
Gazeta bezpłatna17 września 2014 / Żarów / www.um.zarow.pl

INFORMACJE   WIADOMOŚCI   KOMUNIKATY   RELACJE Z GMINY ŻARÓW

Gazeta Żarowska
ISSN 1231-4552

16/63/2014

Inwestycje Rozmaitości Sport

Żarowska Kronika Filmowa 
na nowym telebimie
Nowy telebim na ścianie budynku Żarow-
skiej Izby Historycznej wywołał spore po-
ruszenie wśród mieszkańców Żarowa.

Masz w domu starą
lodówkę, meble...?
We wrześniu i październiku będzie okazja, 
żeby się ich pozbyć. Wystarczy wystawić je 
przed posesją.

Fajdek zakończył sezon

Paweł Fajdek zwycięstwem w Rieti (Ita-
lia) zakończył udział w tegorocznym chal-
lenge’u IAAF w rzucie młotem.

3 6 8

W podziękowaniu za plony

Kolorowy korowód dożynkowy, msza święta dziękczynna, wieńce i chleb z tegorocznego zboża, pyszności na dożynkowych 
stołach, wspólna zabawa, a do tego nagrody dla wszystkich zaangażowanych sołectw. Tak wyglądały gminne dożynki  
w Żarowie.

Dokończenie na str. 4-5

Nowe sale w Mrowinach i Zastrużu Młodzi wandale zatrzymani

Nowa sala gminastyczna to wspólne marzenie mieszkańców Mrowin.
Czy jest jakiś skuteczny sposób na zahamowanie tak chuligańskiej dzia-
łalności?

Będą miejscem integracyj-
nych zabaw, pozalekcyj-

nych zajęć i spotkań. Praw-
dziwą salą gimnastyczną. Od 
lat były marzeniem szkolnej 
społeczności.

Nowe świetlice środowisko-
we powstaną w Mrowinach i 
Zastrużu. Tam, gdzie zajęcia 
ruchowe dla dzieci musiały się 
odbywać w małych i ciasnych 
pomieszczeniach. Budowa no-
wych obiektów wiejskich już 
ruszyła. Małe centra kultury 
mają być gotowe do końca 
tego roku. – Nowe sale będą 
architektonicznie dopasowane 
do szkolnych budynków. Zosta-
ną wyposażone w pomieszcze-
nie socjalne, trzy toalety, w tym 
jedną dla niepełnosprawnych 
oraz salę do ćwiczeń. Głównie 

Niszczyli elewacje bu-
dynków i sklepów. Po-

licjanci zatrzymali trzech 
młodych grafficiarzy, któ-
rzy malowali sprayem ele-
wacje bloków mieszkal-
nych, sklepów, budynku 
żarowskiego szpitala i sali 
widowiskowo-sportowej.

Teraz mogą trafić do wię-
zienia nawet na pięć lat.

Jak ustalili śledczy, trzej 
mężczyźni, najprawdopo-
dobniej sympatycy klubów 
piłkarskich działali razem.- 
Zatrzymani za swoje czyny 
odpowiedzą przed sądem. 
W każdym przypadku wnio-
skujemy o nałożenie obo-
wiązku naprawy zniszczo-
nego mienia. Za zniszczenie 
cudzej własności grozi kara 

z przeznaczeniem na realizację 
zajęć z wychowania fizycznego. 
Mamy nadzieję, że warunki po-
godowe będą na tyle sprzyjają-
ce, że uda się wybudować nowe 
świetlice w terminie – mówi 
Janusz Łukaszewicz, wła-
ściciel firmy Usługowo-Han-

do pięciu lat pozbawienia 
wolności. Są to mieszkańcy 
Żarowa w wieku 17-26 lat. 
Jeden z nich przyznał się 
już do zarzucanych czynów 
- wyjaśnia Janusz Kozen-
dra, komendant żarowskie-
go komisariatu policji.

dlowej F.U.H „IZOLSUSZ” z 
Wałbrzycha, wykonawca no-
wej inwestycji w Zastrużu.

Obecnie świetlice środowi-
skowe funkcjonują na terenie 
Bukowa, Siedlimowic, Kalna, 
Wierzbna i Łażan.

dokończenie na str. 3

W pomoc schwytania 
sprawców dewastacji zaan-
gażowali się również sami 
mieszkańcy, którzy gotowi 
byli nawet wyznaczyć na-
grodę za ujęcie wandali.

dokończenie na str. 3
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BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących ze zbywaną

działką dotyczący sprzedaży działki położonej w Imbramowicach

Przetarg został ograniczony z uwagi na kształt i brak funkcjonalności działki  
1. Przetarg odbędzie się 20 października 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-
kowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej 
w tabeli  na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej 
do dnia 16  października  2014r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny na-
bycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia prze-
targu.
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 zawar-
cia 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 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oferent nabywający nieru-
chomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych   związa-
nych z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie 492  zł oraz kosztów notarialnych.
8. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Imbramowice posiada funkcję określo-
ną symbolem A.35 MN/MW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 748580-
591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz 
dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezento-
wania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. 
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału peł-
nomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego 
faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem 
zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
14. Postąpienie wynosi 200 zł.

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. 
Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 121/2014 z 01 września 2014r.

60 lat razem i wciąż 
się kochają!

Państwo Obrał są małżeństwem od 60 lat. Na wspólnym zdjęciu z rodziną 
i przyjaciółmi. 

Żona mnie kocha i ja ją kocham – tak krótko swoją receptę na udany związek 
opisują Stanisława i Stanisław Obrał, którzy sakramentalne „TAK” powie-
dzieli sobie 60 lat temu.

Ślub wzięli 17 październi-
ka 1954 roku, doczekali się 
czworo dzieci, siedmioro 
wnucząt, a 18 sierpnia uro-
dziła się im pierwsza pra-
wnuczka. Poznali się przez 
jego siostrę, z którą pani 
Stanisława razem pracowała. 
Zaiskrzyło, pokochali się i 
pobrali. W sobotę, 13 wrze-
śnia obchodzili jubileusz 
diamentowych godów. W 
tym wyjątkowym dniu jubi-
latom towarzyszyła również 
najbliższa rodzina. – 60 lat 
wspólnego życia szybko mi-
nęło, tak jakby to było wczo-
raj. Miłość może przetrwać 

sześćdziesiąt, a nawet i sto 
lat – cieszy się córka Stani-
sławy i Stanisława Obrał 
Danuta Kołodziejczyk.

Z kwiatami i życzeniami 
parę odwiedził także bur-
mistrz Leszek Michalak. 

Magdalena Pawlik

KRONIKA   POLICYJNA
Ukradł paliwo i uciekł 
Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, który ukradł paliwo z firmy 
funkcjonującej na terenie Żarowa. Jak ustalili śledczy, podejrzany był najprawdopodobniej 
pracownikiem zakładu. W tej chwili trwają czynności zmierzające do ustalenia wszystkich 
okoliczności zdarzenia.

Wysoka cena samowolki
Jedni popełniają ją świadomie, inni nie, a konsekwencje za jej popełnienie są poważne. Żarow-
scy policjanci ustalili, że mieszkaniec Żarowa budował na terenie swojej działki nielegalnie 
dom. Mężczyźnie grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności do dwóch lat. - Otrzymaliśmy 
zawiadomienie od Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego o samowoli budowlanej. W toku 
postępowania ustalone zostało, że mężczyzna rzeczywiście nie miał stosownych uzgodnień na 
postawienie budynku, a zatem obiekt ten jest samowolą budowlaną – mówi Janusz Kozendra, 
komendant policji w Żarowie. 

Uwaga! Internetowi oszuści
W przesyłce zamiast zakupionych butów było… puste pudełko. Do żarowskiego komisariatu 
policji zgłosił się mieszkaniec Żarowa, który powiadomił mundurowych, że został oszukany 
podczas transakcji dokonanej za pośrednictwem portalu internetowego. Mężczyzna na jednej 
z aukcji kupił buty, a gdy zapłacił kurierowi za przesyłkę i otworzył paczkę okazało się, że 
zamiast zamówionego towaru było puste pudełko. Sprawcy nie udało się na razie namierzyć. 
Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Oprac. Magdalena Pawlik

● Sprzedam w Żarowie  atrakcyjną działkę budowlaną, w 
pełni uzbrojoną, na Osiedlu Piastów 
ul. H. Pobożnego, pow. 991 m2. Cena do negocjacji. 
Tel.0049 1791124606, 0049 1799665599

● Sprzedam mieszkanie własnościowe w Mrowinach, 36 m2, 
I-piętro, ogrzewanie gazowe, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, ga-
raż, duży ogród. Kontakt: tel. 516 989 319

● Sprzedam samochód PEUGEOT 406 HDI. Rok produkcji 
1999. Cena 3.500 zł. Kontakt: tel. 516 989 319

Żarowska Kronika Filmowa
na nowym telebimie

Nowy telebim, który 
umiejscowiony został na 

ścianie budynku Żarowskiej 
Izby Historycznej wywo-
łał spore poruszenie wśród 
mieszkańców Żarowa.

Po co? – zastanawiali się Ża-
rowianie? Niektórzy mówili, 
że na nowym ekranie reklamo-
wać się będą firmy. A inni, że 
to znowu przedwyborczy po-
mysł. Tymczasem na nowym 
ekranie Urząd Marszałkowski 
prezentować będzie materiały 
promocyjne o Dolnym Śląsku. 
Nie będą to jednak jedyne prze-
kazy, które zaobserwują miesz-

kańcy. Jako że telebim zdobi 
żarowski budynek, stanie się 
dobrą okazją do zaprezento-
wania filmowych projekcji ża-

rowskiej Kroniki Filmowej. A 
ta, w każdym tygodniu oferuje 
internautom nowe materiały 
filmowe z gminy Żarów.

Żarów bie-
rze udział w 
p i l o t a ż o -
wym projek-
cie Urzędu 
M a r s z a ł -
k o w s k i e -

go. O tym, że będziemy mogli 
korzystać z nowoczesnego 
telebimu było wiadomo już od 
dawna. Nowy ekran w Żarowie 
miał się pojawić rok temu, jed-
nak zmiany na stanowiskach 
Urzędu Marszałkowskiego we 

Wrocławiu spowodowały, że 
projekt „Regionalna platforma 
informacyjna dla mieszkańców 
i samorządów Dolnego Śląska 
e-DolnySlask” został zrealizo-
wany w późniejszym terminie. 
Po wyłonieniu firmy wykonaw-
czej w przetargu Urząd Mar-
szałkowski mógł dopiero przy-
stąpić do realizacji projektu. 
Nowe ekrany pojawiły się m.in. 
w Dzierżoniowie, Środzie Ślą-
skiej i innych większych gmi-
nach. W kategorii mała gmina, 

tylko Żarów otrzymał nowy 
telebim. I to zupełnie bezpłat-
nie. Za udział w pilotażowym 
projekcie. Już niebawem rela-
cje z gminnych uroczystości, 
pokazów, festynów i turniejów, 
opis realizowanych inwestycji, 
filmowe reportaże o ludziach z 
pasją, newsy z życia żarowskich 
szkół i gminnych jednostek oraz 
aktualne wydarzenia sporto-
we będzie można oglądać na 
nowym ekranie. Zapraszam i 
zachęcam do oglądania!
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Nowe sale w Mrowinach i Zastrużu

Umowa z wykonawcami budowy nowych świetlic środowiskowych została 
podpisana początkiem września. Przygotowanie terenów pod nowe inwestycje wymagało wielu uzgodnień.

Podczas uroczystego otwarcia bulodromu wszystkie drużyny pokazały, jak 
się po mistrzowsku „leci” w kule.

Młodych wandali udało się bardzo szybko namierzyć. Policja zainterwenio-
wała szybko i skutecznie.

Roman Konieczny
dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Anny Jenke w 
Mrowinach
To będą takie małe centra kul-
tury. Oprócz lekcji wychowania 
fizycznego, w nowych świetlicach 
będziemy prowadzić zajęcia te-
rapii pedagogicznej i koła zainte-
resowań. Dzieci nareszcie będą 
miały swój własny kąt i swoje 
miejsce do zabawy. Mrowiny to 
największa wieś w naszej gminie. 
Chcemy się rozwijać i mieszkać w 
zadbanej miejscowości.

Krystyna Wardach
dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu
Cieszymy się ogromnie z nowe-
go obiektu. Brakuje nam bardzo 
prawdziwej sali gimnastycznej. 
Dzieci z niecierpliwością czekały 
na taką możliwość, gdzie mogły-
by biegać, ćwiczyć i trenować, 
niekoniecznie między kroplami 
deszczu. Trzymamy kciuki za tę 
inwestycję!

Będą miejscem integracyjnych zabaw, pozalekcyjnych zajęć i spotkań. Prawdziwą salą gimnastyczną. Od lat były marzeniem szkolnej społeczności. Nowe świe-
tlice środowiskowe powstaną w Mrowinach i Zastrużu. Tam, gdzie zajęcia ruchowe dla dzieci musiały się odbywać w małych i ciasnych pomieszczeniach.

Budowa nowych obiek-
tów wiejskich już ruszyła. 
Małe centra kultury mają 
być gotowe do końca tego 
roku. – Nowe sale będą 
architektonicznie dopaso-
wane do szkolnych budyn-
ków. Zostaną wyposażone 
w pomieszczenie socjalne, 
trzy toalety, w tym jedną 
dla niepełnosprawnych oraz 

salę do ćwiczeń. Głównie z 
przeznaczeniem na realiza-
cję zajęć z wychowania fi-
zycznego. Mamy nadzieję, że 
warunki pogodowe będą na 
tyle sprzyjające, że uda się 
wybudować nowe świetlice 
w terminie – mówi Janusz 
Łukaszewicz, właściciel 
firmy Usługowo-Handlowej 
F.U.H „IZOLSUSZ” z Wał-
brzycha, wykonawca nowej 
inwestycji w Zastrużu.

Obecnie świetlice środo-
wiskowe funkcjonują na 
terenie Bukowa, Siedli-
mowic, Kalna, Wierzbna i 
Łażan. Teraz do grona tych 

miejscowości dołączą ko-
lejne, gdzie najmłodsi będą 
mogli spędzać swój wolny 
czas.  – To wielkie udogod-
nienie dla nas pedagogów 
i naszej pracy z dziećmi. 
Będziemy mogli korzystać 
z większej powierzchni, bo 
do tej pory tego miejsca nie 
było za wiele. To od wielu 
lat było wielkie marzenie 
naszego dyrektora szkoły 
i nauczycieli. Z pewnością 
urozmaicimy naszą ofertę 
zajęć – zaznacza Justyna 
Rzeczycka, opiekun świe-
tlicy środowiskowej w Mro-
winach. W kwestii nowych 

świetlic środowiskowych 
dużo do powiedzenia mają 
również sami najmłodsi. To 
głównie oni będą ją użytko-
wać i właśnie tam szlifować 
swoje sportowe talenty. – 
Ta świetlica jest nam bardzo 
potrzebna. Co prawda mamy 
małą salę, w której możemy 
się przygotowywać do zajęć 
gimnastycznych, ale to nie to 
samo. Czasami brakuje po 
prostu miejsca. A tak, to bę-
dzie i bliżej i więcej miejsca 
– cieszy się Klaudia Bogu-
szewska, uczennica Szkoły 
Podstawowej im. Anny Jen-
ke w Mrowinach. Z nowego 

szkolnego obiektu cieszą 
się również uczniowie są-
siedniej szkoły, w Zastrużu. 
– To niesamowite! Ile to już 
szkoła zmian przeszła, od-
kąd do niej uczęszczam. A 
nowa świetlica to dla naszej 
społeczności największa 
niespodzianka – podkreśla 
Mikołaj Pokój, szóstokla-
sista ze Szkoły Podstawo-
wej im. Astrid Lindgren w 
Zastruźu.

We wszystkich miejsco-
wościach, w których dzia-
łają świetlice środowiskowe 
zajęcia odbywają się głów-
nie na świetlicach wiej-

Żarowski bulodrom otwarty!

Młodzi wandale zatrzymani Kto
zostanie

wykonawcą
inwestycji?

Ze specjalnego boiska do gry 
w bule może korzystać każ-

dy Żarowianin. Bulodrom, bo 
tak fachowo się nazywa po-
wstał tuż obok ścieżki zdrowia 
i cieszy się zainteresowaniem 
nie tylko seniorów.

Pierwsze kule na nowym bo-
isku, które zostało otwarte w 
sobotnie popołudnie, 6 wrze-
śnia rzucali przedstawiciele ża-
rowskiego Urzędu Miejskiego, 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
oraz studenci Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. To właśnie 
seniorzy byli pomysłodawcami 
nowego boiska. I to właśnie oni 

Bule to tradycyjna francuska gra towarzyska. Należy do najliczniej reprezentowanych dyscy-
plin sportu na świecie. Nazywana jest również petanką, czyli grą w kule. Jest bardzo popularna 
we Francji, ale również w innych krajach europejskich czy regionach świata. Jej rozgrywki 
odbywają się zawsze na pozbawionym trawy placu, tak zwanym bulodromie. Gra polega na 
rzucaniu z wytyczonego okręgu metalowymi kulami w kierunku małej drewnianej lub plastiko-
wej kulki nazywanej „świnką”. Jest to gra na punkty i trzeba ich w sumie zebrać 13. Traktuję 
się ją jako formę zabawy.

Do 22 września mają czas 
na składanie swoich 

ofert firmy zainteresowane 
rozbudową budynku miesz-
kalnego i dobudową ze-
wnętrznych węzłów sanitar-
nych przy ul. Armii Krajowej 
10 w Żarowie.

W ramach prac wyłonione 
przedsiębiorstwo realizować 
będzie roboty budowlane i 
elektryczne. Nowego wyko-
nawcę inwestycji czeka rów-
nież budowa wewnętrznej 
kanalizacji sanitarnej, insta-
lacja wody i ogrzewania ła-
zienek. Inwestycję nadzoro-
wać będzie żarowski Zakład 
Gospodarki Lokalowej.

Wszystkie chętne firmy 
mogą składać swoje oferty 
do Zakładu Gospodarki 
Lokalowej przy ul. Sło-
wiańskiej 8 w Żarowie.

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl

Niszczyli elewacje bu-
dynków i sklepów. Po-

licjanci zatrzymali trzech 
młodych grafficiarzy, któ-
rzy malowali sprayem ele-
wacje bloków mieszkal-
nych, sklepów, budynku 
żarowskiego szpitala i sali 
widowiskowo-sportowej. 

Teraz mogą trafić do więzie-
nia nawet na pięć lat.

Jak ustalili śledczy, trzej 
mężczyźni, najprawdopo-
dobniej sympatycy klubów 
piłkarskich działali razem.- 
Zatrzymani za swoje czyny 

odpowiedzą przed sądem. W 
każdym przypadku wniosku-
jemy o nałożenie obowiązku 
naprawy zniszczonego mienia. 
Za zniszczenie cudzej własno-
ści grozi kara do pięciu lat 
pozbawienia wolności. Są to 
mieszkańcy Żarowa w wieku 
17-26 lat. Jeden z nich przyznał 
się już do zarzucanych czynów 
- wyjaśnia Janusz Kozen-
dra, komendant żarowskiego 
komisariatu policji.

W pomoc schwytania 
sprawców dewastacji zaan-
gażowali się również sami 

mieszkańcy, którzy gotowi 
byli nawet wyznaczyć na-
grodę za ujęcie wandali. Na 
szczęście interwencja policji 
okazała się skuteczna i spraw-
ców namierzono. - Jesteśmy 
zbulwersowani! To dewastacja 
naszej całej ulicy. Odnowione 
kamienice zamiast cieszyć oko, 
niektórym po prostu przeszka-
dzają. Za takie zachowanie 
należy się surowa kara - mó-
wią głośno mieszkańcy ulicy 
Wojska Polskiego.

W sumie zniszczenia od-
notowano na budynku sali 

widowisko-sportowej przy 
żarowskiej podstawówce, 
budynku przyszpitalnym, 
w okolicach ulicy Wojska 
Polskiego, Armii Krajowej 
i Krasińskiego.

Młodzi wandale będą mu-
sieli naprawić szkody. A kon-
trowersyjne napisy przestaną 
„zdobić” ściany żarowskich 
budynków. 

Magdalena Pawlik

skich. Wyjątkiem jest Za-
struże, gdzie nie ma takiego 
obiektu. – Szkoła Podstawo-
wa w Mrowinach i Zastrużu 
to dwie szkolne placówki, 
które jako jedyne w naszej 
gminie nie posiadają swo-
ich sal gimnastycznych. Już 
niedługo się to zmieni. – do-
powiada burmistrz Leszek 
Michalak.

Magdalena Pawlik

zorganizowali również pierw-
szy pokazowy mecz. 

Pomysł tak bardzo spodobał 
się burmistrzowi Żarowa, że 
za kilka miesięcy boisko było 
już gotowe. Pokazowy turniej, 
jak przystało na prawdziwych 
mistrzów wygrała drużyna 
seniorów z Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Drugie miejsce 
wywalczyli przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego, a trzecie 
radni z Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. – Młodzież pokazała 
dzisiaj, że depcze nam po pię-
tach. I dobrze, bo bule to gra 
dla każdego, od 5 do 105 lat. 

W Żarowie przybyło kolejne 
sportowe boisko. Tu w jednym 
miejscu można korzystać z Or-
lika, placu zabaw, siłowni „Pod 
Chmurką”, skateparku i kortu 
tenisowego. Dziękuję naszym 
seniorom za podjęcie takiej ini-
cjatywy – mówił burmistrz Le-
szek Michalak.

Magdalena Pawlik
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W podziękowaniu za tegoroczne plony
Kolorowy korowód dożynkowy, msza święta dziękczynna, wieńce i chleb z tegorocznego zboża, pyszności na dożyn-
kowych stołach, wspólna zabawa, a do tego nagrody dla wszystkich zaangażowanych sołectw. Tak wyglądały gminne 
dożynki w Żarowie. W niedzielę, 14 września rolnicy z terenu gminy Żarów dziękowali za udane zbiory i świętowali 
zakończenie żniw oraz prac w polu. Po raz pierwszy w nowym miejscu, na zmodernizowanym targowisku miejskim.

„Plon niesiemy plon
W gospodarza dom

Aby dobrze plonowało
Po sto korcy z kopy dało”

Święto plonów rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie, 
podczas której poświęcono dożynkowe wieńce, bochny chleba oraz kosze owoców i warzyw. – Dożynki to jedno z 
najważniejszych dla rolników wydarzeń w roku. To czas radości i odpoczynku. To również przypomnienie o tym, że 
dzięki trudowi ich pracy codziennie trafia na stoły nasz polski chleb. Co czyni pracę na roli tak wyjątkową, a dożynki 
tak bliskie każdemu? Może to, że jest to praca dla chleba, a my mamy świadomość, że tam na polach, w złocistych 
łanach pszenicy i żyta rodzi się nasz chleb powszedni. Dzisiejsza modlitwa, dzisiejsza msza to przede wszystkim 
nasze wspólne podziękowanie Bogu za te hojne dary – podkreślał ks. dziekan Piotr Ważydrąg, proboszcz żarow-
skiej parafii, który celebrował liturgię.

Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt w tradycji polskiej wsi. I, choć dożynki się zmieniały, zmieniał się obrzęd, zmieniała się ciężka praca na roli, ale 
charakter dożynek pozostał ten sam - Fakt, iż są razem z nami reprezentacje aż czternastu sołectw świadczy o tym, że wciąż nie brakuje, aby ów rolniczy 
trud kontynuować. I choć tradycja pozostaje niezmieniona to polska wieś, w tym i wsie z gminy Żarów ulegają znacznym metamorfozom. Symbolem tych 
zmian jest miejsce dzisiejszych uroczystości, zmodernizowane targowisko miejskie. I właśnie w tym duchu zmieniają się także oblicza naszych wsi, gdzie 
remontowane są świetlice, modernizowane drogi dojazdowe i boiska sportowe, budowane chodniki,  nowe place zabaw czy wiaty przystankowe. Gdzie 
Koła Gospodyń Wiejskich to grupy prężnie działających kobiet, sołtysi to sprawni organizatorzy, a wiejskie stowarzyszenia, dzięki aktywnym mieszkańcom 
zmieniają oblicza swoich wsi – mówił burmistrz Leszek Michalak.

Dożynkowa msza odprawiona została w Kościele pw. Naświętszego Serca 
Pana Jezusa w Żarowie

Tradycji stało się zadość! Podczas rolniczego święta, burmistrz Leszek Michalak, w asyście starostów dożynek 
Kamili Spisak z Pyszczyna i Krzysztofa Banacha z Gołaszyc podzielił wśród uczestników chleb wypieczony z tego-
rocznego ziarna. W imieniu organizatorów zadbali o to, aby wszystkim gościom niczego w tym dniu nie brakowało. 

Popularny hit zespołu Brathanki „Czerwone Korale” triumfował w tym roku na dożynkach gminnych w Żarowie. 
Mieszkańcy innych sołectw również dołożyli starań, aby ich wiejskie przyśpiewki śpiewała cała widownia. Na zdjęciu 
mieszkańcy Pożarzyska, których dożynkowa wersja piosenki „Czerwone Korale” okazała się dożynkowym hitem. 

Dożynkowe stoły uginały się pod ciężarem pysznego, swojskiego jadła. Wśród wiejskich specjałów nie zabrakło bi-
gosu, pierogów, czerwonego barszczu i krokietów, swojskich wędlin, pasztetów, pieczonego chleba, ciast i deserów, 
a także wyszukanych soków i nalewek.

DOŻYNKOWE PRZYŚPIEWKI
Ze znanych polskich hitów, jak każdego roku skorzystało wiele sołectw. Dokładając do 
nich swoje własne teksty powstały prawdziwie dożynkowe hity. Sołectwa dziękowały 
w nich za tegoroczne plony, władzom za zrealizowane inwestycje, wyrażając jednocze-
śnie prośbę o ich kontynuację. Znane  i lubiane przeboje śpiewali wszyscy zaproszeni 
goście i mieszkańcy.
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Tradycja i hołd złożone rolnikom
na dożynkach w Żarowie

Podczas tegorocznych dożynek Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” rozstrzygnęła konkurs na najpiękniejsze stoisko dożynkowe i najsmaczniejszy produkt regionalny. W konkur-
sie na najładniejsze stoisko zwyciężyło sołectwo Pyszczyn, drugie miejsce zajęli mieszkańcy Mikoszowej, trzecie natomiast Kalna. Bezkonkurencyjnym produktem regionalnym okazały się 

„Pierogi z bobem” z Gołaszyc, na drugim miejscu uplasowała się „Nalewka cytrynowa” oraz „Ciasto cytrynowiec” z Mrowin, na trzecim natomiast „Placki ziemniaczane” z Imbramowic.

Ryszard Pawlik,
sołtys Pyszczyna
To były pierwsze dożynki, w 
których rolę gospodarza pełnili 
mieszkańcy Pyszczyna. Po raz 
pierwszy za tegoroczne plony 
dziękowaliśmy naszym rolnikom 
na nowym, zmodernizowanym 
targowisku miejskim. Piękne 
miejsce na tego typu świętowa-
nie. Czy sprostaliśmy oczekiwa-
niom? Myślę, że o to trzeba było-
by zapytać uczestników dożynek. 
Zapachy sołeckich przysmaków 
i moc atrakcji sprawiły, że na 
dożynkową imprezę do Żarowa 
przybyło dużo mieszkańców, nie 
tylko z samej gminy, ale i okolicz-
nych miejscowości.

Jolanta Kozów,
sołtys Gołaszyc
Było dużo pracy i przygotowań, 
ale nie zabrakło nam zaangażo-
wanych mieszkańców. I myślę, 
że tegoroczne dożynki należy 
zaliczyć do bardzo udanych. 
Wszystkie sołectwa stanęły na 
wysokości zadania, przygoto-
wując kolorowe wieńce, moc 
przysmaków na dożynkowych 
stołach i ludowe przyśpiewki, 
które w niedzielne popołudnie 
rozbrzmiewały na całym żarow-
skim targowisku. No i cóż, na-
stępna taka imprez już za rok. 

Wszystkie sołectwa, biorące udział w gminnych dożynkach w Żarowie otrzymały od burmistrza Leszka Michalaka nagrody finansowe.

Sołectwa z gminy Żarów startowały również w konkursie fotograficznym i filmowym „Nasza wieś- nasza mała ojczyzna” organizowanym przez 
żarowski Urząd Miejski. Zwyciężyli mieszkańcy Siedlimowic. W konkursie filmowym pierwsze miejsce zajęli członkowie żarowskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów. Nagrody w tych konkursach ufundowali posłowie na Sejm RP Katarzyna Izabela Mrzygłocka i Robert Jagła oraz 
senator RP Wiesław Kilian. 

Dla każdego rolnika ziemia jest świętością. - Dziś dziękujemy rolnikom, że mają do niej tak wielki szacunek. Z wdzięcznością chy-
limy przed Wami czoło, dziękując za chleb powszedni i wszystkie produkty – takimi słowami żarowskich rolników witali zaproszeni 
goście. Gminne dożynki w Żarowie były okazją do podkreślenia ich ciężkiej i wytrwałej pracy.

By nie zabrakło chleba
Ważnym momentem dożynek jest 
przekazanie gospodarzom chleba 
upieczonego z mąki z tegorocznego 
ziarna. Czynią to zawsze dożynkowi 
starostowie. W tym roku byli to re-
prezentanci Pyszczyna i Gołaszyc, 
współgospodarze gminnej uroczy-
stości. - W imieniu wszystkich rolni-
ków z terenu gminy Żarów składamy 
dziś na ręce burmistrza ten chleb 
dożynkowy. Życzymy wszystkim, by 
chleba naszego powszedniego nigdy 
nikomu nie zabrakło – mówili Ka-
mila Spisak i Krzysztof Banach, 
starostowie dożynek w Żarowie.

Dożynkowe śpiewanie
Jak każe tradycja, najważniejszą 
częścią dożynek jest korowód 
wieńców dożynkowych. Barw-
nych i okazałych nie zabrakło 
również podczas gminnego świę-
towania. Sołectwa stanęły na wy-
sokości zadania i oprócz pięknych 
wieńców zaprezentowały również 
swoje wersje ludowych przyśpie-
wek. - Co prawda dziś, nasz sołtys 
nie grał na trąbce, jak to było w 
ubiegłym roku, bo to my dziewczy-
ny z Pożarzyska grałyśmy „pierw-
sze skrzypce”. Mimo to świetnie 
bawimy się na tegorocznych dożyn-
kach i cieszymy się, że burmistrz 
zorganizował je na pięknym, no-
wym targowisku. To wspaniały 
pomysł. Doskonałe miejsce na ta-
kie imprezy - cieszyła się Izabela 
Niżyńska, mieszkanka Pożarzy-
ska. W rytm dożynkowych wią-
zanek wszystkich zgromadzonych 
uczestników wprowadzili również 
przedstawiciele Bukowa, Łażan, 
Pyszczyna, Wierzbnej, Imbramo-
wic, Pożarzyska, Gołaszyc, Kalna, 
Krukowa, Siedlimowic, Mrowin 
oraz Żarowianie ze Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów.

Wiejskie przysmaki
Dożynkowe stoły uginały się pod 
ciężarem pysznego jadła przy-
gotowanego przez poszczególne 
sołectwa. Nie zabrakło tradycyj-
nego bigosu, pierogów, swojskich 
wędlin, pasztetów, pieczonego 
chleba, pysznych ciast, a także wy-
szukanych soków i nalewek. - Dziś 
uczestników dożynek zachęcamy do 
skosztowania naszego koziego sera, 
który jest przygotowywany przez rol-
nika z Wierzbnej. Polecamy również 
ciasta domowej roboty, specjały wę-
dliniarskie, ruskie pierogi i lokalne 
nalewki. A wśród nich: Łyk Talentu 
i Łzy Makarego. Smakują naprawdę 
wyśmienicie. Przy naszym stoisku 
można jeszcze porozmawiać z Miss 
Koła Gospodyń Wiejskich – zdra-
dzała Barbara Penkala, miesz-
kanka Wierzbnej.

PODZIĘKOWANIE 
Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu dożynek w Żarowie:

- Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Odnowa” w Śmiałowicach: preze-
sowi Stanisławowi Szalowi i zastępcy prezesa Michałowi Kozów
- Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” w Pastuchowie
- radnemu Rady Miejskiej Mieczysławowi Myrta
- wszystkim sklepom i przedsiębiorcom, którzy wsparli loterię fantową
- wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie uczestniczyli w przygoto-
waniach rolniczego święta.

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji doży-
nek gminnych w Żarowie:

- Rodzinom: Hawrylczak, Spisaków, Urniarz, Pomietło
- Andrzejowi Podczaszemu
- Alois Gillmaier
- Radzie Sołeckiej
- Wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w przygotowanie gmin-
nych dożynek

Ryszard Pawlik - Sołtys Pyszczyna

Współgospodarze
Dożynek



OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 22 sierpnia 2014 roku

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz  
o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej dla wyborów do: rady gminy, rady powiatu, sejmiku woje-
wództwa oraz wyborów burmistrza miasta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. u. Nr 21, poz. 112 z późn. zm./ oraz uchwały Nr XXVIII/203/2012 
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żarów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów  
i liczby radnych wybieranych w każdym  okręgu /Dz. Urz. Woj. Dol., poz, 4364/ podaje się do publicznej wiadomości informację o utwo-
rzonych okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

www.um.zarow.plRozmaitości6Gazeta Żarowska

Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości

Cena
wywoławcza

Wys.
wadium

Godz.
rozpocz.

75/3 57 SW1S/00029527/5
Sprzedaż na 

własność
2.100 zł 210 zł 9:15

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali w budynku nr 13 przy

ul. 1 Maja w Żarowie

Przetarg został ograniczony na wniosek mieszkańców budynku 
1. Przetarg odbędzie się 20 października 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  na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do 
dnia 16  października  2014r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny naby-
cia, 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 nota-
rialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oferent nabywający nieru-
chomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geode-
zyjnych związanych z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie łącznej  2.115,60  zł oraz kosztów 
notarialnych.
8. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów posiada funkcję określoną 
symbolem A.48 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 748580-
591 wew. 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz do-
kumentu 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 pełnomoc-
nictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu 
zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem 
zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
14. Postąpienie wynosi 100 zł.

Sprawdzony FACHOWIEC
Gdy tuż przed meczem polskiej reprezentacji zepsuje się telewizor, pralka prze-
stanie nagle prać, a lodówka po prostu odmówi posłuszeństwa, wielu miesz-
kańców zapytanych o fachowca, bez wahania wskaże właśnie jego nazwisko.

A gdy w krótkiej ulicznej 
sondzie pytamy, od kiedy w 
Żarowie funkcjonuje zakład 
naprawczy, kilku mieszkań-
ców podaje wczesne lata 
dziewięćdziesiąte. Ci młod-
si zaś z reguły odpowiadają: 
od zawsze. Zakład „Naprawa 
sprzętu AGD. Montaż klima-
tyzacji” wpisał się już na do-
bre w żarowski krajobraz. Ist-
nieje tu bowiem od 1991 roku, 
a pan Lucjan Myrta, wcale 
nie twierdzi, że jest to zawód 
na wymarciu. – Były momenty 
wątpliwości, bo w biznesie raz 
jest lepiej, a raz gorzej. Na po-
czątku mojej działalności zamy-
kałem nawet na dłuższą chwilę 
sklep, szukając lepiej opłacal-
nego zawodu. Dziś, choć dalej 
udzielam rad i wskazówek na-
szym mieszkańcom i pomagam 
w naprawach sprzętów AGD, 

Na zdjęciu Lucjan Myrta, właściciel żarowskiego zakładu naprawczego 
podczas naprawy lodówki

zmieniłem nieco branżę. Drob-
ne naprawy nie zdarzają się już 
tak często, dlatego montuję w 
firmach, zakładach i różnych 
przedsiębiorstwach klimatyza-
cje. To trochę lepiej opłacalny 
biznes – mówi Lucjan Myrta, 
właściciel żarowskiego zakła-
du naprawczego. 

Gdy wchodzimy do warsz-
tatu pana Lucjana, nie sposób 
pomylić jego specjalizacji. Już 
od wejścia w oczy rzucają się 
maszyny, sprzęty, śrubokręty, 
narzędzia, młotki i wszystko 
to, co potrzebne jest profesjo-
nalnemu fachowcowi do pracy. 
Właściciela warsztatu często 
jednak nie ma na miejscu, bo 
akurat montuje klimatyzacje 
w jakimś zakładzie. Wyjeżdża 
również do klientów i tam na 
miejscu szuka przyczyny awa-
rii. Żarowianie doskonale o tym 

wiedzą i w pogotowiu zawsze 
mają zapisany numer telefonu 
do żarowskiego fachowca. – 
Warto mieć pod ręką sprawdzo-
nego fachowca – przyznają. 

Wśród coraz częściej popu-
larnych sieciówek, w Żarowie 
jest jednak miejsce dla małych 
i lokalnych rzemieślników. By-
łoby ciężko, gdyby za dziesięć 
lub dwadzieścia lat Żarowianie 
nie mogliby skorzystać z usług 
fachowców. Fachowców, dla 
których praca to nie tylko ko-
nieczność, ale również pasja. 
– Lubię swoją pracę. Pracuję 
nie tylko dla klientów z Żarowa. 
Z moich usług korzystają rów-
nież ci okoliczni, z Wrocławia, 
Wałbrzycha, Bielawy czy Bo-
guszowa-Gorce – dopowiada 
Lucjan Myrta.

Burmistrz Miasta Żarów
(-) Leszek Michalak

Nr okręgu GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO
Liczba radnych

wybieranych w okręgu

1

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

1

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

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

9 Kruków, Łażany 1

10 Mielęcin, Mikoszowa, Przyłęgów 1

11 Mrowiny 1

12 Wierzbna 1

13 Gołaszyce, Kalno, Kalno-Wostówka, Siedlimowice 1

14 Imbramowice, Pożarzysko, Tarnawa 1

15 Buków, Marcinowiczki, Pyszczyn, Zastruże 1
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie mieści się w  budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2.

Stare dywany, meble, 
okna, drzwi, ale także 

sprzęt AGD i RTV, kompute-
ry, elektronarzędzia, zużyte 
baterie, akumulatory i opo-
ny, a nawet gruz budowlany 
– takie rzeczy często zalega-
ją w naszych domach.

We wrześniu i październi-
ku będzie okazja, żeby się ich 
pozbyć. Wystarczy wystawić 
je przed posesją lub obok osie-
dlowego pojemnika na odpa-
dy. – Zbiórka tego rodzaju od-
padów odbędzie się w ostatni 
piątek września i października, 
Mieszkańcy będą mogli po-
zbyć się odpadów, bezpłatnie, 
wystawiając je przed posesję 
lub w okolice koszy na śmieci. 

Masz w domu 
starą lodówkę?

Wystaw przed posesję
Odpady prosimy wystawiać do 
godz. 8.00 rano w miejscu wi-
docznym przed nieruchomością 
i zabezpieczyć przed rozwiewa-
niem. Nie trzeba również tego 
zgłaszać w Urzędzie – mówi 
Tomasz Kuska, inspektor ds. 
gospodarki komunalnej Urzę-
du Miejskiego w Żarowie.

Jeśli ktoś nie zdąży pozbyć 
się odpadów w dniu zbiór-
ki można je oddać w każdej 
chwili za darmo do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w firmie Agro 
system Sp. z o.o. Andrzej Ko-
nieczny przy ul. Armii Krajo-
wej 34 w Żarowie (czynny w 
godz. 16.00-18.00, a w soboty 
od 10.00 do 12.00).

Zakład „Naprawa sprzętu 
AGD. Montaż klimatyzacji” 
przy ul. Armii Krajowej 14 
w Żarowie czynny jest co-
dziennie, w godz. 9.00-15.30 
oraz w soboty, od 9.00 do 
11.30. Jeśli masz problem 
ze swoim sprzętem możesz 
również zadzwonić pod nr 
tel. 74 858 00 09.

Zbiórka zużytych odpadów odbywać się będzie według
ustalonego harmonogramu:

● 26 września (piątek): Żarów lewa strona od Świdnicy
(przy czym ul. Armii Krajowej w całości)
● 31 października (piątek):
Pozostałe nieruchomości z terenu miasta
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Lp. Lokalizacja tablicy Ilość

1. Bożanów 1 tablica

2. Buków 2 tablice

3. Gołaszyce 1 tablica

4. Imbramowice 2 tablice

5. Kalno 1 tablica

6. Kruków 1 tablica

7. Łażany 1 tablica

8. Marcinowiczki 1 tablica

9. Mielęcin 1 tablica

10. Mikoszowa 1 tablica

11. Mrowiny 2 tablice

12. Pyszczyn 1 tablica

13. Przyłęgów 1 tablica

14. Pożarzysko 1 tablica

15. Siedlimowice 1 tablica

16. Tarnawa 1 tablica

17. Wierzbna 1 tablica

18. Zastruże 1 tablica

Lp. Lokalizacja słupa Ilość

1. zbieg ulic A. Krajowej – Wojska Polskiego 1 słup

2. zbieg ulic A. Krajowej - Sikorskiego 1 słup

3. zbieg ulic A. Krajowej - Dworcowej 1 słup

4. zbieg ulic A. Krajowej – B. Chrobrego 1 słup

5. zbieg ulic A. Krajowej - Polnej 1 słup

6. zbieg ulic Wł. Łokietka – Piastowska 1 słup

7. zbieg ulic B.Chrobrego – Wł. Łokietka 1 słup

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Żarów z dnia 22 sierpnia 2014 r.

o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 114  ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, 
poz.112 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że miejscami wyznaczonymi na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych są:
słupy ogłoszeniowe na terenie miasta, którymi administruje Gminne Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie przy ul. Piastowskiej 10 (nr tel. 74 8 580 753) oraz tablice ogłoszeniowe na terenie gminy 

MIASTOGMINA

Uwaga ! 
W sprawie umieszczenia plakatów komitetów wyborczych na 
słupach ogłoszeniowych na terenie miasta należy uprzednio 
skontaktować się z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie przy ul. Piastowskiej 10 (tel .74 8 580 753).

Burmistrz Miasta Żarów
(-) Leszek Michalak

Żarowska grupa wspar-
cia AA „Maria” ma 

nową siedzibę. Cotygo-
dniowe spotkania odby-
wać się będą teraz w gim-
nazjum im. Jana Pawła II 
przy ul. Piastowskiej 10 w 
Żarowie.

Na mityngi przychodzić 
mogą wszyscy, którzy chcą 
zmienić swoje życie na 
lepsze. Przeważnie jednak 

Nowa siedzba Klubu AAKomendant ma Zastępcę
są to osoby uzależnione, 
którzy są po terapiach albo 
w ich trakcie. – Jedynym 
warunkiem uczestnictwa 
we wspólnocie jest szcze-
ra wola zaprzestania picia. 
Dlatego zapraszamy tutaj 
każdego, kto czuje się bez-
silny wobec alkoholu, ale 
także osoby pragnące wspo-
móc swych bliskich w walce 
z uzależnieniem. Nie ma 

żadnych ograniczeń wieko-
wych wobec uczestników 
klubu. Na trzeźwościowe 
mityngi przychodzą wszy-
scy, którzy chcą trwać w 
trzeźwości, dzielić się siłą, 
doświadczeniem i nadzieją 
– tłumaczy Marta Plizga 
z żarowskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej.

Magdalena Pawlik

Spotkania odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.00 w gimnazjum przy ul. Piastowskiej 

10 w Żarowie. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca natomiast uczestnicy mogą spotykać 

się na mityngach otwartych. W pozostałe niedziele mityngi są zamknięte, tylko dla osób 

uzależnionych i ich rodzin.

O budynkach Urzędu Pocztowego
w Żarowie słów kilka

W szybko rozwijającym się w 2 połowie XIX wieku Żarowie powstały przemysłowe zakłady Kulmiza, hotele, restauracje oraz budynki mieszkalne dla licznej 
rzeszy pracowników. Potrzebny był także Urząd Pocztowy. Pierwszy zlokalizowany był w malutkim budynku w pobliżu dworca kolejowego.

Śladami historii

część
I

Za datę jego powstania 
przyjąć można dzień nadania 
stempla pocztowego nr 1646 z 
dnia 15 czerwca 1854 r. Mały 
ciasny budynek w krótkim 
czasie stał się zupełnie nie-
przydatny dla ciągle rosnącej 
liczby nadawanych i odbiera-
nych przesyłek. Potrzeba było 
w związku z tym zatrudnić 
nowych pracowników oraz 
niezbędne stały się większe 
pomieszczenia dla sortowania 

korespondencji i innych pocz-
towych czynności. W tym 
celu najprawdopodobniej pod 
koniec XIX wieku przy ów-
czesnej Schweidnitzerstrasse 
(dzisiejsza ul. Armii Krajo-
wej) wybudowano licowany 
czerwoną cegłą nowy trój-
kondygnacyjny obiekt z prze-
znaczeniem na Urząd Poczto-
wy. Dzisiaj jest to wszystkim 
znany budynek przy ul. Armii 
Krajowej 44, w którym mieści 

się Apteka. O pocztowej me-
tryce i takim właśnie przezna-
czeniu tego budynku informu-
je nas karta pocztowa z końca 
XIX lub początku XX wieku, 
gdzie na jednym z barwnych 
obrazków utrwalono właśnie 
Schweidnitzerstrasse mit Post, 
a więc ul. Świdnicką z Pocztą. 
Niestety nie znamy dokładnej 
daty budowy i przeniesienia 
Urzędu Pocztowego w nowe 
miejsce. Co prawda na wspo-

mnianej karcie pocztowej wid-
nieje odręcznie wpisana przez 
nadawcę data roczna 1902, 
jednak sam wzór kartki mógł 
powstać kilka lat wcześniej 
i pozostawać w obiegu przez 
jakiś czas. Przyjąć z całą pew-
nością można, że nowy Urząd 
Pocztowy w Żarowie istniał 
już na pewno w 1902 r.

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury  

i Sportu

Co? Gdzie? Kiedy?
ŻARÓW

7 września-5 października
Wystawa „Żarowska Poczta 1861-1945” (Żarowska Izba Historyczna, ul. Armii Krajowej 40, 
każda środa w godz. 10.00-17.00 i niedziela w godz. 10.00-14.00 oraz w każdy dzień roboczy, 
oprócz piątku i świąt w godz. 8.00-16.00 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, wstęp 
bezpłatny)

18 września
Premiera spektaklu teatralnego „Stworzenie świata” (Teatr 
Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, wstęp bezpłatny)

21 września
Dożynki wiejskie w Łażanach

3-5 października
III Memoriał Szachowy pamięci Jana Kipczaka i Pawła Pa-
radowskiego (Gminne Centrum Kultury i Sportu)

10-12 października
Obchody jubileuszu 60-lecia nadania praw miejskich dla Żarowa (w programie: prelekcja prof. 
Jana Miodka, prezentacja „Żarów wczoraj, Żarów dziś”, wręczenie nagród w ramach konkur-
sów plastycznych „Żarów widziany oczami dziecka” i „Żarów w akwareli, szkicu i grafice” 
oraz literackich i fotograficznych „Historia mojej gminy”, koncert orkiestry symfonicznej Fil-
harmonii Sudeckiej)

ŚWIDNICA
27 września
Koncert hitów okresu międzywojennego (sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, godz. 
18.00, bilety 30 zł do nabycia w Informacji Turystycznej)

28 września
Salon poezji „Z szafy komedianta” recital Mariusza Kiljana (sala teatralna Świdnickiego 
Ośrodka Kultury, Rynek 43, godz. 16.00, wstęp wolny)

Sławomir Jankowski to nowy zastępca komendanta policji w Żarowie. Pry-
watnie 43-letni mieszkaniec Jaworzyny Śląskiej jest pasjonatem sportu i w 
wolnych chwilach gra w siatkówkę. 

Wakat na stanowisku 
zastępcy komendan-

ta policji w Żarowie nie 
trwał długo.

Komendant Powiatowy Po-
licji w Świdnicy Krzysztof 
Niziołek powołał do pełnienia 
tej funkcji Sławomira Jan-
kowskiego. Nowy zastępca do 
tej pory kierował posterunkiem 
policji w Jaworzynie Śląskiej, a 
jeszcze wcześniej pełnił służbę 
w Komendzie Powiatowej Po-
licji w Świdnicy w wydziale 
dochodzeniowo-śledczym. 

Sławomir Jankowski pra-
cuje w policji od dwudzie-
stu czterech lat. Obowiązki 
zastępcy komendanta objął 

oficjalnie z dniem 1 września 
po awansie na funkcję komen-
danta policji jego poprzednika 
Janusza Kozendry. W Żaro-

wie będzie nadzorował pracę 
pionu kryminalnego i zastę-
pował we wszelkich czynno-
ściach komendanta policji.
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Sponsorem strategicznym żarowskiego turnieju była Wałbrzyska Specjal-
na Strefa Ekonomiczna „Invest Park”. 

Jednym z ważniejszych osiągnięć minionego sezonu było ustanowienie 
nowego rekordu Polski 83.48 m, fot. M. Biczyk, źródło:www.pzla.pl

Rokrocznie żarowskie mistrzostwa województwa gromadzą przy szachow-
nicach wielu zawodników tej dyscypliny sportu. fot. M. Korzekwa

Ponad 200 młodych judo-
ków z 20 klubów zmie-

rzyło się w V Otwartych 
Mistrzostwach Judo w Ża-
rowie.

Z roku na rok żarowski tur-
niej przyciąga coraz więcej 
uczestników. Dziś już nie 
tylko z Polski. Ale wśród za-
wodników, każdego roku nie 
brakuje również reprezentan-
tów z klubu Judoka Imbramo-
wice. Żarowianie także stają 
na podium i osiągają wysokie 
rezultaty. Sportowy turniej 
rozegrany w sobotę, 13 wrze-
śnia w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu połączony 
został z obchodami jubile-
uszu XIII-lecia żarowskiej 
podstrefy Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Invest Park”. – Trzynaście 
lat to spory dorobek w histo-
rii podstrefy Żarów. Patrząc 
na te wszystkie lata, widać, że 
rozwija się ona w bardzo do-
brym kierunku – mówił pod-
czas uroczystości otwarcia 
zawodów w judo Tomasz Ja-
kacki, wiceprezes Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „Invest Park”.

Turniej judo w Żarowie 
otworzył pokaz gimnastyki 
artystycznej w wykonaniu 
akrobatek z sekcji prowadzo-
nej przez Ewelinę Blusiewicz 
przy Gminnym Centrum Kul-
tury i Sportu. Później przyszedł 

czas na pokazy walk sumo i 
judo. – Myślę, że kibice, którzy 
pojawili się dziś w żarowskiej 
hali sportowej będą najgłośniej 
kibicować swoim faworytom. I 
co roku jest taka samo. Piękna 
hala, tylu uczestników, zaan-
gażowanych rodziców i tyle 
samo radości. Cieszymy się, że 
judo to już taki żarowski sport 
– podkreślał Miłosz Haber, 
trener Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Judoka Imbramo-
wice.

Żarowski V Otwarty Tur-
niej Judo został zorganizo-
wany przez Uczniowski Klub 
Sportowy Judoka Imbramo-
wice, gminę Żarów, Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
oraz Starostwo Powiatowe w 
Świdnicy. – W Żarowie nie 
brakuje pasjonatów judo, a w 
tym roku udało się pozyskać 
dla naszego turnieju honorowy 
patronat Ambasady Japonii. A 
to też zachęca nasze zakłady, 
żeby aktywnie uczestniczyć 
nie tylko w samej imprezie, 
ale również w życiu judoków. 
Dzisiaj, wśród sponsorów są 
dwa japońskie zakłady, ale 
myślę, że w kolejnych latach 
jest szansa, żeby było ich dużo 
więcej – zaznaczał burmistrz 
Leszek Michalak.

Więcej zdjęć z mistrzostw 
i wyniki znajdują się na 
stronie internetowej www.
um.zarow.pl

Judocy w Żarowie

Bez medali
w mistrzostwach

województwa

Polkowice za mocne

Bieg za biegiem

Fajdek zakończył sezon
Paweł Fajdek zwycięstwem w Rieti (Italia) zakończył udział w tegorocznym challenge’u IAAF w rzucie 
młotem.

Wychowanek ULKS Zielo-
ny Dąb Żarów w drugiej kolej-
ce osiągnął odległość 81.11, 
wygrywając o 33 cm z mi-
strzem olimpijskim Węgrem 
Krisztiánem Parsem, który 
mógł zaimponować równą 
serią w całym konkursie. 
Było to drugie spotkanie 
godnych siebie rywali po 
Mistrzostwach Europy w 
Zurychu, w poprzednim na 
Stadionie Narodowym w 
Warszawie również trium-
fował Polak ustanawia-
jąc rekord Polski (83.47). 
Szymon Ziółkowski zajął w 
Rieti siódmą pozycję z rezul-
tatem 72.56.

W końcowej klasyfikacji 
challenge’u po raz trzeci wy-
grał Krisztián Pars, który 
w swych trzech najlepszych 
konkursach zgromadził 
244.84 pkt, na drugim miej-
scu uplasował się Paweł Faj-
dek (241.49). Wynik z Rieti 
pozwolił podopiecznemu 
Czesława Cybulskiego na 
wyprzedzenie o 12 cm Ta-

dżyka Dilszoda Nazarowa 
(241.37). Na ósmej pozycji 
sklasyfikowano Szymona 
Ziółkowskiego (225.16).  
Poza Parsem triumfatorami 
challenge’u zostawali Japoń-
czyk Kōji Murofushi (2010) 
i Paweł Fajdek (2013).

W kończących lekkoatle-
tyczny sezon zawodach o 
Puchar Interkontynentalny w 
Marrakeszu Paweł Fajdek za-
jął trzecie miejsce. Polak rzucił 
młotem na odległość 78.05 m.

Konkurs wygrał mistrz 
Europy, Węgier Krisztian 
Pars (78.99) przed Egipcja-
ninem Mostafą Elgamelem 
(78.89). Fajdek pierwszą 
próbę miał nieważną, w 
drugiej uzyskał swój naj-
lepszy wynik zawodów. - 
Prawda jest taka, że w Mar-
rakeszu znów poczułem duży 
ból pleców, kontuzja, która 
dokuczała mi w tym sezo-
nie ponownie się odezwała 
- przyznał rekordzista Pol-
ski (83.48). - W trakcie roz-
grzewki było bardzo kiep-

sko, rzuciłem 60 metrów. 
Na szczęście w konkursie 
udało się pokonac granicę 
78 metrów. Startowałem na 
silnych środkach przeciw-
bólowych, inaczej nie wy-
startowałbym. Kończę dość 
dziwny sezon. Wynikowo 
na pewno najlepszy w mo-
jej karierze, ale kto wie, jak 
daleko rzucałbym, gdyby nie 
kontuzja pleców. Na szczę-
ście jestem już po sezonie. 
Zakończyłem go podium w 
Pucharze. Oby jak najwięcej 

miejsc 1-3 w karierze. Mam 
nadzieję, że za 4 lata też po-
jadę na takie zawody Pucha-
rowe i będę mógł poprawić 
tę pozycję. Teraz muszę się 
spotkać z trenerem i ustalić 
sprawy zgrupowań w sezo-
nie 2015. Na pewno będe 
trenował ostrożniej, bo nie 
chcę mieć takich problemów 
jak w 2014 roku. Nie ma się 
co śpieszyć, poszaleć będę 
mógł dopiero w Pekinie - 
stwierdził Fajdek.

Krzysztof Dutkiewicz

Z roku na rok przybywa bie-
gaczy, jest także więcej im-

prez sportowych, na których 
można zmierzyć się ze swoimi 
słabościami, pokonać kolej-
ną czasową barierę. Rozrasta 
się również żarowska rodzi-
na biegaczy, która startuje w 
najważniejszych imprezach 
biegowych w kraju.

Podczas 32 Maratonu 
Wrocławskiego gminę Ża-
rów reprezentowało trzech 
zawodników: Marcin Ste-
fanowski (czas 4:43:08), 
Arkadiusz Zdunik (czas 
5:18:01), Ryszard Praw-
dzik (czas 5:30:35). 

Łukasz Jadach oraz Woj-

ciech Dutkiewicz sklasyfi-
kowani zostali w pierwszej 
trzydziesce biegu górskiego 
Lawina. W zawodach wy-
startowało blisko 160 za-
wodników. Podczas Lawiny 
zawodnicy mają za zadanie 
jak najszybsze pokonanie 
drogi ze Śnieżki, najwyższe-
go szczytu Karkonoszy, do 
schroniska Samotnia, poło-
żonego nad Małym Stawem. 
Trasa o długości 6 km biegnie 
Drogą Przyjaźni Polsko-Cze-
skiej, obok Domu Śląskiego, 
Spalonej Strażnicy, Strzechy 
Akademickiej i dalej drogą 
transportową do Samotni. 

Krzysztof Dutkiewicz

Do Żarowa zawitali mło-
dzi szachiści z całego 

województwa, rywalizując 
o miano mistrza Dolnego 
Śląska. 

Łącznie przy szachowni-
cach zobaczyliśmy blisko 
120 uczestników. Bez zdo-
byczy medalowej udział w 
mistrzostwach zakończyli 
zawodnicy Gońca Żarów

To już kolejna impreza 
rangi mistrzowskiej roze-
grana w Żarowie, którą na 
zlecenie Dolnośląskiego 
Związku Szachowego zor-
ganizowało Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w 
Żarowie oraz klub szacho-
wy GLKS Goniec Żarów. 
Areną zmagań była hala 

sportowa Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w 
Żarowie. 

 Najlepszy wynik wśród 
zawodników żarowskiego 
klubu osiągnął Ernest Soj-
ski - 6 miejsce w grupie do 
lat 9 (32 zawodników) . W 
grupie do lat 15 również 6 
miejsce zajął Dawid Mo-
zol, a Wiktor Zaremba - 9 
miejsce (łącznie 10 zawod-
ników). W kat. dziewcząt 
do lat 13 Natalia Dominik 
zajęła 7 miejsce (8 zawod-
niczek). Wśród 11 latków 
6 pozycję zdobył reprezen-
tujący KSz Polonię Wro-
cław, żarowianin Jakub 
Dołharz.

Krzysztof Dutkiewicz

Piłkarze KS Polkowice od-
nieśli piąte zwycięstwo w 

piątym meczu IV ligi dolno-
śląskiej. Tym razem pokonali 
5:1 Zjenoczonych Żarów.

Polkowiczanie byli fawory-
tem tego spotkania, ale dru-
żyna Zjednoczonych nie za-
mierzała tanio sprzedać skóry 
i od pierwszego gwizdka sę-
dziego starała się prowadzić 
otwartą grę z podopiecznymi 
trenera Pedryca. Gospodarze 
mieli optyczną przewagę, ale 
pierwszego gola dość niespo-
dziewanie zdobyli goście. W 
20 minucie na listę strzelców 
wpisał się Paweł Zyl. Stra-
cona bramka zmobilizowała 
polkowiczan, którzy dwie 
minuty później doprowadzi-
li do wyrównania. Swojego 
pierwszego gola zdobył Ma-
riusz Szuszkiewicz. Cztery 
minuty później ten sam za-
wodnik mógł zapisać na swo-
im koncie drugie trafienie. 
Niestety nie potrafił skutecz-
nie wykonać rzutu karnego. 
Szuszkiewicz przed przerwą 
dwukrotnie umieścił piłkę w 
siatce gości. Napastnik KS 
Polkowice schodził na prze-
rwę z klasycznym hat-tric-
kiem na koncie.

Po zmianie stron nie po-
większył swojego dorobku, 
jednak kilka razy obsługi-
wał podaniami swoich kole-
gów, którzy znajdowali się 
w dogodnych sytuacjach. 

W drugich 45 minutach po-
lkowiczanie podobnie jak w 
pierwszej połowie przeważa-
li. Swoją dominację potwier-
dzili w 72 minucie, kiedy to 
Krzysztof Drzazga zdobył 
czwartego gola. Dziewięć 
minut później było już 5:1, a 
zdobywcą ostatniego gola w 
spotkaniu został Dawid Wa-
cłaczyk. 

 Już tylko dwa zespoły po-
siadają komplet punktów. W 
tabeli prowadzi ostatni rywal 
Zjednocznych KS Polkowice 
przed Miedzią II Legnica. 
Po 6 kolejkach podopieczni 
Adama Łagiewki zajmują 
7 miejsce. Zjednoczeni roze-
grali jedno spotkanie mniej 
od swoich rywali.   
Wyniki 6 kolejki:
Olimpia Kowary  
– Orzeł Ząbkowice Śl. 1:0
GKS Kobierzyce  
– Miedź II Legnica 1:6
BKS Bobrzanie Bolesławiec 
– Granit Bogatynia 1:1
Włókniarz Mirsk  
– KS Polkowice 1:5
Widawa Bierutów  
– Nysa Zgorzelec 4:0
LZS Stary Ślężów  
– Chojnowianka Chojnów 5:4
Zjednoczeni Żarów  
– Orkan Szczedrzykowice 
(mecz przelożony – 24.09, 
godz. 16:30)
AKS Strzegom  
– Sokół Wielka Lipa (mecz 
przelożony – 24.09)


