 pokoje,  

47,55 m2. Tel. 604 502 956. Kontakt w godz. 16 – 21. 

 ˕Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną w Żarowie, Osiedle Piastów,  

ul. H. Brodatego – 991 m2.Tel. 0049 1791124606, 0049 1799665599

Uwaga! Przerwa w dostawie energii elektrycznej 
W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycz-
nych w Bożanowie (Bożanów 25a i 27a) nastąpi przerwa w dostawie prądu elektrycznego. Mieszkańcy tej 
miejscowości pozbawieni będą prądu w poniedziałek, 21 października w godzinach od 8.00 do 16.00.
W środę, 23 października przerwa w dostawie prądu elektrycznego nastąpi również w Bukowie (ulice: Kwia-
towa, Lipowa, Ogrodowa i Spacerowa). Mieszkańcy pozbawieni będą prądu w godzinach od 8.00 do 16.00.
Przerwę w dostawie prądu elektrycznego odczują także mieszkańcy Mielęcina. W piątek, 25 października, 
w godzinach od 8.00 do 16.00 prądu pozbawieni będą mieszkańcy ulic 29 do 34 i dz. 422/2. 

- Tylko poprzez bezpośred-
ni kontakt z drugim człowie-
kiem, a taki umożliwiają 
naszym gimnazjalistom re-
alizowane w ramach wy-
miany młodzieży spotkania 
z uczniami z partnerskiego 
miasta Lohmar. Jest to naj-
lepsza okazja do wymiany 
doświadczeń i poglądów mię-
dzy młodymi ludźmi, a także 
dodatkowa mobilizacja do 
nauki języków obcych – mó-
wi Helena Słowik, dyrek-
tor żarowskiego gimnazjum, 
i cieszy się, że kolejna wizyta 
polskich uczniów u przyja-
ciół w Niemczech przebiegła 
w bardzo radosnej atmosfe-
rze.

Na tak pomyślny przebieg 
spotkania, które odbyło się 

w dniach 23.09 – 30.09, miał 
z pewnością wpływ boga-
ty program, jaki dla grupy 
20 polskich uczniów oraz 
ich opiekunów (Joanna 
Mięki, Adam Ciupiński, 
Agnieszka Żydek) przygo-
towali partnerzy z Realschule 
w Lohmar. Młodzież spędzi-
ła radosne chwile w Parku 
Rozrywki “Phantasialand”, 
a w Kolonii zwiedziła naj-
wyższą katolicką katedrę na 
świecie. Kolejnymi atrakcja-
mi były wizyta w ZOO i na 
kręgielni oraz zwiedzanie 
tamy wodnej i wreszcie 
integracja podczas wspól-
nego grilla. Żarowscy ucz-
niowie uczestniczyli również 
w zajęciach dydaktycznych 
swoich niemieckich równie-

śników w ich szkole oraz 
w zajęciach warsztatowych 
w oczyszczalni wody.

Ten owocny wyjazd nie 
mógłby się odbyć bez wspar-
cia finansowego Gminy Ża-
rów, miasta Lohmar oraz 
międzynarodowej organi-
zacji Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży. 
Ponadto Burmistrz Lohmar 
Wolfgang Roeger wykazał 
się bardzo serdecznym ge-
stem i przekazał na atrakcje 
dla młodzieży dodatkową 
kwotę w wysokości 300 Eu-
ro. Uczniowie z obu miast 
bawili się doskonale, a ich 
opiekunowie już snują pla-
ny kolejnego spotkania. Tym 
razem na polskim gruncie. 

Agnieszka Socha

Uroczyste przekazanie czeku opiewającego na 300 Euro. Suma ta została przeznaczona na dodatkowe atrakcje dla 
młodzieży uczestniczącej w programie wymiany.

Z wizytą u niemieckich 
przyjaciół 

Jak efektywnie zdobywać kompetencje europejskie i uczyć się języków obcych? W jaki 
sposób skutecznie walczyć ze steorotypami? I jak robić to w miły i przyjemny sposób? 

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

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opraco-
wania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych na podstawie 
następujących uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:

Nr XL/313/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w  obrębie wsi Mielęcin, gmina Żarów

Nr XL/314/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów (zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmi-
na Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/239/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2005r.)

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące w/w planów miejsco-
wych w terminie do dnia 07 listopada 2013r.  na piśmie na adres: Burmistrz Żarowa, ul. Zamkowa 2, 
58-130 Żarów.
Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i  adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

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

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 647 z późniejszymi zmianami) 

z a w i a d a m i a m
o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie następujących uchwał:
Nr XL/313/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Mielęcin, gmina Żarów
Nr XL/314/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów (zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina 
Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/239/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2005r.)

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy 
składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do dnia 07 
listopada 2013 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
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Wśród nich są również ta-
cy, którzy swoją pracę trak-
tują jako coś więcej niż tylko 
zawód. To dla nich prawdzi-
wa misja i powołanie. Czy 
wśród żarowskich nauczy-
cieli, wychowawców i peda-
gogów są tacy, którzy stają 
się nie tylko powiernikami 
młodych ludzi, ale również 
ich przyjaciółmi? Czy swo-
ją pracę wykonują z wielkim 
poświęceniem? I wreszcie, 
czy potrafią zmierzyć się 
z problemami dzieci i mło-
dzieży? W poniedziałek, 14 
października za kreatywność, 
poświęcenie, zasługi i roz-
wijanie talentów wśród ucz-
niów żarowscy nauczyciele 
otrzymali nagrody finanso-
we od burmistrza Żarowa. 
– Czas nauczyciela mierzo-
ny jest trochę inaczej. Nie 
kalendarzem, latami, mie-
siącami czy tygodniami. On 
jest mierzony wyedukowany-
mi pokoleniami. I za cierp-
liwość, zaangażowanie oraz 
codzienny trud składam wy-
razy podziękowania. Głębo-
ko wierzę w to, że najlepszym 
potwierdzeniem sensu waszej 
pracy jest uśmiech, wdzięcz-
ność oraz przyjaźń uczniów 
i wychowanków - mówił pod-
czas wręczenia nagród na-
uczycielom burmistrz Leszek 
Michalak.

Za oddanie, pasję i wielką 
aktywność burmistrz Żaro-
wa wyróżnił pięciu pedago-

Odznaczeni za pracę
Czerwone goździki, apel na baczność i uroczysta akademia. 

Rajstopy lub kawa od szkolnych prymusów dla ulubionych 
nauczycieli. I moc życzeń. Dziś od wystawnych uroczystości 
najlepszym prezentem są dla nich sukcesy i osiągnięcia ucz-
niów. Tego dnia są najważniejsi, przyjmują gratulacje i kwiaty. 

gów: Renatę Frycz, Janusza 
Dominika, Jolantę Nowak, 
Wiesławę Elster i Jolantę 
Papińską. 

A jacy są najlepsi 
z najlepszych?

Renata Frycz, Szkoła 
Podstawowa im. Anny Jen-
ke w Mrowinach

- Pomocna, uczynna i spra-
wiedliwa. Zdobytą wiedzą 
i doświadczeniami w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej 
chętnie dzieli się z inny-
mi nauczycielami. Pomaga 
uczniom w trudnej sytua-
cji materialnej i życiowej. 

Współpracuje z różnymi or-
ganizacjami i stowarzysze-
niami, uczestniczy w kursach, 
szkoleniach i warsztatach do-
skonalących. I bardzo inten-
sywnie zachęca rodziców do 
uczestnictwa w życiu szkoły 
– tak o wyróżnionej nauczy-
cielce mówi Roman Ko-
nieczny, dyrektor placówki 
oświatowej w Mrowinach.

Janusz Dominik, Szkoła 
Podstawowa im. UNICEF 
w Imbramowicach

O tym, czym w pracy na-
uczyciela wyróżnia się Janusz 
Dominik wyjaśnia Krystyna 
Waliszak, dyrektor szkoły 

w Imbramowicach. – Pasjo-
nat i wielki optymista. Swoją 
pracę wykonuje z wielkim po-
święceniem, ale również en-
tuzjazmem. Kocha to co robi, 
a swoją miłością do spor-
tu próbuje także „zarazić” 
młode pokolenie. Miejsca na 
podium, które zdobywają ucz-
niowie szkoły w unihokeju, 
tenisie stołowym i miniko-
szykówce są dla niego naj-
lepszą nagrodą.

Jolanta Nowak, Bajkowe 
Przedszkole w Żarowie

- Doświadczona, ambitna 
i kreatywna – opisuje nauczy-
cielkę żarowskiego przed-
szkola dyrektor tej placówki, 
Elżbieta Wierzyk. I dodaje. 
– Sympatię wzbudza nie tyl-
ko wśród naszych najmłod-
szych, ale również wśród 
rodziców przedszkolaków. 
W swojej pracy zawsze się-
ga po nowe i ciekawe pomy-
sły, które sprawiają dzieciom 
niesamowitą frajdę. Z po-
wodzeniem prowadzi rów-
nież kółko teatralne i na tę 
działalność często pozyskuje 
środki finansowe od różnych 
sponsorów. Była inicjatorką 
i realizatorką ogólnopolskie-
go konkursu plastycznego 
„Dziecięce uczucia tęczą 
malowane”.

Wiesława Elster, Szko-
ła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy w Żarowie

O zasługach nauczycielki 
matematyki mówi dyrek-
tor żarowskiej podstawów-
ki, Urszula Rurarz. – Ma 
bardzo dobry kontakt z ucz-
niami, a jej praca znajduje 
duże uznanie wśród pracow-
ników grona pedagogicz-
nego i rodziców. Wysokie 

ZDANIEM MIESZKAŃCÓW

wyniki uczniów startujących 
w konkursach matematycz-
nych „Mecz Szarych Ko-
mórek”, „Matematyka bez 
tajemnic” i „Kangur Ma-
tematyczny” potwierdzają 
jej wielki zapał do wykony-
wanej pracy. Jest również 
koordynatorem na terenie 
szkoły wojewódzkiego kon-
kursu interdyscyplinarnego 
„zDolny Ślązaczek”.

Jolanta Papińska, gim-
nazjum im. Jana Pawła 
II w Żarowie

- Jej sukces to sukces ucz-
niów, którzy uczestnicząc 
w konkursach i festiwalach 
muzycznych o zasięgu krajo-

wym, dolnośląskim, powiato-
wym i gminnym zdobywają 
wyróżnienia. Pracę nauczy-
ciela traktuje jak powołanie 
i wkłada dużo wysiłku, aby 
talenty wokalne, instrumen-
talne i multimedialne gim-
nazjalistów były zauważane 
i nagradzane. Przygotowuje 
oprawę muzyczną uroczy-
stości szkolnych, gminnych 
i parafialnych. Z powodze-
niem od wielu lat prowadzi 
również chór szkolny i para-
fialny – mówi o nauczyciel-
ce religii Helena Słowik, 
dyrektor żarowskiego gim-
nazjum.

Magdalena Pawlik

Kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodo-
wej, potocznie zwany Świętem Nauczyciela. Z tej 

okazji warto zastanowić się nad tym, jakimi cechami 
powinien charakteryzować się dobry nauczyciel. Co 
sprawia, że niektórych pedagogów wspominamy z sen-
tymentem? Swoimi refleksjami na ten temat dzielą się 
mieszkańcy gminy Żarów. 

Paulina Łagoda
Moim zdaniem dobry nauczyciel po-
winien być spokojny, cierpliwy, nie 
podnosić głosu bez powodu. Bardzo 
ważne jest też, żeby potrafił w przy-
stępny sposób przekazywać swoją 
wiedzę i  żeby był uczciwy. Miło 
wspominam moją nauczycielkę fi-
zyki, panią Janik, ponieważ potrafiła 

wytłumaczyć materiał tego trudnego przedmiotu tak, aby każ-
dy uczeń zrozumiał.

Krzysztof Janicki
Na własnej skórze – z wykształcenia 
jestem nauczycielem – doświad-
czyłem tego, że nauczyciel musi 
być konsekwentny. Dobry pedagog  
nie może dać uczniom wejść sobie 
na głowę, powinien ustalać jasne 
zasady i ich przestrzegać. Poza tym 
ważna jest jego wiedza merytorycz-

na, niezależnie od nauczanego przedmiotu. Żeby dobrze uczyć 
innych, trzeba wiedzieć, o czym się mówi. 

Wioletta Balcerzak
Dobry nauczyciel według mnie po-
winien mieć po prostu odpowiednie 
podejście do dzieci. Z jednej strony 
musi być miły, a  z  drugiej wyma-
gający, ale nie za surowy. Takich 
nauczycieli wspomina się nawet po 
latach z sentymentem. Na przykład 
mój nauczyciel plastyki potrafił od-

kryć i wspierać talent u swoich uczniów, pomóc im uwierzyć 
we własne siły, o czym z wdzięcznością pamiętam do dziś. 

Lucyna Olszańska
Nauczyciele powinni być sym-
patyczni, mili, troskliwi. Jeśli nie 
krzyczą na dzieci bez powodu, jeśli 
podchodzą do uczniów z  radością, 
z  uśmiechem i  z  sercem, to dzieci 
to wyczuwają i  odwzajemniają się 
sympatią. Ważne jest też, żeby mieli 
dobre podejście zarówno do młod-

szych, jak i do starszych uczniów. 

Tekst: Agnieszka Socha / zdjęcia: Magdalena Pawlik 
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Najbardziej zniszczony 
odcinek drogi powiato-

wej w Mrowinach zyskał no-
wą nawierzchnię asfaltową. 
Do użytku oddano również 
prawie 135 metrów nowe-
go chodnika biegnącego 
wzdłuż drogi powiatowej 
nr 2880D. 

To nie rozwiązuje jed-
nak problemu złej jako-
ści pozostałej części drogi 
w Mrowinach i zgodnie z za-
powiedziami powiatu do ko-
lejnej części remontu na razie 
nie dojdzie. - Przebudowa-
na została droga powiato-
wa w ciągu ulicy Wojska 
Polskiego na odcinku od 
przejazdu kolejowego do 
skrzyżowania z ulicą Szkol-
ną w Mrowinach. Ze środków 
powiatowych wykonano rów-
nież nowe chodniki i w tym 
zakresie zamontowano wpu-
sty uliczne, ustawiono kra-
wężniki i obrzeża betonowe 
oraz ułożono nawierzchnię 
z kostki betonowej. W przy-
szłym roku przygotowywany 
ma być projekt dokumentacji 
kolejnej części drogi z Mro-
win w kierunku Żarowa, 
ale na razie jest za wcześ-
nie, żeby mówić o jakichkol-
wiek deklaracjach – tłumaczy 
Ryszard Papciak ze Służby 
Drogowej Powiatu Świdni-
ckiego.

Nie tylko nowa nawierzch-

Mieszkańcy Mrowin odetchnęli z ulgą. Droga powiatowa nr 2880D będąca 
pod zarządem Starostwa Powiatowego w Świdnicy w końcu doczekała się 
modernizacji.

Droga już po remoncie

nia drogowa poprawi bez-
pieczeństwo mieszkańców 
i użytkowników ruchu dro-
gowego. Dzięki staraniom 
gminy Żarów na tym odcin-
ku powstało również nowe 
oświetlenie, które sfinan-
sowane zostało ze środków 
budżetu gminy oraz wyod-
rębnionego w jego ramach 
funduszu sołeckiego. - Nie 
było pilniejszego remontu 
w Mrowinach niż remont 
drogi powiatowej, która nie 
nadawała się już do użytku 
zewnętrznego. Tym razem nie 
trzeba było wspierać powia-
tu w jego pracach, choć na 
budowę nowego oświetlenia 
środki finansowe pochodzi-
ły z budżetu gminy Żarów. 
Droga biegnąca przez Mro-
winy jest drogą powiatową, 
a każdy właściciel odpowia-
da za swoją własność. Gmina 
Żarów również jest właści-

cielem części dróg i naszym 
obowiązkiem jest wykonać 
remonty tam, gdzie jest taka 
potrzeba. Przykładem może 
być chociażby ulica Armii 
Krajowej w Żarowie, która 
po przerwie zimowej została 
odremontowana. I u nikogo 
nie szukaliśmy wsparcia, bo 
nie było takiej możliwości. 
Tak samo starosta jest odpo-
wiedzialny za drogi powia-
towe, na remonty których 
otrzymuje pieniądze. Bez-
pieczeństwo naszych miesz-
kańców jest jednak w tym 
przypadku kwestią prioryte-
tową – dopowiada burmistrz 
Leszek Michalak.

Modernizacja drogi w Mro-
winach kosztowała ponad 
dwieście tysięcy złotych. 
Nowe inwestycje drogowe 
zostały oddane do użytku po-
czątkiem października. 

Magdalena Pawlik 

Dobiegają końca prace re-
montowe przy budowie 

boiska lekkoatletycznego 
przy żarowskiej podsta-
wówce. Żarów jako jed-
na z szesnastu pierwszych 
gmin i jedyna w powiecie 
świdnickim zakwalifikowa-
ła się do programu budowy 
obiektów lekkoatletycznych 
„Dolny Śląsk dla Królowej 
Sportu”. 

Dziś widać, że pomysł 
burmistrza Żarowa, który 
zabiegał o pozyskanie do-
datkowych środków finan-
sowych na realizację tej 
inwestycji był bardzo traf-
ną decyzją. - Znakomite re-
zultaty programu sportowego 
„Moje boisko – Orlik” stały 
się dla nas wzorcem dla te-
go typu zagadnień. Zostały 
one powielone, tylko tym ra-
zem dla dyscypliny lekkoatle-
tycznej. Jako pierwsza gmina 
w powiecie świdnickim złoży-
liśmy wniosek i uzyskaliśmy 
dofinansowanie w tym pro-
gramie. Jestem przekonany, 
że nowe boisko będzie tętnić 
życiem, wychowa prawdzi-
we sportowe talenty i będzie 
miejscem rywalizacji w du-
chu „fair play” - przekonuje 

Specjalnym gościem na uroczystości otwarcia nowego boiska będzie 
tegoroczny mistrz świata Paweł Fajdek. Podczas obchodów Międzynarodowego 
Dnia Bez Samochodu najsłynniejszy żarowski sportowiec, w nagrodę za zasługi 
sportowe otrzymał puchar od żarowskich radnych. W ich imieniu nagrodę 
Pawłowi wręczał przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pudlik

Wielkie otwarcie tuż, tuż

Na nowym obiekcie lekkoatletycznym znajdzie się czterotorowa bieżnia 
lekkoatletyczna z nawierzchnią syntetyczną, sześciotorowa bieżnia do sprintu, 
skocznia w dal z 40-metrowym rozbiegiem, stanowiska do pchnięcia kulą i 
boisko wewnątrz bieżni. Z nowoczesnej bazy sportowej będzie można korzystać 
już pod koniec października.

boiska kosztowała prawie 
800 tysięcy złotych, z czego 
300 tysięcy złotych to unijna 
dotacja, jaką gmina Żarów 
pozyskała z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Wielkimi 
krokami zbliża się już fi-
nalna część tej inwestycji. 
Kontynuowane są już tylko 
prace porządkowe. - Wszyst-
kie prace zostaną ukończone 
we wcześniej zaplanowanych 
terminach. Boisko zostało już 
pokryte warstwą asfaltową 
ET. Przed nami został jeszcze 
etap uzbrojenie boiska i do-
kończenia ogrodzenia tego 
terenu. Mieszkańcy Żarowa 
będą mogli szkolić się w lek-
kiej atletyce już w pełni bez-

piecznie – tłumaczy Jacek 
Harla, kierownik budowy 
z Konsorcjum Lider-DA-
BRO-BAU Paweł Dąbrow-
ski i Agnieszka Dąbrowska 
ze Świdnicy, które wygrało 
przetarg na budowę nowego 
boiska w Żarowie.

Boisko, które powstaje przy 
Szkole Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie będzie 
ogólnodostępne  dla wszyst-
kich mieszkańców gminy 
Żarów. Dopełni ono ofertę 
zajęć sportowych wraz z boi-
skiem sportowym Orlik, halą 
sportową Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu oraz 
niedawno powstałą ścieżką 
zdrowia. 

Magdalena Pawlik 

Uroczyste otwarcie obiek-
tu lekkoatletycznego 

w Żarowie realizowanego 
w ramach programu „Dolny 
Śląsk dla  Królowej Spor-
tu” dofinansowanego ze 
środków Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego zaplano-
wane zostało na piątek, 25 
października. W dniu otwar-
cia o godz. 11.30 pierwszy-
mi użytkownikami nowego 
boiska będą marszałkowie, 
parlamentarzyści, lokalni 
samorządowcy i zaproszeni 
goście. 

burmistrz Leszek Michalak.
Budowa nowoczesnego 

Sześciobiegowa manual-
na skrzynia biegów i au-

topompa z wysokim oraz 
niskim ciśnieniem. Ma na-
pęd na cztery koła, 2000 
litrów wody w zbiorniku, 
oświetlenie stroboskopowe 
i sygnalizacyjne. I zbiornik 
na środek pianotwórczy. 

Tak wyposażony samo-
chód pożarniczy Volvo FL 
6 z 1998 roku w piątek, 11 
października trafił do dru-
hów z żarowskiej jednostki 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych. – Jest nowoczesny, do-
brze wyposażony i słychać 
go z daleka. Nowy nabytek, 
który kupiony został w Ła-
giewnikach kosztował 60 ty-
sięcy złotych i jest drugim, 
obok wozu strażackiego Steyr 
samochodem pożarniczym 
jednostki w Żarowie. Pienią-
dze na jego zakup pochodzi-
ły z budżetu gminy Żarów, 
żarowskiego zakładu Pol-
skiej Ceramiki Ogniotrwałej 

Rok 2013 poprawił znacznie kondycję trzech kolejnych jednostek OSP. Do 
strażaków z Imbramowic trafił wóz Jelcz, w Kalnie stary Żuk został wymieniony 
na nowy wóz Lublin, a druhowie z OSP Mrowiny wzbogacili się o samochód 
Man 8.136 F. Na zdjęciu samochód Volvo FL 6, który jest nowym nabytkiem 
żarowskich strażaków

Volvo dla żarowskich strażaków

oraz datków ze złomowania 
przeznaczonych przez dru-
hów z Pożarzyska, Imbra-
mowic, Wierzbna i Żarowa 
– wyjaśnia Michał Domań-
ski, podinspektor ds. woj-
skowości, obrony cywilnej, 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Z nowego nabytku cie-
szą się najbardziej straża-
cy-ochotnicy, choć jeszcze 
w tym roku trafi do nich ko-
lejny sprzęt ochrony prze-
ciwpożarowej. Żarowska 
jednostka, która znajduje 
się w Krajowym Systemie 
Ratownictwa Gaśnicze-
go corocznie otrzymuje 

kolejne dosprzętowienia. 
– Wiemy ponad wszelką 
wątpliwość, że sprzęt do 
ratowania ludzi jest naj-
wyższym priorytetem. I cie-
szę się, że przy wsparciu 
naszych lokalnych władz, 
sponsorów i druhów z in-
nych jednostek Żarów 
dysponuje takim sprzętem 
– dopowiada Ireneusz Za-
dylak, Miejsko-Gminny 
Komendant OSP w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Na czym polega praca 
w samorządzie? W ja-

kich tematach żarowscy rad-
ni Rady Miejskiej podejmują 
najważniejsze dla mieszkań-
ców decyzje? 

I z jakimi problemami przy-
chodzi im się zmierzyć? 
O tym, czy w tym zawodzie 
ze szczególną uwagą należy 

O czym debatują 
żarowscy radni?

słuchać głosu mieszkańców 
opowiedzą żarowscy radni. 

W kolejnym numerze ga-
zety o byciu radnym, współ-
pracy z innymi podmiotami 
i potrzebach mieszkańców 
relacjonować będą radni 
oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie Tade-
usz Pudlik. 
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Obchody uroczystości zgromadziły w Siedlimowicach 
przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, radnych 
Rady Miejskiej Żarowa, sołtysów i kierowników jednostek 
funkcjonujących na terenie gminy, pracowników żarow-
skiego Urzędu Miejskiego, przedstawicieli Związku Pił-
sudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, a przede wszystkim 
mieszkańców wsi.

Jubileusz Siedlimowic rozpoczęła uroczysta msza świę-
ta polowa odprawiona w intencji wszystkich mieszkańców 
wsi. – Dzisiejsze święto 800-lecia Siedlimowic to szczegól-
ny dzień w życiu mieszkańców. Pamięć przywiodła nas dziś 
na to wyjątkowe wydarzenie. Musimy pamiętać dziś również 
o tożsamości, która scala innych ludzi. Gdy utożsamiamy się 
ze swoim miejscem zamieszkania stajemy się zwarci i zjed-
noczeni, a przede wszystkim gotowi sobie nawzajem poma-
gać. Wyzwala to u nas uczucie życzliwości i sprawiedliwości. 
Dziękujemy dziś tym pierwszym osadnikom, którzy na tych 
ziemiach już w XIII wieku rozpoczęli codzienne życie. Po-
dziękowania składamy również pierwszym i późniejszym 
właścicielom wsi, którzy przyczynili się do wzrostu gospo-
darczego tej wsi. I choć minęły wieki od tamtych lat, my 
wciąż będziemy pamiętać – podkreślał ks. Mariusz Walas, 
proboszcz parafii pw. Św. Stanisława i Biskupa Męczennika 
w Bukowie, który celebrował liturgię.

Społeczność z Siedlimowic jest bardzo dynamiczna, a miesz-
kańcy zaskakują wieloma inicjatywami. – I to wcale nie jest 
przesadzone, bo to naprawdę jest wioska z charakterem. Lu-
bimy robić wszystko po swojemu, mamy własne cele i bardzo 
konsekwentnie je realizujemy. I jak na razie te nasze zasady 
sprawdzają się. To jest hardy charakter, ale w pozytywnym 
znaczeniu – tak o zaangażowanych w uroczystość jubileuszo-
wą mieszkańcach mówiła Beata Śliwa, sołtys Siedlimowic. 
Za wkład pracy, poświęcenie czasu, kreatywność i wielką 
inspirację podziękowania od burmistrza Żarowa otrzymali 
wszyscy mieszkańcy wsi. 

Gm i na  «

Świętowali 800-lecie
Uroczysta msza święta polowa, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, wręczenie historycznych odznaczeń, występy artystyczne 

i wreszcie moc życzeń i gratulacji. Tak mieszkańcy Siedlimowic w niedzielę, 13 października świętowali jubileusz 800-lecia 
powstania swojej miejscowości. 

W uroczystości 800-lecia Siedlimowic uczestniczyło wie-
lu zaangażowanych mieszkańców. Dla wielu z nich był to 
czas wspomnień po latach. – Największą wartością dzisiej-
szego dnia jest połączenie wysiłku mieszkańców wokół dzieła 
800-lecia wsi. Połączyła Was idea autentycznej i wspólnej 
pracy na rzecz wsi. Swoją determinacją i dobrym pomysłem 
sprawiliście, że znowu z dobrym skutkiem można pracować 
na rzecz mieszkańców. W ostatnich latach tych do-
brych inicjatyw mieszkańców, radnego i bur-
mistrza było naprawdę wiele. Naprawa 
mostu, postawienie przystanku, nowa 
asfaltowa ulica w wiosce, wspólna 
praca przy chodniku drogi powia-
towej, zagospodarowanie wjazdu 
do wioski, przygotowanie dzi-
siejszego święta i odrestauro-
wanie tego miejsca to przykłady 
wspólnych udanych pomysłów. 
Do pracy na rzecz mieszkańców 
Siedlimowic trzeba zmobilizować 
jeszcze starostę powiatu świdni-
ckiego i radnych powiatowych – 
podkreślał podczas przemówienia 
burmistrz Leszek Michalak.

Za wybitne zasługi w krzewieniu 
idei czynów marszałka Józefa Pił-
sudskiego złoty krzyż Związku 
Piłsudczyków RP otrzymali: Zo-
fia Trędak, Leszek Michalak, 
Daniel Młocek, Ryszard Rojek 
oraz Janusz Mikołajczyk. Ge-
nerał dywizji Związku Stanisław 
Władysław Śliwa uhonorował 

również Beatę Śliwę, Jana Si-
korskiego i Mieczysława Myrtę 

medalem 25-lecia Związku Piłsud-
czyków RP. 

Pamiątkowy 
napis

Obok pamiątkowych dat 1213-2013 na poświęco-
nej tablicy w Siedlimowicach wyryto słowa papieża 

Jana Pawła II „Pozostańcie wierni doświadczeniu 
pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu 
i z modlitwą na ustach (…) Zachowajcie jako skarb 

największy to, co było źródłem duchowej siły 
naszych ojców”. Symboliczna tablica ufun-

dowana została przez właściciela firmy 
„CELSTAN” Stanisława  

Władysława Śliwę.



6 www.um.zarow.pl» Roz ma ito ś c i

Dwadzieścia trzy gminy, 
w tym Żarów tworzą Po-

rozumienie Gmin na Dolnym 
Śląsku. Pod takim szyldem 
chcą zgłaszać wspólne pro-
jekty do unijnego dofinan-
sowania. Wspólnie myślą 
o projektach związanych 
z  infrastrukturą drogową 
i  kolejową, ekologią czy 
edukacją, które służyć bę-
dą mieszkańcom wszyst-
kich gmin. 

Podpisany w piątek, 4 paź-
dziernika przez starostów, 
wójtów i burmistrzów list in-
tencyjny w sprawie „Współ-
pracy służącej realizacji 
wspólnych działań w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Aglomeracji 
Wałbrzyskiej” ma zwięk-
szyć szanse regionu w wal-
ce o unijne pieniądze na lata 
2014-2020. Z nowego rozda-
nia unijnych funduszy zamie-
rza również skorzystać Żarów. 
– Aglomeracja Wałbrzyska 
to obok wrocławskiej naj-
większe porozumienie gmin 
na Dolnym Śląsku. Tu ideą 

Według wstępnych zapowiedzi minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, Aglomeracja Wałbrzyska może 
dostać z funduszy unijnych na lata 2014-2020 ponad miliard złotych. W debacie z wszystkimi partnerami Aglomeracji 
Wałbrzyskiej Żarów reprezentował burmistrz Leszek Michalak.

Razem chcą sięgać po unijne pieniądze
jest działanie w kierunku re-
alizacji wspólnych projektów 
służących naszemu społeczeń-
stwu. W tej chwili jesteśmy na 
etapie podpisywania uchwały 
intencyjnej, podpisanej przez 
16 dotychczasowych człon-
ków Aglomeracji i 7 gmin 
przystępujących. Wśród pro-
jektów, które mają być rea-
lizowane rząd RP i Urząd 
Marszałkowski zapropono-
wał termomodernizacje i kwe-
stie związane z gospodarką 
wodno-ściekową. Chcemy 
brać udział w pozyskiwaniu 
tych środków w taki sposób, 
by pomysły zgłaszane przez 
poszczególne samorządy łą-
czyć w jeden wspólny projekt 
– tłumaczy burmistrz Leszek 
Michalak.

Uchwałę o przystąpieniu 
gminy Żarów do Aglome-
racji Wałbrzyskiej żarowscy 
radni przyjęli na ostatnim wa-
kacyjnym posiedzeniu Rady 
Miejskiej. Dopiero w piątek, 4 
października Żarów i 22 inne 
samorządy podpisały porozu-
mienie, które zwiększy szanse 
sięgnięcia po duże pieniądze 

na strategiczne inwestycje. 
Spotkanie w wałbrzyskim Za-
mku Książ, w którym udział 
wzięli również marszałkowie 
województwa dolnośląskiego 

Rafał Jurkowlaniec i Jerzy 
Tutaj po raz pierwszy odby-
ło się z udziałem wszystkich 
partnerów. - Pomysł, który 
wspólnie wypracowaliśmy 

to absolutnie nowa jakość 
w skali naszego kraju. To, że 
23 samorządy mają wspólny 
pomysł na siebie powoduje, 
że dla samorządu Dolnego 

Śląska jesteście strategicznym 
partnerem. Jest wiele projek-
tów, o które trzeba będzie się 
„bić” w Warszawie, a nawet 
w Brukseli. Jednak myślę, że 
o takie szanse również będzie-
cie mogli zawalczyć - mówił 
podczas piątkowego spotka-
nia w Zamku Książ marszałek 
Rafał Jurkowlaniec.

Porozumienie, do które-
go przyłączył się Żarów nie 
będzie również wykluczać 
możliwości indywidualnego 
ubiegania się o środki unij-
ne. – Nie wyobrażam sobie 
zatrzymania tempa prac in-
westycyjnych w naszej gmi-
nie, a kolejny rok będzie pod 
tym względem równie inten-
sywny – zaznacza burmistrz 
Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik 

Chcemy brać udział 
w pozyskiwaniu tych 

środków w taki sposób, by 
pomysły zgłaszane przez po-
szczególne samorządy łączyć 
w jeden wspólny projekt

W zdrowym ciele zdro-
wy duch. Wiedzą 

o tym również mieszkańcy 
gminy Żarów, którzy chęt-
nie korzystają z nowej siłow-
ni zewnętrznej. Na ścieżce 
zdrowia, która powstała 
przy żarowskim Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu 
zamontowanych zostało 9 
urządzeń do ćwiczeń spor-
towych. 

Widać, że ta forma rekrea-
cji, która dużą popularność 
zdobyła w Polsce i Europie 
stała się ciekawym sposo-
bem na urozmaicenie jog-
gingu. – Choć żarowska 
ścieżka zdrowia funkcjonuje 
od niedawna, już cieszy się 
ogromną popularnością. Na 
urządzeniach mogą ćwiczyć 
wszyscy chętni, bez względu 
na wiek. Wszystkie są przy-
stosowane dla amatorów, 
nie dla zawodowców. Mogą 
z nich korzystać całe rodziny 
i do tego gorąco zachęcamy. 
Siłownia, z której korzystają 
mieszkańcy kosztowała po-
nad 31 tysięcy złotych. In-
westycja ta wsparta została 
również środkami unijnymi, 
kwotą 25 tysięcy złotych, 
którą z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolno-

Siłownia w plenerze

śląskiego pozyskało Gminne 
Centrum Kultury i Sportu – 
mówi Przemysław Sikora, 
kierownik Referatu Oświa-
ty Funduszy Zewnętrznych 
i Promocji Urzędu Miejskie-
go w Żarowie. 

Plac przy żarowskiej ścież-
ce zdrowia nabierze również 
nowego wyglądu. W pla-
nach jest budowa nowego 
chodnika pomiędzy wszyst-
kimi urządzeniami, a plac 
będą zdobić krzewy, któ-
re nasadzone zostaną wraz 
z początkiem sezonu wio-
sennego. Żarowska siłownia 
jest oblegana, żarowianie ją 
polubili i chętnie z niej ko-
rzystają. I właśnie z myślą 
o nich, w przyszłym roku 
mają się pojawić następne 

nowe urządzenia rehabili-
tacyjne. Kolejny wniosek 
o doposażenie tego terenu 
został już złożony.

Fachowe  porady w tym 
temacie będzie można uzy-
skać na zajęciach u radnego 
Rady Miejskiej Żarowa Ma-
riusza Borowca, który jako 
pracujący fizjoterapeuta pod-
powie i wskaże, jak w pra-
widłowy sposób korzystać 
z urządzeń. 

Zapisy na zajęcia przyj-
mowane są przez Uni-
wersytet Trzeciego Wieku  
w Żarowie przy ul. Pia-
stowskiej 10 bądź tel . 74 
858 07 53.

Magdalena Pawlik

Z d a n i e m 
M a r i u s z a 
B o r o w c a , 
radnego Ra-
dy Miejskiej 
w Żarowie

Żarowska siłownia ze-
wnętrzna jest ogólnodo-

stępna, a urządzenia są 
tak dobrane, aby w mia-
rę możliwości rozwijały 
różne partie mięśniowe. 
To pierwszy takiego typu 
obiekt w naszej gminie, ale 
już widać, że zyskał wielu 
zwolenników. Jako pracują-
cy fizjoterapeuta wiem, że 

nie można się cieszyć do-
brym samopoczuciem, jeśli 
nie zadba się o to, by nasze 
ciało było sprawne. Zapra-
szam do wpisywania się na 
listę u studentów żarowskie-
go Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku na zajęcia, które oso-
biście poprowadzę. 

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi 
zmianami), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady 
Miejskiej w Żarowie:  

Nr XXXII/259/2013 r. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie wsi Pyszczyn, gm. Żarów
Nr XXXIV/276/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łażany, gmina Żarów, zatwierdzonego 
uchwałą nr XLVII/287/06 z dnia 31 stycznia 2006 r.)
Nr XXIII/170/2012 r. z dnia 17 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie wsi Gołaszyce, gm. Żarów
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się  z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.10.2013r. do 14.11.2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.11.2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2013r.

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszy-
mi zmianami), art.39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) 
oraz uchwały Nr XXXII/255/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gm. Żarów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.10.2013r. do 18.11.2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.11.2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Żarowie o godz. 1400. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.12.2013r.
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Kościół pw. Wniebowzięcia NMP 
w Wierzbnej - perła architektury 

romańskiej na Dolnym Śląsku 

Śladami historii Co? Gdzie? Kiedy? 
 ŻARÓW

6 – 26 października
Wystawa 170-lecia Kolei Wrocławsko-Świebodzickiej (Żarow-
ska Izba Historyczna, ul. Armii Krajowej 40, w każdą środę od 
10:00 do 17:00 i niedzielę w godz. 11:00 – 14:00)

17 października
Premiera spektaklu teatralnego „Choinka strachu” Janu-
sza Głowackiego (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 
19:00, wstęp wolny)

24 października
Premiera spektaklu teatralnego „Psychodrama” Jacka 
Chmielnika (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19:00, 
wstęp wolny)

31 października
Premiera spektaklu teatralnego „Ojciec zadżumionych” Ju-
liusza Słowackiego (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 
19:00, wstęp wolny)

ŚWIDNICA

19 października
Koncert: premiera solowego albumu Daniela „Demii” Piór-
ka. Raper zaprosił do występu wielu gości, m.in. zespół Bisz 
/ B.O.K (Klub Bolko, Plac Grunwaldzki 11, godz. 16:30, bilety 
30 zł do kupienia w Informacji Turystycznej)

21 października 
Spektakl: „Złamane paznokcie. Rzecz o Marlenie Dietrich”, 
monodram opowiadający o życiu wielkiej gwiazdy (sala tea-
tralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43, godz. 18:30, 
bilety 10 zł do kupienia w biurze teatru)

23 października
Wieczór z tangiem: występ tancerzy Pablo Moyano i Rober-
ty Beccarini oraz pianisty Rosario Mastroserio (sala teatralna 
Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43, godz. 18:30, wstęp 
wolny)

ŚWIEBODZICE

25 – 28 października
Wystawa Kolekcjonerska „Świebodzice 2013”, upamiętniają-
ca 170 lat kolei w Świebodzicach (Miejski Dom Kultury, ul. 
Wolności 13, wstęp wolny)

8 listopada
Wystawa „Książ”. W  programie spotkania projekcja filmu 
„Daisy. Wspomnienie minionego świata” (Miejski Dom Kul-
tury, ul. Wolności 13, godz. 18.00)

STRZEGOM

20 października
Spektakl teatralny „Klimakterium… i  już…” (Strzegomskie 
Centrum Kultury, ul. Paderewskiego, godz. 16.30, bilety 80 
zł)

27 października
XXV Spotkanie z  piosenką religijną i  refleksyjną: koncert 
z udziałem solistów, chórów i zespołów parafialnych (Sala 
Widowiskowa, Paderewskiego 36, godz. 15:00, wstęp wol-
ny)

Pierwsza część

Na Dolnym Śląsku 
znajduje się 56 za-

bytkowych obiektów 
wzniesionych w stylu ro-
mańskim. Pośród nich wy-
stępują katedry, kościoły, 
kolegiaty, rotundy, rzeźby 
oraz zamki. W grupie ro-
mańskich kościołów wiej-
skich na pierwsze miejsce 
wysuwa się najbardziej 
reprezentatywny zabytek 
tego rodzaju w woj. dol-
nośląskim, pochodzący 
z ok. poł. XIII w. kościoł 
p.w. Wniebowzięcia NMP 
w Wierzbnej.

Przeprowadzone w latach 
1997-2004 badania arche-
ologiczne w rejonie koś-
cioła pw. Wniebowzięcia 
NMP w Wierzbnej, objęły 
jego przyziemie w wykopie 
obiegającym zewnętrzne li-
co całej budowli. Najstar-
szymi śladami osadnictwa 
w tym rejonie okazały się 
pozostałości osady ludno-

ści kultury łużyckiej z V 
okresu epoki brązu – la-
ta 950/850-750/700 p.n.e. 
Kolejnym etapem osadni-
czym były ślady osadnictwa 
z młodszych faz wczesne-
go średniowiecza. Wyniki 
przeprowadzonych badań 
archeologicznych umożli-
wiły prześledzenie techniki 
budowy przyziemia świą-
tyni, której fundament sta-
nowiła ława wykonana 
z łamanego kamienia (gł. 
kwarcyt), spajanego gliną. 
Wyjątek stanowił odcinek 
muru pod wieżami, które-
go najwyższy poziom był 
warstwą granitowych cio-
sów, spojonych zaprawą 
wapienną. Nad podwaliną 
wznosił się cokół z grani-
towych ciosów o zróżnico-
wanej wysokości od 0,45 do 
0,60 m. W przypadku wież 
podstawę cokołu tworzyły 
fazowane ciosy przykryte 
detalem z wałkiem. Przed 
pierwotnym wejściem do 
świątyni, znajdującym się 
w południowej ścianie na-

wy, umiejscowiony był mu-
rowany cokół o wymiarach 
1 x 4,7 x 0,9-1,0 m, który 
wzniesiono z kamienia ła-
manego i niestarannie ob-
robionych kwadr. Cokół ten 
stanowił fundament dla kon-
strukcji portalu o wejściu 
szerokości ok. 2,5 m. W je-
go ościeżach zachowały się 
mocno zniszczone ciosy, 
osadzone w masywie ścia-
ny i wychodzące przed jej 
lico. Elementy te oraz wi-
doczny zarys górnych części 
wejścia, tworzyły pierwot-
nie uskokową formę portalu, 
zaopatrzonego w trójkątne 

zwieńczenie. Podczas wybi-
cia nowego otworu wejścio-
wego do kościoła, starszy 
został zamurowany przy 
użyciu ciosów z częścio-
wo wyburzonej północnej 
ściany nawy. Pośród deta-
li odkrytych w czasie prac 
archeologicznych w najniż-
szym poziomie muru, zna-
lazł się również granitowy 
element w formie lilii, który 
najpewniej stanowił część 
ornamentu archiwolty por-
talu.

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury i Sportu

Wiele wskazuje na to, że 
miłośnicy ekstremal-

nych wyczynów na desko-
rolkach, rolkach i rowerach 
bmx-ach już w przyszłym 
roku będą mogli korzystać 
z żarowskiego skateparku. 

Oczekiwana inwestycja, na 
którą szczególnie liczy lokal-
na młodzież, zbliża się do 
etapu realizacji. Wciąż ot-
warta jest również deklara-
cja przyłączenia się do tego 
wspólnego przedsięwzięcia 
dla lokalnych przedsiębior-
ców. – W grudniu ubiegłego 

Skatepark coraz bliżej
roku pod budowę skatepar-
ku gmina przejęła teren przy 
ulicy Armii Krajowej obok 
Tesco. Pozyskane zostały 
również pierwsze pieniądze 
na wykonanie dokumentacji 
projektowej. W tej sprawie 
odbywały się także konsul-
tacje, a radni z żarowskiej 
Młodzieżowej Rady Miej-
skiej przeprowadzali ankie-
tę wśród uczniów placówek 
oświatowych. Jej wyniki jed-
noznacznie wykazały, że to 
właśnie skateparku brakuje 
w Żarowie. Wielbiciele rolek, 
deskorolek i rowerów wyczy-
nowych doczekają się skate-

parku. Asfaltowa płyta boiska 
została już wylana, a montaż 
urządzeń zabawowych został 
zaplanowany na przyszły rok 
– wyjaśnia Grzegorz Osie-
cki, zastępca burmistrza.

Magdalena Pawlik 

Z d a n i e m 
Kazimierza 
Kozłowskie-
go, radnego 
Rady Miej-
skiej Żarowa

Na żarow-
skim skateparku zamonto-
wane zostaną zróżnicowane 
urządzenia i każdy zapewne 

znajdzie takie, które będzie 
dostosowane do jego umie-
jętności. Popieram pomysł 
burmistrza Żarowa, ale cie-
szę się również, że decydują-
cy głos w sprawie powstania 
skateparku w Żarowie mia-
ła młodzież. Dotychczasowe 
doświadczenie pokazuje, że 
żarowscy przedsiębiorcy, za-
równo ci z podstrefy ekono-
micznej, jak i gminy Żarów 
chętnie włączają się w ini-
cjatywy na rzecz mieszkań-
ców gminy. Liczymy na to, 
że tak będzie również w tym 
przypadku. 

Obwodnica dopiero 
w 2014

Jest już pewne, że wy-
konawca nie zdąży z za-
kończeniem trwającej od 
ponad dwóch lat budowy 
małej obwodnicy Świd-
nicy przed zimą. Gotowy 
jest już drugi aneks, który 

Ekspresem po powiecie
wydłuża termin do końca 
grudnia 2013 roku. Niewy-
kluczone, że samochody 
pojadą obwodnicą dopiero 
w pierwszych miesiącach 
2014 roku. Mała obwodnica 
Świdnicy to nowy odcinek 
drogi o długości ponad 3 
km. Docelowo połączy wę-

zeł Słotwina z drogą woje-
wódzką nr 382 w kierunku 
Strzegomia, która będzie 
miała po dwie jezdnie 
w obu kierunkach o sze-
rokości 8 m każda, nowe 
skrzyżowania jednopo-
ziomowe i rondo połączo-
ne z obwodnicą Świdnicy 

w ciągi drogi krajowej nr 
35. Prace przy jej budowie 
rozpoczęły się w połowie 
2011 roku.

WORD dopiero 
w przyszłym roku

Przymiarki do otwarcia 
zamiejscowego oddziału 
Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Świd-
nicy jeszcze w tym roku 

okazały się zbyt pochopne. 
Egzamin na prawo jazdy na 
miejscu mieszkańcy będą 
mogli zdawać najszybciej 
wiosną 2014 roku. Spraw 
proceduralnych nie uda się 
jednak zakończyć w paź-
dzierniku, na przeszkodzie 
stoi także konieczność wy-
remontowania placu mane-
wrowego. 

Na razie Rada Miejska 

w Świdnicy zadecydowa-
ła o użyczeniu na potrzeby 
ośrodka placu manewrowe-
go między ulicami Armii 
Krajowej i Głowackie-
go. Biura będą ulokowa-
ne w siedzibie świdnickiej 
OSP przy ulicy Wałbrzy-
skiej.

 Źródło: Świdnica24.pl 
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- W październiku rusza liga 
szachowa. Goniec Żarów bro-
nić będzie trzeciego miejsca 
wywalczonego w rozgrywkach 
III ligi, gdzie do rywalizacji 
przystąpi 12 klubów. Podczas 
rozegranych niedawno w Ża-
rowie Mistrzostw Dolnego 
Śląska Juniorów odbyło się 
zebranie dotyczące tegorocz-
nych rozgrywek ligowych, na 
którym przyznano nam orga-
nizację ostatniej, wspólnej dla 
wszystkich drużyn rundy roz-

Brązowy medalista Mistrzostw 
Dolnego Śląska Damian Daniel

Szachowe potyczki Gońca Żarów
Już niebawem szachiści rozpoczyna-

ją nowy sezon. Na początek rozgry-
wek III ligi Goniec Żarów zmierzy się 
w pierwszych trzech rundach z MKS Po-
gonią Oleśnica, UKS Debiut Przedwojów 
i MUKS MDK Śródmieście Wrocław. 

grywek połączonej z uroczy-
stym zakończeniem rozgrywek 
III ligi. To kolejny nasz sukces 
organizacyjny, a należy dodać, 
że dotychczas takie zakończe-
nie odbywało się wyłącznie we 
Wrocławiu – informuje Artur 
Adamek, Prezes Gońca Żarów 
- Oprócz drużyny w III lidze 
dwa nasze zespoły wystartują 
także w rozgrywkach IV ligi 
okręgowej, gdzie rywalizować 
będziemy z zespołami z okręgu 
wałbrzysko-jeleniogórskiego – 

podsumowuje Artur Adamek.
We wspomnianych Mistrzo-

stwach Dolnego Śląska Junio-
rów w szachach klasycznych 
najlepszy rezultat wśród re-
prezentantów Gońca Żarów 
osiągnął Damian Daniel, któ-
ry w kategorii do lat 17 zdobył 
brązowy medal. Osiągnięcie 
Damiana powtórzył Jakub Doł-
harz, zajmując trzecie miej-
sce wśród dziewięciolatków. 
Mieszkaniec Żarowa od czerw-
ca reprezentuje KSz Polonię 
Wrocław. Przy szachownicach 
zobaczyliśmy blisko 150 za-
wodników królewskiej gry.

- Ostatnim poważnym trenin-
giem przed ligą był II Memo-
riał Szachowy pamięci naszych 
byłych zawodników Jana Kip-
czaka i Pawła Paradowskiego. 
W grupie A zgłoszonej do ran-
kingu FIDE zwyciężył Paweł 

Kowalczyk z WOK Wałbrzych 
przed Patrykiem Kaniewskim 
reprezentującym Giecek Rad-
ków oraz Damianem Daniel 
z Gońca Żarów. W grupie B i C 
triumfowali zawodnicy naszego 
klubu. W tej pierwsze zwyciężył 
Wiktor Zaremba, a w drugiej 
na najwyższym stopniu podium 
stanął Marek Barabasz – do-
powiada Michał Bieszczad, 
trener Gońca Żarów.

Zawodnicy żarowskiego 
klubu rywalizowali w turnie-
ju strefy wałbrzyskiej warcab 
100-polowych będącym elimi-
nacjami finału dolnośląskiego. 
Reprezentantami Gońca Żarów 
w finale wojewódzkim będą: 
Aleksandra Madej, Klaudia 
Stawiak, Małgorzata Horosz-
czak, Marek Barabasz, Kon-
stanty Roubo, Piotr Teszner, 
Dawid Mozol, Patryk Piórek, 

Waldemar Lichoń, Mateusz 
Michalak, Michał Bieszczad.

Mistrzostwa Dolnego Ślą-
ska warcab 100-polowych 
rozegrane zostaną 9 listopada 
w żarowskim Centrum Kultu-
ry i Sportu.

Krzysztof Dutkiewicz

Ponad 300 młodych judo-
ków z 28 klubów z Polski 
i Czech zmierzyło się w IV 
Otwartym Turnieju Judo 
w Żarowie. Z roku na rok ża-
rowski turniej przyciąga co-
raz więcej młodych judoków. 
Dziś już nie tylko z Polski. 
W ubiegłym roku w turnie-
ju wystartowało blisko 350 
sportowców, a sympatyków 
tej dyscypliny sportowej 
wciąż przybywa. Turniej, 
który odbył się w niedzielę, 
6 października przyciągnął 
do żarowskiego Gminnego 

Corocznie, Międzynarodowe Turnieje Judo w Żarowie organizowane są w ramach ko-
lejnej rocznicy funkcjonowania żarowskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-

fy Ekonomicznej „Invest-Park”. W tym roku organizatorzy zaakcentowali  jej XII-lecie.

Judocy opanowali Żarów

Centrum Kultury i Sportu nie 
tylko tłumy sportowców. Do 
sportowej walki zagrzewali 
ich również trenerzy, rodzi-
ce, a także mieszkańcy gmi-
ny Żarów. - W Żarowie sport 
jest bliski niemal wszystkim 
mieszkańcom. Cieszę się, 
że tegoroczna impreza zo-
stała profesjonalnie przy-
gotowana. A to zasługa nie 
tylko nas organizatorów, ale 
również trenerów, rodziców 
naszych lokalnych sportow-
ców, a w tym roku również 
seniorów z żarowskiego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku 
wspomaganych przez studen-
tów uczelni dla dorosłych ze 
Świdnicy i Wrocławia – wy-
jaśnia trener Uczniowskiego 
Klubu Sportowego JUDO-
KA w Imbramowicach Mi-
łosz Haber. 

IV Otwarty Turniej Judo 
otworzył pokaz gimnasty-
ki artystycznej w wykona-
niu gimnastyczek z sekcji 
prowadzonej przez Ewelinę 
Blusiewicz przy Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu. 
Później przyszedł czas na 

walki, w których zmierzyło 
się ponad 300 sportowców. 
Żarowski IV Otwarty Turniej 
Judo, który odbywał się w ra-
mach XII-lecia Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „Invest-Park” (podstrefa 
Żarów) zorganizowany został 
przez Uczniowski Klub Spor-
towy „JUDOKA” Imbramo-
wice, Gminę Żarów, Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
i powiat świdnicki. Spon-
sorem strategicznym była 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „Invest-Park”, 
Electrolux Poland, Colorobbia 
Polska, AKS Precision Ball 
Polska, Yagi Poland, Antikor, 
Bridgestone Diversified Po-
land, Bank Zachodni WBK 
i firma EK PROFIL.

Więcej zdjęć i wyniki na 
www.um.zarow.pl

Magdalena Pawlik 

Szkoły Podstawowe: 
 
Dziewczęta: 
Kl. I-II 
1. Róża Kulpińska – SP Zastruże 
2. Marlena Juralewicz – SP 
Zastruże 
3. Natalia Szywała – SP Zastruże
Kl. III-IV 
1. Wiktoria Urniaż – SP Zastruże
Kl. V-VI 
1. Julita Firuta – SP Żarów 
2. Małgorzata Kulig – SP Żarów 
3. Natalia Piotrowska – SP Żarów 
Chłopcy: 
Kl. I-II 
1. Ryszard Marczak – SP Zastruże 
2. Kacper Górski – SP Zastruże 
3. Oskar Lesiak – SP Zastruże 
Kl. V-VI 
1. Patryk Kąsik – SP Żarów 
2. Krystian Andrzejewski – SP 
Żarów 
3. Patryk Filipek – SP Żarów

Gimnazja: 
 
Dziewczęta: 
Kl. I 
1. Natalia Ciastoń – Gimnazjum 
Żarów 
2. Joanna Górska – Gimnazjum 
Żarów 
3. Aniela Słowik – Gimnazjum 
Żarów
Kl. II 

W najliczniej obsadzonej kategorii wiekowej zwyciężył Patryk Kąsik

Jesienne przełaje
Za nami jesienne biegi przełajowe. Na trasach wokół 

Przedszkola Miejskiego oraz Gimnazjum w Żarowie 
wystartowało 77 biegaczy, którzy mieli do pokonania dy-
stans od 300 do 1500 metrów. Dla najlepszych przełajow-
ców gminy Żarów czekały medale oraz dyplomy.

1. Jagoda Dydyńska – Gimnazjum 
Żarów 
2. Honorata Hecman – Gimnazjum 
Żarów 
3. Martyna Kołacińska – Gimna-
zjum Żarów
Kl. III 
1. Kamila Lelotko – Gimnazjum 
Żarów 
2. Wiktoria Kurczewska – Gimna-
zjum Żarów 
3. Aleksandra Mazur – Gimnazjum 
Żarów
Chłopcy: 
Kl. I 
1. Wiktor Zaremba – Gimnazjum 
Żarów 
2. Damian Szelezin – Gimnazjum 
Żarów 
3. Nikodem Ciepa – Gimnazjum 
Żarów
Kl. II  
1. Damian Kozieł – Gimnazjum 
Żarów 
2. Mateusz Świderski – Gimnazjum 
Żarów 
3. Jarek Momot – Gimnazjum 
Żarów
Kl. III 
1. Dawid Duda – Gimnazjum 
Żarów 
2. Mateusz Andrzejewski – Gimna-
zjum Żarów 
3. Daniel Molzahn – Gimnazjum 
Żarów

Krzysztof Dutkiewicz

Wyniki (pierwsza trójka):

Volley bardzo szybko 
osiągnął kilkupunktową 
przewagę (11:4). Wiele 
w tym było zasługi dobrze 
spisującego się w polu za-
grywki Przemysława Bo-
rowskiego. Mnożyły się 
błędy własne Olimpii, 
która nie zdołała odwró-
cić losów tego seta i to ża-
rowianie wygrali pierwszą 
partię 25:13.

Punkt na inaugurację
Po niezwykle zaciętym meczu UKS Volley Żarów uległ Olimpii Kowary 2:3 (25:13, 

23:25, 25:18, 20:25, 12:15). Debiut żarowskich siatkarzy w III lidze mógł zakończyć 
się zwycięstwem. Licznie zgromadzeni kibice w hali sportowej GCKiS w Żarowie ogląda-
li prawdziwy dreszczowiec.

Początek drugiej odsłony 
ponownie dla gospodarzy 
(11:6). Dobrze w ataku spi-
sywali się Marcin Wój-
ciak i Łukasz Domański, 
jednak Kowary nie złożyła 
broni. Zawodził blok, który 
nie nadążał za szybkimi ak-
cjami, pogorszył się odbiór 
uniemożliwiając dokładne 
dogranie piłki na skrzydła. 
W ten sposób Volley traci 

sześć punktów z rzędu i na 
tablicy świetlnej widniał 
wynik 11:12 dla Olimpii. 
Do końca seta trwała zacię-
ta walka punkt za punkt. 
W końcówce więcej spo-
koju zachowali przyjezdni 
doprowadzając do wyrów-
nania w setach.

Volley wygrał bardzo 
ważną dla losów spotkania 
trzecią partię. W czwartym 

secie widoczne było zmę-
czenie mocno eksploatowa-
nych Marcina Wójciaka 
i Łukasza Domańskiego. 
Atak pozostałych zawodni-
ków nie stwarzał większe-
go zagrożenia rywalowi. 
Taki obraz gry doprowadził 
do tie-breaka, w którym ża-
rowianie przegrali 12:15. 

Pomimo przegranej, de-
biut można zaliczyć do 
udanych. Jeden punkt na 
otwarci ligi, to dobry pro-
gnostyk przed kolejnymi 
występami. 

Krzysztof Dutkiewicz

   

Cztery kolejki musieli cze-
kać piłkarze Zjednoczo-

nych Żarów, by ponownie 
zostać liderem wałbrzyskiej 
okręgówki. 

Efektowne zwycięstwo 3:0 
w meczu wyjazdowym z Za-
mkiem Kamieńcem Ząbko-
wickim pozwoliło wrócić na 
fotel lidera.

Wyższość żarowskich pił-
karzy musiał uznać Skalnik 
Czarny Bór. Na własnym sta-
dionie Zjednoczeni pokonali 
beniaminka 1:0. 

Po tym spotkaniu do trzech 
punktów wzrosła przewaga 
podopiecznych Artura Sary 
nad drugim zespołem w tabe-
li Piastem Nowa Ruda. 

Ponownie 
liderem


