
Gazeta bezpłatna02 lipca 2014 / Żarów / www.um.zarow.pl

INFORMACJE   WIADOMOŚCI   KOMUNIKATY   RELACJE Z GMINY ŻARÓW

Gazeta Żarowska
ISSN 1231-4552

12/59/2014

Inwestycje Kultura Sport

Nowe świetlice
w budowie
Już niebawem, mieszkańcy Pyszczyna, 
Bożanowa i Gołaszyc będą mieli do dys-
pozycji nowe świetlice wiejskie.

Jak spędzić wakacje?

Nie trzeba nakręcać budzików. Tornistry i 
zeszyty leżą schowane w szafie. To znak, że 
właśnie rozpoczęły się wakacje.

Polacy tuż za podium

Reprezentacja Polski była bardzo blisko 
zajęcia miejsca na podium podczas Druży-
nowych Mistrzostw Europy w Brunszwiku.

5 7 8

Puchar
dla
mieszkańców Pyszczyna!

Dobra zabawa, zdrowa rywaliza-
cja i niebanalne konkurencje. 
Siedem sołectw stanęło w tym 
roku do boju o puchar najlepsze-
go podczas Turnieju Wsi. Każdy 
zespół pokazał się z jak najlep-
szej strony, jednak nie brakowa-
ło ostrej rywalizacji. 

Dokończenie na str. 5

Dodatkowe patrole
na ulicach Żarowa

Nasza własna
Kronika Filmowa

W okresie wakacyjnym, Żarów odwiedza więcej osób. Porządku strzec 
będą dodatkowe patrole policyjne. Pomysł ten jednogłośnie poparli rów-
nież żarowscy radni Rady Miejskiej. 

Swoją służbę od 1 lipca roz-
poczynają dodatkowe pa-

trole policyjne, które pilnować 
będą porządku we wszystkie 
wakacyjne weekendy. 

To wspólny pomysł Spół-
dzielni Mieszkaniowej w 
Świebodzicach i miesz-
kańców Żarowa. Podobny, 
był realizowany również w 

ubiegłym roku. – Dodat-
kowymi kontrolami zostaną 
objęte miejsce wytypowane 
przez pracowników naszej 
spółdzielni, ale również poli-
cjantów z żarowskiego komi-
sariatu i samych mieszkań-
ców. Wierzę, że właśnie taki 
sposób wsparcia policji w 
Żarowie wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa publicznego – 
zaznacza Sylwia Wawrzyń-
czyk ze Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Świebodzicach.

Podczas sesji Rady 
Miejskiej w czwartek, 26 
czerwca żarowscy radni 
jednogłośnie poparli po-
mysł wprowadzenia do-
datkowych kontroli poli-

cyjnych na terenie osiedla. 
Wyrazili również zgodę na 
wsparcie finansowe tego 
projektu dla policji w Ża-
rowie. Środki finansowe 
na rzecz policji przekazała 
Spółdzielnia Mieszkanio-
wa w Świebodzicach. – Do-
datkowe patrole policyjne 
pojawią się w okresie naj-
bardziej oczekiwanym przez 
naszych mieszkańców. Taka 
decyzja zapadła podczas 
Walnego Zgromadzenia 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Wspólnie zdecydowaliśmy, 
że ubiegłoroczna akacja 
przyniosła konkretne efek-
ty. A myślę, że skorzystają 
na tym nie tylko mieszkań-
cy Osiedla Piastowskiego, 
ale wszyscy Żarowianie – 
mówił podczas sesji Rady 
Miejskiej burmistrz Le-
szek Michalak.

Magdalena Pawlik 

Co tydzień kilka nowych 
filmów możesz zobaczyć 

w Kronice Filmowej Gminy 
Żarów.

Jeśli chcesz oglądać ciekawe 
materiały filmowe i śledzić 
zmiany, jakie zachodzą w gmi-
nie zajrzyj na stronę Urzędu 

Miejskiego w Żarowie i oglądaj 
najświeższe projekcje. Wśród 
nich relacje z gminnych uro-
czystości, pokazów, festynów 
i turniejów, opis realizowanych 
inwestycji, filmowe reportaże o 
ludziach z pasją...

dokończenie na str. 4
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Wycieczka w nagrodę
Dają cząstkę siebie innym i nie robią tego dla wyróżnień. Bezinteresowni bohaterowie tak inni mówią o 
krwiodawcach. Tych aktywnych i zaangażowanych nie brakuje również w żarowskim Klubie Honorowych 
Dawców Krwi. Od 40 lat wspomagają najbardziej potrzebujących, dzieląc się tym, co najcenniejsze. W 
podzięce za ten dar, corocznie żarowscy krwiodawcy wyjeżdżają na wspólną integracyjną wycieczkę.

– Tym razem odwiedziliśmy 
Złoty Stok i Kopalnię Złota oraz 
Twierdzę Kłodzką. Podczas wi-
zyty w Złotym Stoku nie mogło 
zabraknąć przejażdżki podziem-
nymi wagonami. Odwiedziliśmy 
również sztolnie oraz skarbiec. 
Nasza wyprawa dobiegła końca 
dopiero w Ludwikowicach na 
wspólnym, integracyjnym ogni-
sku. Żarowscy krwiodawcy, 
prawie pięćdziesięcioosobowa 
grupa na wycieczkę pojechali w 
sobotę, 14 czerwca. W dniu, w 
którym obchodzono Światowy 
Dzień Krwiodawstwa – mówi 
Czesław Giemza, prezes ża-

rowskiego Klubu Honorowych 
Dawców Krwi.

Corocznie, żarowski klub 
krwiodawców organizuje sie-
dem zbiórek krwi. W każdej z 
nich średnio uczestniczy po-
nad pięćdziesięciu aktywnych 
mieszkańców. Najbliższa oka-
zja już 16 lipca. Podczas do-
datkowej akcji będzie zbierana 
krew dla poszkodowanych w 
wypadkach. Zbiórka, tym ra-
zem odbędzie się w żarowskiej 
bibliotece przy ul. Piastowskiej 
w Żarowie, w godz. 10.00-
14.00.

Magdalena Pawlik
W tym roku żarowski Klub Honorowych Dawców Krwi obchodzić będzie 
40-lecie swojego funkcjonowania.

PODZIĘKOWANIE
Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Żarowie składa podziękowanie za 

wsparcie i pomoc w organizacji wycieczki dla krwiodawców dla burmistrza Leszka Mi-
chalaka i Agnieszki Szybalskiej-Góra sklep „EKO” z Żarowa.

KRONIKA   POLICYJNA
 

Masz psa, masz obowiązki
Możesz być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, gdy 
twój pies kogoś pogryzie. Policjanci z żarowskiego komisa-
riatu przypominają właścicielom czworonogów, że to nie tyl-
ko przyjemność, ale przede wszystkim obowiązek. - W ostat-
nim czasie funkcjonariusze komisariatu często interweniowali 
w sprawie psów, które w nieodpowiedni sposób były wypro-
wadzane na spacer. Nie miały smyczy ani kagańca. Zwracamy 
uwagę, że podstawowym obowiązkiem właściciela jest trzyma-
nie zwierzęcia w sposób zapewniający bezpieczeństwo. Ponad-
to, pies powinien być prowadzony na smyczy, a w przypadku 
psów dużych i groźnych w kagańcu. Za nieprzestrzeganie na-
kazanych środków ostrożności właściciel czworonoga może 
zostać ukarany karą grzywny do 250 złotych lub karą nagany 
– wyjaśnia Janusz Kozendra, zastępca komendanta policji 
w Żarowie.
Posiadacze czworonogów nie powinni również zapominać o 
obowiązkach związanych ze sprzątaniem po swoim pupilu. 
Torebki na psie odchody można uzyskać bezpłatnie w ża-
rowskim Urzędzie Miejskim lub pobrać z kilku oznaczonych 
miejsc na terenie miasta. – Takie wykroczenie podlega karze 
grzywny, w wysokości nawet do 500 złotych – dopowiada Ja-
nusz Kozendra z żarowskiej policji.

Bezpieczne wakacje
Okres wakacyjny to dla większości wypoczynek i wyjazdy. 
Jednak to również czas, w którym odnotowywanych jest naj-
więcej wypadków. - Pamiętajmy, że wiedza o podstawowych 
zasadach oraz zdrowy rozsądek wystarczą, by bezpiecznie wy-
poczywać. Wielu z nas wyjedzie z miejsca zamieszkania, aby 
zregenerować siły po intensywnym roku pracy. W tym czasie 
nie wolno zapominać o własnym bezpieczeństwie, jak również 
o bezpieczeństwie najbliższych. Szczególnie dzieci, które nie 
zawsze zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie mogą je spotkać 
podczas wypoczynku nad wodą, w górach czy lesie. Pozosta-
wione bez opieki dzieci i młodzież kąpiące się najczęściej w 
rzekach, sadzawkach oraz dzikich i niestrzeżonych kąpieli-
skach nieświadomie ryzykują utratę życia, bowiem każda taka 
przygoda może zakończyć się utonięciem. Pamiętajmy również 
o niespożywaniu alkoholu na terenie kąpielisk. Bezpieczna ką-
piel zależy tylko od nas samych – wylicza Janusz Kozendra z 
żarowskiego komisariatu policji.

● Sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe 54,8 m2 w Żarowie 
na Osiedlu przy ul. Łokietka. 
Tel. 607 930 386
● Sprzedam mieszkanie w Ża-
rowie (44 m2). Telefon: 508 299 
700
● Sprzedam mieszkanie 36 m2 
(kawalerka) na Osiedlu Piastów 
w Żarowie, III piętro. Budynek 
z 2007 r., 4-kondygnacyjny, 

2-klatkowy, ocieplony, ogrzewanie gazowe, piec 2-funkcyjny 
Viessmann, niski czynsz. Tel. 604 356 969
● Sprzedam dom w Łażanach o powierzchni 119 m2 na działce 
0,14 ha. Telefon kontaktowy 667 885 569
● Sprzedam w Żarowie  atrakcyjną działkę budowlaną w pełni 
uzbrojoną o pow. 991 m2.
Cena do negocjacji. Tel.0049 1791124606, 0049 1799665599
● Wynajmę pawilon handlowy o pow. 60 m2 w Żarowie na ul. 
Chrobrego. Tel. 605 826 612
● Zatrudnię kosmetyczkę lub podnajmę stanowisko do styli-
zacji paznokci w salonie kosmetycznym w Żarowie. Więcej 
informacji pod numerem tel.: 506 159 699.

Uwaga! Przerwa w dostawie
energii elektrycznej

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac 
remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycz-
nych w Żarowie (ulica: Fabryczna dz. 919/2) i Mrowinach 
(ulice: Wojska Polskiego, Boczna, Cicha, Jaśminowa, Kolejo-
wa, Krótka, Leśna, Myśliwska, Ogrodowa, Polna, Spokojna, 
Sportowa dz. 65, dz. 66/1, nieparzyste 1-17, 2, 2a, parzyste 
6-8, Szkolna, Zamkowa) nastąpi przerwa w dostawie prądu 
elektrycznego. Mieszkańcy pozbawieni będą prądu w ponie-
działek, 14  lipca w godzinach od 8.00 do 16.00. 

REMONTY  I  NAPRAWA
Mieszkań - pomieszczeń niemieszkalnych.

Ogrodzeń - mebli ogrodowych - placów zabaw.

ZAKRES  USŁUG
– Montaż i demontaż ścian działowych, regips, boazeria. 
– Naprawa i wymiana stolarki: drzwi, okna, podłogi, schody itp.
– Wymiana i konserwacja zamków, zawiasów itp.
– Malowanie ścian, uzupełnianie tynków.
– Montaż, demontaż, naprawa ogrodzeń, bram, balustrad metalowych   
   i drewnianych.
– Docieplanie poddaszy i pomieszczeń niemieszkalnych.
– Montaż, naprawa i konserwacja placów zabaw, mebli ogrodowych  
   itp.

Aleksander Barej Tel. 506 119 454

Terminy płatności podatków,
opłat oraz należności niepodatkowych w 2014 roku:

Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:
I rata - termin płatności upłynął 17 marca 2014 r.
II rata - termin płatności upłynął 15 maja 2014 r.
III rata  - termin płatności upływa 15 września 2014 r.
IV rata – termin płatności upływa 17 listopada 2014 r.
Podatek od środków transportowych:
I rata - termin płatności upłynął 17 lutego 2014 r.
II rata – termin płatności upływa 15 września 2014 r.
Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 
– termin płatności upłynął 31 marca 2014 r.
Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media 
- płatne do 10 każdego miesiąca 
Czynsze dzierżawne:
- miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca
- roczne - termin płatności upłynął 30 czerwca 2014 roku
„Opłata śmieciowa”:
Od 1 września  2013 r. obowiązują stawki „opłaty śmieciowej” zgodne z uchwałą Rady Miej-
skiej, mieszkańcy płacą 9 złotych za odpady selektywne i 11 złotych za odpady zmieszane.  
Opłatę należy uiszczać - za dany miesiąc - do 15 dnia następnego miesiąca:
- opłata za miesiąc czerwiec 2014 – płatna do 15 lipca
- opłata za miesiąc lipiec 2014 – płatna do 15 sierpnia
- opłata za miesiąc sierpień 2014 – płatna do 15 września

PODZIĘKOWANIE

W imieniu zespołu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w 
Żarowie za okazaną 
wrażliwość i otwarte serce 
serdeczne podziękowania 
kieruję do dyrekcji, grona 
pedagogicznego, uczniów 
Szkoły Podstawowej 
im. UNICEF w Imbra-
mowicach, gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Żarowie, 
Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie, 
Szkoły Podstawowej 
im. Astrid Lindgren 
w Zastrużu. Dziękuję 
za przekazaną odzież 
na rzecz mieszkańców 
gminy Żarów, działania 
wolontarystyczne podczas 
Dni Żarowa, pomoc w 
zorganizowaniu wyprawki 
i wsparcie rodzin, z 
którymi pracuje asystent 
rodziny. Dziękuję za 
Waszą wyjątkową postawę 
i radość, jaką czerpiemy 
ze wspólnych działań. Za 
bliskie nam partnerstwo 
– dziękujemy. Niech 
szczęście dane drugiemu 
człowiekowi wraca do 
Was wielokrotnie. Z okazji 
nadchodzących wakacji 
życzymy wszystkim słońca 
w sercu, na niebie, zdrowia 
i tylko bezpiecznych, 
niezapomnianych przy-
gód.

W imieniu Zespołu
Kierownik

Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarowie

Anita Denes-Ziemkiewicz

Wyrazy najszczerszego
współczucia z powodu śmierci 
Mamy księdzu proboszczowi

Mariuszowi Walas z parafii Buków
     
składają parafianie z Bukowa i Dzikowej
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REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO w ŻAROWIE,
przy ul. Dworcowej

§ 1 1.Targowisko Miejskie w Żarowie, przy ul. Dworcowej, znajdujące się na działce Nr 101/5 
czynne jest w środy i soboty od godz. 5:00 do godz. 17:00 oraz w szczególnych wypadkach za 
zgodą Burmistrza Miasta.
2. Targowisko oznaczone jest nazwą „Mój Rynek”
§ 2 Targowisko prowadzi i nadzoruje Urząd Miejski w Żarowie.
§ 3 Kierownikiem Targowiska jest inkasent działający na mocy Umowy Zlecenia z Urzędem 
Miejskim.
§ 4 Do zadań Kierownika Targowiska należy:
1. Wyznaczanie sprzedającemu miejsca handlu na targowisku,
2. Pobieranie opłaty targowej,
3. Kontrolowanie sprzedających czy posiadają dowód uiszczenia opłaty targowej,
4. Nadzorowanie przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.
§ 5 Wprowadza się podział Targowiska na część A i B zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą 
załącznik do niniejszego Regulaminu.
1. Część A przeznaczona jest dla dokonania sprzedaży artykułów rolno-spożywczych.
2. Część B przeznaczona jest dla dokonania sprzedaży artykułów pozostałych.
3. Część A powinna zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska.
4. W przypadku braku chętnych na sprzedaż towarów wymienionych w punkcie 1 niniejszego 
paragrafu, w części A dopuszcza się sprzedaż pozostałych towarów.
5. Na targowisku znajduje się 98 ponumerowanych stanowisk o powierzchni około 15 m2 i 20 
m2, z czego 51 stanowisk jest zadaszona.
§ 6 Od osób prowadzących handel na Targowisku pobiera się opłatę targową dzienną 
(jednorazową), zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie, wywieszoną na tablicy 
ogłoszeń.
§ 7 Opłata targowa jest pobierana przez inkasenta, czyli Kierownika Targowiska, upoważnionego 
przez Burmistrza Miasta Żarów.
§ 8 Handel poza wyznaczonym obszarem Targowiska jest zabroniony, z wyjątkiem § 1 pkt. 8 
Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr III/15/2010 z dnia 16 grudnia 2010r., „w sprawie ustalenia 
dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów”.
§ 9 Upoważnionymi do wykonywania handlu na Targowisku są:
1. Osoby fizyczne i prawne oraz nie mające osobowości prawnej spółki prawa handlowego, 
które zawodowo we własnym imieniu podejmują i wykonują działalność gospodarczą,
2. Producenci rolni i działkowicze sprzedający własne produkty rolne,
3. Zbieracze runa leśnego.
§ 10 Na Targowisku zabrania się:
1. Sprzedaży następujących towarów:
A. paliw płynnych (oleje pędne, benzyna),
B. napojów alkoholowych,
C. papierów wartościowych,
D. broni, amunicji, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych a także środków 
farmaceutycznych i trucizn,
E. rzeczy pochodzących z przestępstwa lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
że pochodzą z kradzieży,
F. artykułów, których sprzedaż jest koncesjonowana,
G. bez wymaganego atestu, grzybów rosnących w warunkach naturalnych,
H. innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów.
2. Prowadzenia sprzedaży towarów szkodliwych dla zdrowia.
3. Prowadzenia gier hazardowych, sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i 
przetargów.

Targowisko z nowym regulaminem
W każdy sobotni poranek jest to miejsce najczęściej odwiedzane przez mieszkańców Żarowa. Na zakupy 
przychodzą tutaj nie tylko Żarowianie. Po świeże produkty od rolników przyjeżdżają również mieszkańcy 
z innych miejscowości. Teraz korzystać mogą z nowoczesnego obiektu, który niczym nie przypomina 
zniszczonego bazaru. Wręcz przeciwnie. Jest schludny, estetyczny i dostosowany do potrzeb wszystkich 
handlowców, którzy wraz z jego otwarciem powinni przestrzegać nowego regulaminu. Na łamach gazety 
prezentujemy nowy regulamin targowiska miejskiego w Żarowie. Przeczytaj, jakie zmiany czekają na 
żarowskich handlowców:

Żarowskie targowisko tętni życiem od rana do późnych godzin popołudnio-
wych

4. Wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych.
5. Zaśmiecania i zanieczyszczania Targowiska.
§ 11 Osoby prowadzące handel na Targowisku zobowiązane są do:
1. Wykonywania poleceń Kierownika Targowiska, w zakresie jego uprawnień określonych 
niniejszym regulaminem,
2. Dokonywania sprzedaży w miejscach wyznaczonych przez Kierownika Targowiska,
3. Uiszczenia stosownej opłaty targowej,
4. Posiadania przy sobie dokumentu tożsamości lub dokumentów upoważnionych do prowadzenia 
działalności handlowej, posiadania dowodu uiszczenia opłat i okazywania ich na żądanie osobom 
oraz organom upoważnionym do kontroli (Inkasent, Policja, Państwowa Inspekcja Sanitarna),
5. Przestrzegania Regulaminu Targowiska, 
6. Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, porządkowych,
7. Przestrzegania porządku wokół i na zajmowanym stanowisku handlowym, a po zakończonej 
sprzedaży zebranie i usunięcie odpadów do kontenerów na odpady,
8. Umieszczenia cen detalicznych na sprzedawanych towarach,
9. Ważenia i mierzenia towarów za pomocą urządzeń posiadających ważną cechę legalizacyjną w 
taki sposób ustawionych, by kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności 
ważenia i mierzenia,
10. Naprawy szkód wyrządzonych na Targowisku.
§ 12 Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności 
w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.
§ 13 W ciągu dwóch godzin po zakończeniu handlu targowisko winno zostać opuszczone, 
natomiast miejsca zajmowane przez poszczególnych handlujących powinny być przez nich 
uprzątnięte z worków, kartonów, skrzynek oraz innych opakowań po towarach.
§ 14 Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Targowiska i pracy inkasenta należy kierować do 
Burmistrza Miasta za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.
§ 15 Powoływanie się na nieznajomość przepisów niniejszego Regulaminu nie zwalnia osób 
prowadzących działalność handlową w obrębie Targowiska od jego postanowień i innych 
przepisów prawnych.
§ 16 Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego podlegają karze na mocy przepisów Kodeksu wykroczeń.
§ 17 Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Siłownia „Pod Chmurką”
w nowej odsłonie

Plac przy żarowskiej ścieżce 
zdrowia nabiera nowego 

wyglądu. Wejście na teren si-
łowni jest utwardzane kostką 
betonową, niebawem poja-
wią się również nowe ławki, 
świeże trawniki i nasadzenia.

Rozpoczął się drugi etap za-
gospodarowania tego obszaru. 
Wkrótce, miejsce dla aktyw-
nie spędzających czas zrobi się 
bardziej estetyczne i kolorowe. 
– Żarowska ścieżka zdrowia 
wciąż wzbudza duże zaintere-
sowanie wśród mieszkańców. 
Dzięki kolejnym pozyskanym 
środkom finansowym miejsce to 
stanie się atrakcyjne i bardziej 
przestronne. A w przygotowa-
niu, na tym terenie oczekuje 
jeszcze, obiecane seniorom z 
Żarowa pole do gry w bule. 
Kolejna atrakcja dla naszych 
mieszkańców – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Nowy wygląd zyskuje rów-
nież ulica Dworcowa w Żaro-
wie. Na wysokości, od prze-
jazdu kolejowego i na całej 

długości ulicy Wojska Polskie-
go powstaje nowa nawierzchnia 
chodnikowa. Prace remontowe 
trwają jeszcze blisko przejazdu 
kolejowego. Tuż po wakacjach, 
najmłodsi będą mogli bez-
pieczniej dotrzeć do szkół. – 
Chodnik przy ulicy Dworcowej, 
który w znacznej części został 
poszerzony także pod koniec 
minionego roku w zasadzie jest 

już zbudowany. Ostanie pra-
ce remontowe trwają tuż przy 
przejeździe kolejowym. Łącznie 
na tym terenie powstało 1200 
metrów kwadratowych nowego 
ciągu pieszego z kostki betono-
wej. Remont pochłonął blisko 
60 tysięcy złotych – wyjaśnia 
Piotr Weiland kierownik Re-
feratu Inwestycji i Dróg Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Na nowe wyposażenie placu przy ścieżce zdrowia gmina Żarów pozyskała 
prawie 12 tysięcy złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Cały projekt kosztować będzie 25 tysięcy złotych. 
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Eliksir urody
Inaczej zwany „złotem Berberów” lub „płynnym złotem”. I nic w tym 
dziwnego, skoro posiada właściwości odmładzające. Olej arganowy 
podbija świat kosmetyki.
Tajemnicą gładkiej i nieskazitelnej skóry Kleopatry były kąpiele w mleku. Dzisiaj, 
kobiety również mają swoje sposoby na efektowną pielęgnację. Nie są to jednak 
skrzętnie skrywane sekrety. Wszak, każda z nas już słyszała o oleju arganowym.
Można go stosować na skórę twarzy, ciała, włosy oraz paznokcie. Bogaty jest przede 
wszystkim w nienasycone kwasy tłuszczowe (80%) Omega 3, 6 i 9. Posiada również 
ogromną dawkę witaminy E, która znana jest jako „witamina młodości”. Jej ilość w 
tym preparacie jest 2 razy większa aniżeli w oliwie z oliwek.
Cera w idealnym stanie
Co najważniejsze, preparat ten posiada właściwości pielęgnacyjne i odmładzające. Wy-
gładza powstałe zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki zawartej w nim 
witaminie E, znacznie poprawia wygląd skóry, zwalczając działanie wolnych rodników. 
Olej arganowy działa silnie regenerująco. Polecany jest do skóry z egzemą, łuszczycą, 
a nawet trądzikiem. Wykazuje również działanie przeciwzapalne.
Jeśli zadbasz o regularną aplikację, szybko dostrzeżesz pierwsze efekty jego działa-
nia. Wystarczy niewielką ilość olejku rozprowadzić na twarz, okolice oczu, szyję i 
dekolt. Wbrew swojej nazwie, olej arganowy szybko się wchłania, nie pozostawiając 
tłustej warstwy na skórze.
Tę czynność najlepiej wykonywać wieczorem. Najintensywniejsza regeneracja komó-
rek skóry ma bowiem miejsce właśnie w nocy.
Na włosy i paznokcie
Olej arganowy można stosować przy pielęgnacji włosów na 2 sposoby. Pierwszym 
z nich jest wmasowanie kilku jego kropel w skórę głowy i wilgotne końcówki. Olej 
zadziała niczym maseczka ochronna i nawilżająca łuskę włosa.
Drugim sposobem jest stosowanie go na suche włosy. Dzięki temu twoja fryzura nabie-
rze blasku, a włosy będą chronione przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.
W przypadku paznokci, olej arganowy wymieszaj z sokiem z cytryn w proporcjach 
1:1. Uzyskaną mieszankę nałóż na płytkę paznokcia. Tym sposobem pozbędziesz się 
łamiącego problemu. Twoje paznokcie staną się mocne i białe.

100% olej arganowy możesz kupić w Mydlarni u Franciszka w Świdnicy
przy ul. Kazimierza Pułaskiego 21. Uwaga!

Na hasło: „Franciszek” otrzymasz 10% rabatu na wybrany olej kosmetyczny.

Volvo dla strażaków
z Imbramowic

Jest duży, czerwony i … wiele może. Tak mówią o nim strażacy z jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach. Posiada sześciobiegową ma-
nualną skrzynię biegów i autopompę z wysokim oraz niskim ciśnieniem. Ma 
pięciometrową drabinę i 2000 litrów wody w zbiorniku.

Tak wyposażony samo-
chód pożarniczy Volvo 
FL 6 z 1993 roku trafił do 
druhów z Imbramowic. Po-
cząwszy od 2010 roku, jest 
to dwunasty wóz strażac-
ki, który zasilił jednostki 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Żarów. 
– Nowy nabytek to średni 
sześcioosobowy wóz bojo-
wy, z przebiegiem 40 tysięcy 
kilometrów. Nowoczesny i 

Z każdym rokiem poprawia się kondycja żarowskich jednostek strażackich. 
Kolejne samochody i nowoczesne oraz specjalistyczne sprzęty pozwolają 
druhom skuteczniej nieść pomoc najbardziej potrzebującym. 

dobrze wyposażony. Zastą-
pi wysłużonego Stara z lat 
osiemdziesiątych i pozwoli 
skuteczniej wypełniać stra-
żacką służbę – mówi Ma-
rek Fita z jednostki OSP w 
Imbramowicach.

Volvo FL 6, który koszto-
wał ponad 50 tysięcy zło-
tych jest drugim samocho-
dem strażackim jednostki w 
Imbramowicach. Z druhami 
pracuje jeszcze jeden wóz 

bojowy. Jest to Jelcz GCBA, 
który trafił do nich począt-
kiem 2013 roku. Nowy na-
bytek został sfinansowany z 
budżetu gminy Żarów oraz 
datków ze złomowania sta-
rego Stara, który znajdował 
się dotychczas na wyposaże-
niu tej jednostki strażackiej. 

Choć prawie nowe, wciąż 
są to używane samocho-
dy. Niebawem jednak, do 
żarowskich strażaków ma 
trafić zupełnie nowy wóz. – 
Każdego roku, Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Dolnośląskiego dofinanso-
wuje gminom zakup nowego 
wozu strażackiego. Żarów 
również oczekuje w tej kolej-
ce i są bardzo duże szanse, 
że już w przyszłym roku dru-
howie doczekają się nowe-
go i dobrze wyposażonego 
samochodu, który zwiększy 
ich gotowość bojową – do-
powiada burmistrz Leszek 
Michalak.

Magdalena Pawlik

Nasza własna
Kronika Filmowa

Najlepsi z najlepszych

Co tydzień kilka nowych 
filmów możesz zobaczyć 

w Kronice Filmowej Gminy 
Żarów.

Jeśli chcesz oglądać cie-
kawe materiały filmowe i 
śledzić zmiany, jakie za-
chodzą w gminie zajrzyj na 
stronę Urzędu Miejskiego w 
Żarowie i oglądaj najśwież-
sze projekcje. Wśród nich 
relacje z gminnych uroczy-
stości, pokazów, festynów i 
turniejów, opis realizowa-
nych inwestycji, filmowe 
reportaże o ludziach z pasją, 
newsy z życia żarowskich 
szkół i gminnych jednostek 
oraz aktualne wydarzenia 
sportowe. Wszystkie wzbo-
gacone komentarzami 
mieszkańców. Chcesz wie-
dzieć więcej, zajrzyj na Kro-
nikę Filmową Gminy Żarów 
(zakładka Kronika Filmo-
wa na stronie żarowskie-
go Urzędu Miejskiego lub 
facebook gmina Żarów) i 
bądź na bieżąco!

Na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie śledzić można również 

multimedialną mapę. Wy-
starczy wejść w zakładkę 
Wirtualna Mapa i kliknąć na 
link do strony http://emapa.
zarow.pl 

Zapraszamy do obejrzenia 
i zapoznania się z zakresem 
zrealizowanych prac oraz do 
obserwowania zmian, jakie 
zachodzą w gminie Żarów. 
Przypominamy jednocze-
śnie, że w tym roku Żarów 
obchodzić będzie 60-lecie 
nadania praw miejskich. Tę 
okrągłą rocznicę Żarowia-
nie będą świętować już w 
październiku. W jubileuszo-
wym programie przygoto-
wywane są koncerty, uro-
czysta sesja Rady Miejskiej, 
konkursy, obchody 40-lecia 
żarowskiego Klubu Honoro-

wych Dawców Krwi i wiele 
innych atrakcji. Z tej okazji 
również wydana zostanie 
książka, obrazująca wszyst-
kie ważne wydarzenia. Nie-
zbędny materiał, fotografie i 
zdjęcia już dziś są kompleto-
wane i sukcesywnie zbiera-
ne. Jednocześnie zachęcamy 
do podzielenia się zdjęciami 
i fotografiami o Żarowie. 
Bardzo mile widziane będą 
zdjęcia przedstawiające  re-
alizowane inwestycje, różne 
uroczystości, imprezy, fe-
styny, zabytki i inne. Zdjęcia 
przyjmowane będą w Urzę-
dzie Miejskim w Żarowie, w 
pokoju nr 8, od poniedziałku 
do piątku, w godzinach pra-
cy Urzędu 7.30-15.30. 

Magdalena Pawlik

Wcale nie trzeba godzinami ślęczeć nad książkami, żeby mieć dobre oceny. Warto się 
również wyróżniać, choć to wcale nie jest takie proste, przyznają tegoroczni prymusi, 

którzy wraz z końcem roku szkolnego zebrali laury za ciężką, całoroczną pracę. W piątek, 27 
czerwca uczniowie żarowskich szkół oficjalnie zakończyli rok szkolny. I niejeden z nich na 
świadectwie miał średnią powyżej 5.0. Zobacz najlepszych szóstoklasistów:

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie. Na zdjęciu nagrodzeni uczniowie szóstych klas:
Dominika Dworzańska, Kacper Grzęda, Mateusz Juralewicz, Damian Kaletowski, Aleksy Mięki, Jakub Pawlik, Da-
mian Tyrański i Natalia Woźniak (klasa 6A)
Aleksandra Heród, Jakub Jakubowski, Anna Koprowska, Maciej Michalak, Krystian Styczeń, Wiktor Suski, Natalia 
Szczurek, Wiktor Targosz i Joanna Tomiczek (klasa 6B)
Karolina Marczyńska, Anna Bartoszek, Barbara Chodyniecka, Oliwia Sip, Zuzanna Mision, Mateusz Oszajca, 
Krzysztof Kania, Julia Hanc i Grzegorz Kania (klasa 6C)

Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach. Wyróżnieni szóstoklasiści:
Mateusz Stańczyk (średnia 5,54), Laura Bias (średnia 5,37) i Bartosz Ciastoń (średnia 5,27).
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Numer
działki

Pow. 
działki
w m2

Numer
KW

Położenie
Przeznaczenie w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego

Forma oddania nieruchomości Cena wywoławcza
Wysokość     
wadium

Godz.
rozpoczęcia
przetargu

296/1 210
SW1S/

00068673/8
Łażany

ul. Sportowa 4/1
Zabudowa mieszkaniowa

sprzedaż lokalu na własność wraz
z udziałem

w prawie własności gruntu 14,11 %

21.000 zł w tym:
cena nierucho-mości lokalowej  96,14%

cena udziału w gruncie 3,86 %
2.100 zł 9 00

            

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż LOKALU MIESZKALNEGO  NR 1 o pow. 29,78 m2  w budynku nr 4 przy ul. Sportowej w ŁAŻANACH plus

2 pomieszczenia przynależne (komórki w budynku) o łącznej powierzchni 12,68 m2

1. Przetarg odbędzie się 04 sierpnia 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości  podanej w tabeli, które powinno znajdować się na  koncie: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 
0000 0006 0201 9458 najpóźniej w dniu  30  lipca 2014r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy 
notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z  ustawą  o podatku od towarów i usług zbywany lokal zwolniony jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych  związanych z przygotowaniem lokalu do sprzedaży w kwocie łącznej 984 zł oraz kosztów notarialnych.
8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74/8580-591 wew. 339 i 301 do dnia 30.07.2014r.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
11. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
12. Wysokość  postąpienia wynosi 1.000 zł.

Puchar dla mieszkańców 
Pyszczyna!

Dobra zabawa, zdrowa rywalizacja i niebanalne konkurencje. Siedem sołectw stanęło w tym roku do boju 
o puchar najlepszego podczas Turnieju Wsi. Każdy zespół pokazał się z jak najlepszej strony, jednak nie 
brakowało ostrej rywalizacji. Zwyciężyła drużyna z Pyszczyna, która pokonała swoich rywali z Pożarzyska, 
Mrowin, Przyłęgowa, Wierzbnej, Mikoszowej i Łażan. A jaka jest ich recepta na sukces? – To przede wszyst-
kim siła i technika, i … może odrobina szczęścia – cieszył się Ryszard Pawlik, sołtys Pyszczyna.

Nowe świetlice
w budowie

Do tej pory, wiejskie spotka-
nia organizowali w swoich 

prywatnych gospodarstwach 
lub wynajętych salach.

Już niebawem, mieszkańcy 
Pyszczyna, Bożanowa i Goła-
szyc będą mieli do dyspozycji 
nowe świetlice wiejskie. Na te-
renie budowy nowych świetlic 
prace idą pełną parą. Wylane 
zostały fundamenty,  a w przy-
gotowaniu są również ściany do 
wszystkich trzech budynków. 
Prace budowlane przy budowie 
wiejskich obiektów mają się za-
kończyć początkiem jesieni. – W 
tej chwili pracujemy na terenie 
dwóch miejscowości, Pyszczyna 
oraz Bożanowa. Tam, budowa 
jest już na tyle zaawansowana, 
że w następnej kolejności, przy 
pomocy dźwigu będziemy usta-
wiać ściany i dach. Po zakoń-
czeniu prac montażowych, ekipa 
budowalna przystąpi do wyko-
nania elewacji wewnątrz budyn-
ku. Wszystkie trzy nowe świetlice 
będą to budynki nowoczesne, 
wyposażone w niezbędne po-
mieszczenia, przeznaczone także 
do użytku niepełnosprawnych. 
Każdy z nich będzie miał ponad 
106 m2 powierzchni użytkowej – 
wyjaśnia Cezary Sadowski z 
PHU „DEK-BUD” Michalska 
Iwona z firmy wykonawczej.

Realizowanym pracom bacz-

nie przyglądają się również 
mieszkańcy wsi. To oni zadecy-
dują, w jaki sposób obiekty będą 
wykorzystywane. A w planach 
są nie tylko organizacje wiej-
skich spotkań i zebrań, ale rów-
nież przygotowywanie sołec-
kich uroczystości przez prężnie 
funkcjonujące Koła Gospodyń 
Wiejskich. – Z zagospodaro-
waniem obiektu naszej wsi nie 
będziemy mieli żadnego proble-
mu. Obiekt był projektowany w 
konsultacji z mieszkańcami, aby 
służył nam jak najlepiej. Trzeba 
będzie go jeszcze doposażyć, ale 
myślę, że wspólnymi siłami uda 
się go dobrze i właściwie zago-
spodarować. Z myślą o miesz-
kańcach, przy budowanej świe-
tlicy powstała także zadaszona 
wiata, która może być użytkowa-
na w okresie wiosenno-letnim – 
mówi Ryszard Pawlik, sołtys 
Pyszczyna.

Nowe obiekty wiejskie kosz-
tować będą 817 tysięcy złotych. 
Część z tych środków finanso-
wych, 148.500 tysięcy złotych 
to dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, które gmi-
na Żarów pozyskała w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 
„Odnowa i rozwój wsi”. 

Magdalena Pawlik

Tegoroczny Turniej Wsi odbywał się w nieco innej odsłonie. Zamiast jed-
nodniowych zmagań sportowych, drużyny sołeckie „zmierzyły się” w kilku 
etapach rozgrywek. Ich finał i decydujące starcie sołectwa rozegrały pod-
czas powitania lata w ramach Nocy Świętojańskiej. Pierwsza tura, turniej 
w kręgle wyłonił najlepszych zawodników, mimo, że wśród nich było wielu 
amatorów tej gry. – Raz do roku mieszkańcy sołectw rywalizują o miano 
najlepszej wsi w gminie. I choć to nie my, mieszkańcy Łażan odbieramy 
dziś puchar, również czujemy się zwycięzcami. Tak, jak drużyny, które za-
angażowane były we wszystkich rozgrywkach. Najważniejsza jest dobra 
zabawa, a tej nigdy nie brakuje – mówiła Danuta Gadzina, sołtys Łażan.

Od wielu lat Turniej Wsi cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest orga-
nizowany z myślą o mieszkańcach, dostarcza niezapomnianych wrażeń, 
bawi, wzbudza wiele emocji, a nierzadko nawet wyciska krople potu. Po-
święcenie i oddanie było także widać w trakcie turnieju łuczniczego i strze-
lania z wiatrówki. W tych konkurencjach przodowali mieszkańcy Mrowin i 
Mikoszowej. - To bardzo dobry pomysł, aby podzielić Turniej Wsi na kilka 
etapów. I nie tylko my świetnie się bawimy. Sportowe konkurencje i gorący 
doping ze strony publiczności zachęcają do jeszcze większej mobilizacji – 
podkreślał Łukasz Brańka, sołtys Pożarzyska. 

Po to, żeby dobrze się bawić mieszkańcy sołectw spotkali się również pod-
czas turnieju w bule, który rozgrywany był na placu przed żarowskim gim-
nazjum. Sędziowie, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku uważnie śle-
dzili ich sportowe rozgrywki. I tym razem wspólna zabawa wyłoniła jednego 
zwycięzcę. W tej konkurencji to mieszkańcy Przyłęgowa nie mieli sobie 
równych. – Wspólna zabawa i nauka to nierozerwalny element naszego 
kilkupokoleniowego turnieju. Nigdzie nie zobaczycie takich reprezentacji. 
To w naszej gminie, dzieci, młodzież i dorośli potrafią wspólnie walczyć dla 
swojej wsi – dopowiadała Agnieszka Proniewicz, sołtys Przyłęgowa.

W sobotnią Noc Świętojańską, 21 czerwca, w decydującym starciu miesz-
kańcy sołectw spotkali się na zawodach w przeciąganiu liny i łódki, piło-
waniu belki, puszczaniu wianków i rzucie kołem ratunkowym do celu. W 
łącznej klasyfikacji najlepsza okazała się drużyna z Pyszczyna, a tuż za 
nimi ex aequo drugie miejsce wywalczyli mieszkańcy Pożarzyska i Mrowin. 

– Chociaż dziś wręczam puchar zespołowi z Pyszczyna, gratuluję i dziękuję 
każdej reprezentacji. Wszyscy, którzy wzięli udział w tej zabawie są zwy-
cięzcami – gratulował mieszkańcom burmistrz Leszek Michalak.

W Pyszczynie świetlica wiejska staje w sąsiedztwie nowo powstałej wiaty 
oraz placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców.
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Handlowiec – zawód zawsze na czasie!
Na swój sukces ciężko i wytrwale pracują wiele lat. Muszą zawsze być „na czasie” i podążać za ówczesną modą, aby sprostać 
oczekiwaniom klientów. Do swoich obowiązków jednak podchodzą bardzo profesjonalnie, szanują swoją pracę, bo ta przynosi im 
wiele satysfakcji. Od kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat prowadzą na terenie Żarowa sklepy odzieżowe. Nie narzekają na 
brak klientów, choć jak to w tej branży bywa, raz jest lepiej, a raz gorzej. Tu, w Żarowie prowadzą swoje małe biznesy i zawsze są 
otwarci na nowe doświadczenia.

Co najbardziej lubią w swo-
jej pracy? Podpowiadają, że 
ciągły kontakt z ludźmi, ale 
również i wyzwania, które 
często muszą podejmować 
w swym zawodzie. – „Bądź 
piękna w każdym rozmiarze” 
to moje motto zawodowe, tym 
się kieruję i staram się nigdy 
o tym nie zapominać – mówi 
Maria Kowalska, właści-
cielka sklepu odzieżowego 
„Rossa” w Żarowie. Swój 
butik z damską odzieżą pro-
wadzi w Żarowie od ponad 

dwudziestu lat. I choć, nie 
zawsze był w tym samym 
miejscu, klientki chętnie 
tutaj zaglądają. – Nasz sklep 
ewoluował razem z naszym 
doświadczeniem. Staramy się 
zawsze być trendy. Sama je-
stem wymagającym klientem, 
a przez to także największym 
recenzentem swojej marki. 
Ważne jest jednak, aby wyjść 
na przeciw potrzebom kupu-
jących i sprostać ich oczeki-
waniom. Dziękuję wszystkim 
klientkom za lata współpra-

cy. One zawsze wracają tu-
taj z uśmiechem na twarzy 
doceniając jakość, fachowe 
doradztwo i duży wybór. To 
daje satysfakcję i poczucie, 
że moja praca, która powsta-
ła z pasji ma naprawdę sens 
– dopowiada Maria Kowal-
ska z żarowskiego sklepu 
„Rossa”  z damską odzieżą.

Dobry handlowiec to jed-
nak osiemdziesiąt procent 
sukcesu firmy. Dlatego ża-
rowscy handlowcy pracują 
na wysokich obrotach. W 
swoim zawodzie często 
„sprzedają” siebie: swój 
entuzjazm, nastawienie i 
optymizm, bo właśnie ta-
kiej osobie klienci ufają i 
zazwyczaj od niej kupują. 
Handlują nie tylko odzie-
żą, wzbogacają swój asor-
tyment, nierzadko sprowa-
dzając do swoich butików 
również torebki, bieliznę 
damską i męską, galanterię 
skórzaną czy biżuterię. A 
wszystko z myślą o klien-
tach, nie tylko tych, którzy 
często do nich zaglądają. 

Swoją rozszerzoną ofertą 
zachęcają także przyjezd-
nych kupujących. – Cieszę 
się, kiedy przychodzą do 
mnie klienci, przymierza-
ją, oglądają, dyskutują, a 
nierzadko nawet szukają 
fachowej porady. To nie-
wątpliwie bardzo ważne w 
naszym zawodzie, aby mą-
drze udzielić i podpowie-
dzieć paniom, jaka kreacja 
najbardziej „pasuje” im do 
twarzy – przyznaje Kamila 
Knap, właścicielka sklepu 
odzieżowego „Maximus”, 
która swój butik z damską 
i męską odzieżą prowadzi 
w Żarowie już prawie dzie-
więć lat. Przychodzą tutaj 
nie tylko Żarowianki. Na 
zakupy do sklepu pani Ka-
mili przyjeżdżają również 
klienci z innych miejsco-
wości. Przyciąga ich duży 
wybór, ale także miła i 
życzliwa obsługa, co w pra-
cy handlowca powinno być 
najważniejsze. – To wła-
śnie panie, które przycho-
dzą częściej niż panowie do 

Handlowcyz branżyodzieżowejczęść II

Sklep odzieżowy „Maximus” przy ul. Armii Krajowej 23 w Żarowie zapra-
sza klientów na zakupy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00 i w 
soboty od godz. 10.00 do 14.00. Kupujący mają w czym „przebierać”, bo 
sklep jest często wyposażany w nowy towar. 

W Londynie i Paryżu, gimnazjaliści z Żarowa odwiedzili również najsłyn-
niejsze miejsca: Tower of London, National Gallery, Muzeum Historii Natu-
ralnej, Luwr, Katedrę Notre Dame i Bazylikę Sacre Coeur. Tak wypoczęci i 
uśmiechnięci wracali do Żarowa.

Na czerwonym dywanie w Canes uczniowie Zespołu Szkół i gimnazjum 
w Żarowie. 

W ofercie sklepu „Rossa” przy ul. Armii Krajowej 38B w Żarowie klient-
ki mają do wyboru odzież damską w rozmiarach 36-54, bieliznę, rajstopy 
oraz torebki. Sklep otwarty jest codziennie w godz. 10.00-18.00, a w soboty 
od godz. 9.00-14.00. 

Najmłodsi uczestnicy Akademii Malucha złożyli również podziękowania 
opiekunom zajęć. Za ich zaangażowanie, cierpliwość i wsparcie.

sklepu, kupują dla swoich 
mężów, ojców, teściów czy 
znajomych odzież. Czasami 
stoją przed sklepem i długo 
przyglądają się sklepowej 
wystawie. „Dojrzewają” 
do decyzji jakiegoś zaku-
pu. Nigdy jednak nie nama-
wiam, nie narzucam swoje-
go gustu, bo wiem, że każdy 
klient ma inne oczekiwania. 
Do każdego podchodzę in-
dywidualnie – dopowiada 
Kamila Knap ze sklepu 
odzieżowego „Maximus”.

Dla większości z nas za-
kupy to przyjemność. Do-
brej jakościowo i gatunko-
wo, sprawdzonej odzieży 
wcale nie trzeba szukać w 
sklepach w Świdnicy, Świe-
bodzicach czy Jaworzynie 
Śląskiej. Tutaj na miejscu, 
w Żarowie handlowcy ofe-
rują równie bogaty asorty-
ment. O innych butikach 
odzieżowych przeczytasz 
w kolejnym numerze ga-
zety. 

Magdalena Pawlik

Akademia Malucha 
na wakacjach

Uczy i …
spełnia marzenia!

Wspólnymi zabawami 
kolejny rok szkolny 

pożegnały dzieci z żarow-
skiej Akademii Malucha.

Najmłodsi, jak i kadra pro-
wadząca udają się na zasłu-
żony odpoczynek wakacyj-
ny. W czwartek, 26 czerwca 
na ostatnim przed sezonem 
letnim spotkaniu wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, słodycze oraz 
upominki książkowe. – To 
był kolejny udany rok w Aka-
demii Malucha. Zajęcia, które 
wspólnie z biblioteką realizu-
je Gminne Centrum Kultury 

i Sportu w Żarowie wciąż 
cieszą się dużym zaintereso-
waniem. Z uwagi na wysoką 
frekwencję utworzyliśmy w 
tym roku dwie równorzędne 
grupy, do których uczest-
niczyło 32 dzieci ze swoimi 
rodzicami. We wrześniu spo-
tkamy się znowu. Część dzieci 
powróci do Akademii, inne 
zaś uczestniczyć będą w za-
jęciach plastycznych naszego 
ośrodka kultury - mówi Elż-
bieta Kulas, prowadząca za-
jęcia w żarowskiej Akademii 
Malucha.

Magdalena Pawlik

Do Żarowa wracali z nieza-
pomnianymi wrażeniami. 

Miejsca, które odwiedzili, do-
tychczas znane  tylko z gazet, 
filmów i opowieści na długo 
pozostaną im w pamięci.

Fascynujące i niezapomnia-
ne. Najpiękniejsze miejsca na 
świecie. Uczniowie żarowskie-
go gimnazjum i Zespołu Szkół 
wspólnie z opiekunami nauczy-
cielami przeżyli niezapomnianą 
przygodę. Pierwsi w Londynie 
i Paryżu, a drudzy na Lazuro-
wym Wybrzeżu we Francji. 
Dla jednych była to pierwsza 
zagraniczna wyprawa, a dla 
jeszcze innych okazja do pozna-

nia tego, co nowe, zdobycia ko-
lejnych doświadczeń i poznania 
zabytków, kultury i obyczajów 
mieszkańców. Dla wielu z nich 
jednak obecność w takich miej-
scach było spełnieniem podróż-
niczych marzeń. – Każde z tych 
miejsc jest znane na całym świe-
cie i właśnie My tam byliśmy! 
Wiele momentów będzie nieza-
pomnianych. Kąpiel na głównym 
placu – fontannie w Nicei, aura 
kurortu St Tropez, przechadzki 
po festiwalowym czerwonym dy-
wanie w Canes, wizyty w perfu-
merii w Eze czy pobyt w jednym 
z najmniejszych i najbogatszych 
państw świata Monaco. Bycie 

w takich miejscach jak Nicea, 
Monaco, Monte Carlo to była 
prawdziwa frajda dla wszystkich 
uczestników wycieczki na Lazu-
rowe Wybrzeże. To tylko część 
wrażeń i wspomnień, które za-
wsze będziemy pamiętać. Szkoła 
nie tyko uczy i wychowuje. Także 
spełnia niektóre marzenia…- 
mówi Przemysław Drąg, 
opiekun wycieczki i nauczyciel 
żarowskiego gimnazjum.

Stolice krajów Unii Europej-
skiej, Paryż i Londyn kolejny 
rok z rzędu zwiedzali gimna-
zjaliści z Żarowa. Pod opieką 
nauczycieli, Izabeli Osieckiej, 
Katarzyny Osieckiej i Ma-
riusza Kozakowa poznawali 
kulturę Wielkiej Brytanii oraz 
Francji i odwiedzali najsłynniej-
sze miejsca. – Największą atrak-
cją dla uczestników wycieczki 
była wizyta w Muzeum Figur 
Woskowych Madame Tussaud’s, 
przejażdżka London Eye, spacer 

po ogrodach wersalskich oraz 
podziwianie widoków z Kopuły 
Katedry Św. Pawła i najwyższe-
go piętra wieży Eiffel’a. Ucznio-
wie powrócili do Polski pełni 
wrażeń i nowych doświadczeń. 
Zawiązali również nowe przy-
jaźnie i podszkolili swoje umie-
jętności posługiwania się języ-
kiem angielskim. Jednogłośnie 
stwierdzili, że był to najlepszy ty-
dzień w ich życiu. I nic dziwnego, 
to była niezapomniana przygoda 
– przyznaje Izabela Osiecka z 
gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Żarowie.

Każdego roku uczniowie ża-
rowskich szkół odwiedzają inne 
miejsca. Dla większości z nich 
są to magiczne miejsca, często 
znane tylko z książek i filmów. 
Nie byłoby jednak takich przy-
jemności, gdyby nie zaanga-
żowanie wielu pedagogów, na-
uczycieli i dyrektorów szkół. 

Magdalena Pawlik
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Zaginiony
Pręgierz z Wierzbnej

Śladami

historii
cz. II

Pręgierze miejskie lokalizowano najczęściej na rynku w pobliżu ratusza lub w 
którymś z jego narożników. Miejsce na rynku, które spełniać miało funkcję pla-
cu sprawowania sądów i egzekwowania kar, określał zresztą w pełni przywilej 
lokacyjny. Pręgierze wiejskie ustawiano zazwyczaj przed karczmą sądową, 
przy skrzyżowaniu dróg bądź też w pobliżu rezydencji właścicieli ziemskich. Z 
kolei tzw. pręgierze kościelne, najczęściej w formie skromnego, kamiennego 
słupka o wys. ok. 60 cm ustawiano przy wejściach do kościołów lub na cmen-
tarzu. Osądzeni wystawiani byli przy nich na widok publiczny. 

Małe ABC działkowca
Żarowscy działkowcy 

swój wolny czas spę-
dzają na działkach. To ich 
raj za miastem. Mała oaza 
spokoju.

Pracują tam, ale również 
odpoczywają. Jako właści-
ciele działek zobowiązani 
zostali także do przestrze-
gania porządku. – Podczas 
objazdu dróg zauważyliśmy, 
że na wysokości ogródków 
działkowych są zasypywane 
przydrożne rowy. Na zarzą-
dzie Rodzinnych Ogródków 
Działkowych „Relaks” w 
Żarowie podjęta została 
decyzja, że w terminie mie-

siąca działkowcy powinni 
uporządkować z chwastów 
i ziemi przydziałkowe rowy. 
Jednocześnie przypomina-
my o nie zaśmiecaniu i wy-
rzucaniu odpadów działko-
wych do pobliskich rowów 
– mówi Jolanta Brońska, 
wiceprezes zarządu Ro-
dzinnych Ogródków Dział-
kowych w Żarowie.

Żarowscy działkowcy 
otrzymali również infor-
mację od Służby Drogowej 
Powiatu Świdnickiego o 
przebudowie drogi powia-
towej nr 2880D na odcinku 
skrzyżowania z drogą nr 

Kiedy dokładnie wznie-
siono pręgierz w Wierzbnej, 
tego nie wiadomo. Informa-
cję ogólną, mówiącą o jego 
istnieniu oraz lokalizacji, 
uzupełniają odpowiednie 
przekazy pisane, dotyczące 
praw sądowniczych, a więc 
praw do sądzenia miesz-
kańców tejże miejscowości 
za popełniane przestępstwa 
i wykroczenia. Otóż prawa 
takie w roku 1434, nabyło 
opactwo krzeszowskiego, 
które za 99 grzywien srebra 
odkupiło je wraz z połową 
folwarku od niejakiego Mi-
kołaja Austena. Co ciekawe, 
wykup praw sądowniczych 
w Wierzbnej przez klasztor 
krzeszowski, mocno zanie-
pokoił cystersów z Kamień-
ca Ząbkowickiego, którzy 
byli współwłaścicielami 
wsi. Nic w tym dziwnego 
skoro wierzbneńscy pod-
dani, zamieszkujący dobra 
klasztoru kamienieckiego, 
dostali się tym samym pod 
jurysdykcję krzeszowską. 
Braciszkowie z Kamień-
ca, mocno niezadowoleni 
z istniejącego stanu rzeczy 
podjęli w pierwszej połowie 
XV wieku działania zmie-
rzające do uzyskania zwol-
nienia swoich posiadłości 
z opłacania kościołowi 
wierzbneńskiemu dziesię-
ciny. Ostry spór pomiędzy 
siostrzanymi klasztorami 

rozwiązany został dopiero 
przy mediacji opatów lubią-
skiego i henrykowskiego, 
którzy w 1447 roku dopro-
wadzili zwaśnione strony 
do kompromisowego poro-
zumienia. Zgodnie z nim 
klasztor krzeszowski zobo-
wiązał się uiszczać dzie-
sięcinę, należne czynsze i 
odstępować część opłat są-
dowych pobieranych od ob-
cych poddanych, natomiast 
klasztor kamieniecki uznał 
prawo Krzeszowa do pełnej 
jurysdykcji we wsi. 

Biorąc zatem pod uwagę 
miejsce rzekomej lokaliza-
cji pręgierza w Wierzbnej, 
obok klasztornego browaru, 
współczesne miejsce odna-
lezienia wspomnianego ka-
miennego słupa w przypała-
cowym parku pozostającym 
w granicach dawnych dóbr 
cysterskich oraz posiada-
ne prawa sądownicze we 
wsi, można bez większego 
błędu uznać klasztor krze-
szowski za inicjatora po-
wstania owego pręgierza. 
Kiedy cystersi wystawili to 
urządzenie do wymierzania 
kar ? Być może już w XV 
wieku lub też dwa stulecia 

później kiedy w roku 1683, 
kapituła zakonna we fran-
cuskim Cîteaux, ustanowi-
ła w Wierzbnej przeorat. 
Czy odnaleziony kamienny 
słup jest rzeczywiście zagi-
nionym pręgierzem? Wiele 
przemawia za tą tezą, jak 
choćby staranna obróbka, 
zaczep do którego krępo-
wano skazańców oraz fakt, 
że odnaleziono dotychczas 
pojedynczy egzemplarz. 
Rozstrzygnąć tą niepew-
ność byłby w stanie opis lub 
też ilustracja wierzbneń-
skiego pręgierza. Takowe 
jednak do tej pory pozostają 
nieznane. Znalezisko jest o 
tyle intrygujące, że na Dol-
nym Śląsku zachowanych 
jest 26 pręgierzy (w tym 7 
kościelnych), a 29 uzna-
nych jest za zaginione. Póki 
co obecni właściciele terenu 
poklasztornego postanowili 
znaleźć dla odkrytego za-
bytku odpowiednie miejsce 
i ustawić go w pozycji pio-
nowej, tak jak na prawdzi-
wy pręgierz przystało. 

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury

i Sportu

Jak spędzić wakacje?
Nie trzeba nakręcać budzików. Tornistry i zeszyty leżą schowane w szafie. To znak, że 

właśnie rozpoczęły się wakacje. Jak aktywnie spędzić ten wolny czas? Na okres dwu-
miesięcznej laby dla wszystkich dzieci oraz młodzieży Gminne Centrum Kultury i Sportu, 
biblioteka, Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” i świetlice środowiskowe przygotowa-
ły wiele zajęć i warsztatów. Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. 

● Gminne Centrum Kultury i Sportu
Lipiec w ośrodku kultury upłynie pod znakiem sportowych turniejów, warsztatów mu-

zycznych i zajęć plastycznych oraz w pracowni ceramicznej. Wszystkie zajęcia rozpoczy-
nają się od godz. 10.00 rano (1, 10, 15, 17, 22, 29 lipca – turniej siatkówki plażowej, tenisa 
stołowego, piłki nożnej, unihokeja, badmintona, koszykówki; 2, 9, 16, 23, 30 lipca – wy-
cieczka rowerem po gminie; 1, 8, 15 lipca – warsztaty gitarowe; 21-31 lipca – zajęcia w 
pracowni plastycznej i ceramicznej). 

● Biblioteka
Najmłodsi mieszkańcy będą mogli spędzać wakacje również na zajęciach w bibliotece. 

Żarowska placówka na czas wakacyjny przygotowała dla dzieci zabawy ruchowo-zręcz-
nościowe, plastyczne, konkursy, gry komputerowe, rozrywki umysłowe, dzień z książką, 
głośne czytanie bajek i zabawy językowe. Biblioteka zaprasza najmłodszych czytelników 
od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-14.00. 

● Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja”
Tuż po zakończeniu roku szkolnego najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów tradycyjnie wy-

poczywają na półkoloniach, które łączą w sobie dobrą zabawę, naukę i rozwijanie pasji. Letni 
wypoczynek dla dzieci to nie tylko wyjazdy na basen, do kina i wycieczki krajoznawcze. 
To również zajęcia profilaktyczne, podczas których organizatorzy przygotowują cykl zajęć z 
zakresu udzielania pierwszej pomocy. Każdego roku, letnie półkolonie współfinansuje gmina 
Żarów. Mnóstwo atrakcji czeka również na najmłodszych w Placówce Wsparcia Dziennego 
„Cztery Pory Roku”. Na wakacyjne zajęcia dzieci mogą przychodzić w godz. 9.00-12.00.

● Świetlice środowiskowe
W planach wakacyjnych opiekunowie świetlic środowiskowych przygotowali dla swoich 

podopiecznych wiele atrakcji. 
- Euroclub Siedlimowice: wycieczki rowerowe, wycieczki do Kamieniołomu w Siedli-

mowicach i Żarowskiej Izby Historycznej, zwiedzanie młyna w Siedlimowicach, pikniki, 
gry i zabawy, kalambury (zajęcia odbywają się od 1 do 11 lipca w godz. 15.15-19.15)

- Dziupla Kanarka Mrowiny: malowanie twarzy, pogadanki, gry i zabawy ruchowe, za-
jęcia sportowe, plastyczne i muzyczne, wycieczki rowerowe, konkursy, turnieje, ćwiczenia 
gimnastyczne, gry bieżne i rzutne oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne (zajęcia odbywa-
ją się od 14 do 25 lipca, w godz. 9.00-15.00)

- Chatka Puchatka Łażany: wakacje z książką, wycieczki rowerowe, konkursy karaoke, 
zajęcia plastyczne, zabawy na świeżym powietrzu, pogadanki na temat kulturalnego zacho-
wania oraz wzajemnej życzliwości, gry stolikowe (zajęcia odbywają się od 14 do 25 lipca, 
w godz. 15.15-18.15)

- Słoneczko Kalno: wycieczki rowerowe do stadniny koni w Wierzbnej, noc piżamo-
wa, dyskoteki, spacery nordic-walking, gry, zabawy, zawody, turnieje, dzień wspomnień, 
zajęcia plastyczne, edukacyjne, zabawy na świeżym powietrzu (zajęcia odbywają się w 
godzinach porannych)

- Jagódki Wierzbna: wycieczki rowerowe szlakiem okolicznych miejscowości, gry i za-
bawy planszowe, zajęcia profilaktyczne STOP narkotykom, zajęcia z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, wesołe kucharzenie, zajęcia sportowe i plastyczne (za-
jęcia odbywają się od 21 do 25 lipca, w godz. 10.30-15.30).

3396D przy ulicy Wiejskiej 
w Żarowie. – Wraz z prze-
budową drogi w planach 
było również pogłębie-
nie rowów przydrożnych. 
Otrzymaliśmy informację, 
że Służba Drogowa Powiatu 
Świdnickiego posiada pełną 
dokumentację techniczną 
przedmiotowej drogi. Jed-
nak, jak piszą, z uwagi na 
brak środków finansowych 
nie wiadomo, kiedy remont  
ten mógłby się rozpocząć – 
dopowiada Jolanta Broń-
ska.

Magdalena Pawlik
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WWW.UM.ZAROW.PL
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Polacy tuż za podium
Reprezentacja Polski była bardzo blisko zajęcia miejsca na podium podczas Drużynowych Mi-
strzostw Europy w Brunszwiku. W konkurencji rzutu młotem mężczyzn biało-czerwonych reprezen-
tował Paweł Fajdek.

Rywalizację na stadionie 
Eintrachtu Brunszwik roz-
poczęli młociarze, z Paw-
łem Fajdkiem na czele. 
Mistrz świata i ubiegłorocz-
ny zwycięzca konkursu w 
Gateshead już w pierwszym 
rzucie pokazał dużą kla-
sę. Młot wylądował mniej 
więcej na 79 metrze, ale o 
kilkadziesiąt centymetrów 
poza lewym promieniem, 
wyznaczającym sektor rzu-
tów, co oznaczało nieudaną 
próbę. Drugi rzut też dale-
ki, ale spalony. W trzeciej 
serii zaczęły się nerwy – 
To był bardzo asekuracyj-
ny rzut, trzeba było zdobyć 
jakieś punkty dla drużyny. 
Dopiero w następnej kolej-
ce znów mogłem pójść na 
całość – tłumaczy Fajdek. 
Pójście na całość znów jed-
nak oznaczało spaloną pró-
bę i w konsekwencji trzecie 

miejsce z wynikiem 75.26. 
Wygrał Siergiej Litwinow 
z Rosji – 76.34.

Polacy długo czekali na 
pierwsze zwycięstwo. Od-
niósł je drugiego dnia ry-
walizacji sprinter, Karol 
Zalewski. Na dystansie 200 
metrów, przy idealnym wie-
trze (2.0 m/s) najlepiej wy-
trzymał ciasny finisz i zwy-
ciężył z czasem 20.56.

Kwestia podium roz-
strzygnęła się w ostatnich 
konkurencjach - sztafetach 
4x400m. Panie zajęły 5. 
miejsce i przed rywalizacją 
mężczyzn trzecia w tabeli 
była Polska z zaledwie jed-
nopunktową przewagą nad 
Francuzami. Trzeba było 
pokonać trójkolorowych 
na bieżni. Zadanie trudne, 
gdyż mieli więcej indywi-
dualnych zwycięstw. Polscy 
czterystumetrowcy osta-

Fot. M. Biczyk, źródło www.pzla.pl

Marcin Mann zajął 15. miejsce w 
biegu głównym

Oliwier Hanc odbiera nagrodę za zdobycie 2. miejsca

Jakub Dołharz (drugi z prawej) podczas dekoracji

tecznie zajęli 5. miejsce, 
Francuzi drugie i to oni sta-
nęli na najniższym stopniu 
podium. Polska zakończyła 
Drużynowe Mistrzostwa 
Europy na 4. pozycji. Zwy-
ciężyli Niemcy przed Ro-
sjanami oraz Francuzami.

Szkoda straconych punk-
tów w niektórych konku-
rencjach, bo Francuzi wy-
przedzili Polaków zaledwie 

dwoma punktami! Naj-
większą stratą był nieuda-
ny występ Anny Rogow-
skiej. Brązowa medalistka 
igrzysk olimpijskich, mi-
strzyni świata nie zaliczyła 
ani jednej udanej próby na 
wysokości 4.40, kończąc 
konkurs tyczkarek bez zdo-
byczy punktowej dla repre-
zentacji Polski.

Krzysztof Dutkiewicz

Marzenia o wielkim 
tenisie

Mistrz województwa

Strzegomska dwunastka

Srebro Dołharza Goniec w finalePuchar Polonii

Medale akrobatów

Kolejny sukces na korcie 
odniósł dziesięcioletni 

Oliwier Hanc. Po zwycię-
stwie w turnieju Wektor 
Open, zajął 2. miejsce pod-
czas Świdnica Cup 2014.

W finale przegrał z dwa 
lata starszym Aleksandrem 
Rzyhak, po secie trwającym 
40 minut (3-6).

Oliwier trafił na kort, bo 
podoba mu się to, co z ra-
kietą na korcie potrafi zrobić 
dziadek oraz tata. Jego spor-

Damian Daniel należy 
do ścisłej czołówki sza-

chistów Dolnego Śląska. 
Udowodnił to podczas mi-
strzostw województwa w 
szachach błyskawicznych. 
Na zakończenie kariery ju-
niora został najlepszym Dol-
noślązakiem!

- W jedenastu rundach Da-
mian zremisował tylko jedną 
partię w pozostałych okazał 
się lepszy od swoich przeciw-
ników. Rok rocznie Damian 
Daniel zdobywa medale mi-
strzostw województwa z cze-

towym idolem jest Jerzy Ja-
nowicz.

- Lubię spędzać czas na 
korcie. Moim marzeniem jest 
grać  w wielkoszlemowych 
turniejach. Póki co, tenis 
sprawia mi wiele radości – 
opowiada Oliwier Hanc.

Warto dodać, że Oliwer tre-
nuje dopiero od 7 miesięcy. 
Dobre wyniki w konfrontacji 
ze starszymi zawodnikami po-
zwalają z nadzieją oczekiwać 
na kolejne udane występy.

go bardzo się cieszę – opo-
wiada trener Gońca Żarów 
Michał Bieszczad.

Dobrym momentem na 
ukoronowanie długoletnich 
występów Daniela będą 
sierpniowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów w Sza-
chach Szybkich i Błyska-
wicznych. O prym najlep-
szych szachistów naszego 
kraju zawodnicy powalczą 
we Wrocławiu. Areną mi-
strzostw będzie Hala Stu-
lecia.

Krzysztof Dutkiewicz

W organizowanych przez Klub Sportowy Polonię Świdni-
ca zawodach akrobatycznych dobrze zaprezentowali 

się żarowscy akrobaci. 

Wyniki:
Skoki męskie:
1 miejsce – Tomasz Buzarewicz

Trójki żeńskie:
1 miejsce
– Julita Ziemkiewicz-Martyna Ślązak-Anna Bogatko
3 miejsce
– Julia Żydek-Agnieszka Bazga-Hanna Czoch

Dwójki żeńskie:
3 miejsce – Julita Ziemkiewicz-Martyna Ślązak
4 miejsce – Olga Czoch-Anna Bogatko
5 miejsce – Hanna Czoch-Karolina Zięba
6 miejsce – Julia Żydek-Agnieszka Bazga

Żarowscy zawodnicy należą do sekcji akrobatyki sportowej 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Ponad 300 biegaczy na 
mecie biegu głównego 

(86 kobiet i 219 mężczyzn) 
oraz 78 w biegach towa-
rzyszących dla dzieci i mło-
dzieży, to oficjalne już liczby 
tegorocznej edycji Strzegom-
skiej Dwunastki. Wszystkie 
te liczby są rekordowe – ta-
kiej frekwencji w strzegom-
skim biegu nie było.

Jak widać strzegomskie za-
wody na dobre zakorzeniły się 
w kalendarzu imprez biego-

wych na dolnośląskiej ziemi. 
Biegacze cenią sobie wyma-
gającą trasę, dobrą organiza-
cję, a przede wszystkim ilość 
nagród przygotowanych w 
różnych kategoriach.

Poziom sportowy tegorocz-
nej imprezy stał na wysokim 
poziomie. Zarówno w katego-
rii mężczyzn i kobiet uzyska-
ne czasy przez zwycięzców są 
rekordami trasy. Rywalizacja 
generalna oraz w kategoriach 
wiekowych i dodatkowych 

była bardzo zacięta, czasami 
decydowały sekundy o kolej-
ności na mecie.

Wśród tak licznej grupy 
biegaczy 15. miejsce zajął 
żarowianin Marcin Mann, 
tracąc do zwycięzcy zale-
dwie 6 minut (czas 46.16). 
Gminę Żarów reprezentowa-
li również Wojciech Dut-
kiewicz (181 miejsce), Jan 
Przybylski (196 miejsce), 
Zygmunt Worsa (200 miej-
sce). W kategorii przedszko-
laków swój pierwszy bieg 
zaliczyła mająca niepełny 
rok Kaja Dutkiewicz.

W zakończonych w Lub-
niewicach Mistrzo-

stwach Makroregionalnych 
Młodzików srebrny medal 
zdobył Jakub Dołharz. 

- Ogromnie mnie cieszy po-
stawa dolnośląskich szachistów. 
Mimo tego, iż rozgrywki odby-
ły się w daleko oddalonych od 
nas Lubniewicach, to w grupie 
dziewcząt na 20 startujących 
szachistek, aż 19 było z Dolne-
go Śląska. W tej grupie udało 

nam się zdobyć komplet punktów 
współzawodnictwa. W grupie 
chłopców udział wzięło 18 Dol-
noślązaków na 29 startujących. 
Łącznie zdobyliśmy aż 23 punkty 
współzawodnictwa sportowego 
– podsumowała Olga Lisow-
ska, wiceprezes DZSZ ds. mło-
dzieżowych.

Jakub Dołharz jest wycho-
wankiem Gońca Żarów, a obec-
nie reprezentuje Klub Szachowy 
Polonię Wrocław.

Szachiści Gońca Żarów za-
grali w 56. Ogólnopolskim 

Turnieju Szachowym o Złotą 
Wieżę. Finał krajowy roze-
grano w Chotowej w woje-
wództwie podkarpackim.

- Zaczęliśmy rewelacyjnie. 
Pierwsze wygrane rundy spra-
wiły, iż zajmowaliśmy miejsca 
w pierwszej trójce. Z każdą 
kolejną rozegraną rundą szło 
nam coraz gorzej. Ostatecznie 
wśród 25 klubów z całej Pol-
ski zajęliśmy 14. miejsce – ko-
mentuje prezes Gońca Żarów 
Artur Adamek.  

Wciąż najlepszym wyni-
kiem Gońca Żarów w finale 
centralnym pozostaje 5. miej-
sce zdobyte w 2011 roku. 

Skład i bilans Gońca Żarów: 
Wojciech Kowalczuk (3,5 
pkt z 9), Marek Szmyd (5,5 
pkt z 9), Damian Daniel (5,5 
pkt z 9), Jowita Dranka (4 
pkt z 9).

Dobiegła końca pierwsza z 
imprez tegorocznego Wro-

cławskiego Festiwalu Szacho-
wego. Mowa o Pucharze Polo-
nii Wrocław Amatorów. 

W tegorocznym pucharze wy-
startowało w sumie 30 zawod-
ników, którzy rywalizowali na 
dystansie siedmiu rund. Najlep-
szy okazał się Bogdan Żminda 
(MGLKS Parnas Oława), który 
zgromadził 6 punktów, dozna-
jąc w całym turnieju zaledwie 
jednej porażki. Drugie miejsce 
zajął Marcin Somyk (MUKS 
MDK Fabryczna Wrocław) – 
5,5 pkt., a trzecie reprezentująca 
Javenę Hańcza Suwałki Domi-
nika Ostrowska – także 5,5 pkt.

Najlepszym zawodnikiem do 
rankingu 1600 został Michał 
Bieszczad, reprezentujący Goń-
ca Żarów (13 miejsce w ogólnej 
klasyfikacji). Drugi z reprezen-
tantów żarowskiego klubu Mi-
rosław Cygan był 29.   


