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Po zakończeniu pierwszych prac konstrukcyjnych na terenie budowy basenu w Żarowie zrobiło się 
cicho. Niebawem jednak, w połowie marca na placu budowy znów będzie ruch. Wjadą maszyny i 
koparki, a prace nadzorować będzie nowa firma budowlana. 
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Nowy plac zabaw
w Zastrużu już otwarty

Stadion Miejski
z nowym ogrodzeniem

Spółka wodna
podsumowała rok

Jest nowoczesny i bez-
pieczny. Przy Szkole Pod-

stawowej im. Astrid Lind-
gren w Zastrużu powstał 
atrakcyjny plac zabaw, pe-
łen kolorowych urządzeń 
zabawowych służących za-
bawie i rekreacji.

Zakończył się kolej-
ny etap modernizacji 

żarowskiego stadionu. 
Zgodnie z obietnicami cały 
teren obiektu został ogro-
dzony.

A niebawem pojawią się 
tam kolejne nowe trybu-

Prawie 10 kilometrów 
udrożnionych rowów me-

lioracyjnych. Systematycznie 
prowadzone prace renowa-
cyjne urządzeń i rowów.

Inwestycje realizowane przy 
współudziale środków finan-
sowych z budżetu gminy Ża-

Rusza drugi etap
budowy basenu

Od wielu lat był marzeniem 
szkolnej społeczności. Pod-
czas uroczystego otwarcia 
nowego obiektu w piątek, 27 
lutego testowały go wszystkie 
dzieci, bo czeka tu na nich 
wiele wspaniałych atrakcji.
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ny sportowe. Nie będzie 
to jeszcze koniec inwesty-
cji na stadionie, bowiem 
w dalszej kolejności ma 
zostać również wykonane 
zadaszenie obiektu nad try-
bunami.
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rów i Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

I wreszcie realizacja kolej-
nych działań zapobiegają-
cych lokalnym podtopieniom. 
Spółka Wodna w Żarowie 
podsumowała miniony rok.

więcej na str. 5

INFORMACJE       WIADOMOŚCI       KOMUNIKATY       RELACJE Z GMINY ŻARÓW

Zdrowie

Edukacja

Sport

3

6

8

To już drugi rok działalności świdnickie-
go hospicjum na rzecz mieszkańców 
gminy Żarów.

Burmistrz Leszek Michalak przekazał 
na ręce najmłodszych uczniów szkoły 
piłki do siatkówki i słodkie upominki.

Zawodnicy Gońca Żarów dzięki zwycię-
stwu po rocznej przerwie powracają do 
III Ligi.

Tuż po uroczystym przecięciu wstęgi nowego placu zabaw uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu testowali wszystkie 
urządzenia zabawowe.

Ponad 100 tysięcy złotych wydanych na przeciwdziałanie podtopieniom, 
a więc konserwacje, naprawy i udrożnienia rowów melioracyjnych we 
wszystkich miejscowościach gminy Żarów. Tak wygląda bilans zeszłorocz-
nej działalności Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Żarowie.

Dzięki nowym inwestycjom żarowski stadion sportowy powoli zmienia swój 
wizerunek.
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Wykupując miejsce po-
chówku na cmentarzu 

po 20 latach jesteśmy zobo-
wiązani wnieść opłatę.

Co się dzieje, jeśli tego nie 
zrobimy? Groby takie mogą 
zostać zlikwidowane, a na tym 
samym miejscu może zostać 
pochowana inna osoba. Urząd 
Miejski w Żarowie przypo-
mina, że każdy grób po 20 
latach od pierwszego pochów-
ku powinien być ponownie 
opłacony. Opłata ta, zgodnie z 
obowiązującą uchwałą Rady 
Miejskiej (niezależnie od ilo-
ści pochowanych w nim osób) 
wynosi 259,20 złotych. - Przy-
pominamy, że po upływie 20 lat 
należy wnieść opłatę za grób, 

Minęło 20 lat? Opłać grób

Wieści z Powiatu

KRONIKA POLICYJNA
Uwaga na oszustów!
Zakupy przez internet to duża wygoda. Nabywając jednak to-
war tą drogą można łatwo zostać oszukanym. - W wielu przy-
padkach zakupy za pomocą internetu pozwalają nie tylko zaosz-
czędzić czas, ale przede wszystkim pieniądze. Nie mniej jednak, 
jeśli nie wykażemy się minimalną ostrożnością możemy łatwo 
stać się ofiarą oszustwa. Zwracajmy uwagę, aby przed zakupem 
dokładnie sprawdzić sprzedającego i oferowany przez niego 
towar. Pamiętajmy, że oszuści działają w różny sposób i mają 
tylko jeden cel, uzyskać od swojej ofiary jak najwięcej pieniędzy 
– ostrzega Sławomir Jankowski zastępca komendanta policji 
w Żarowie. 

Ostatnio bardzo dużo oszust dokonywanych jest za pośred-
nictwem portalu OLX.PL. W taki sposób został oszukany 
mieszkaniec Żarowa, któremu sprzedający oferował do kupie-
nia oryginalne buty sportowe marki Nike. Po otrzymaniu towa-
ru okazało się, że buty wcale nie były oryginalne. 

Podawał się za pracownika firmy
Żarowscy policjanci poszukują oszusta, który podając się za 
pracownika firmy Nova z Żarowa oferował mieszkańcom za 8 
złotych udzielenie informacji o wszystkich produktach tej fir-
my. Nieznany sprawca w ten sposób oszukał kilka osób. Trwają 
czynności zmierzające do ustalenia tożsamości oszusta. 

Nietrzeźwi kierowcy
Do dwóch lat pozbawienia wolności grozi mężczyznom, któ-
rzy kierowali samochodem w stanie nietrzeźwym. Jeden z nich 
miał 0,7 promila alkoholu, a drugi nietrzeźwy aż 2,30 promili. 
Obydwoje prowadzili pojazdy będąc pod wpływem alkoholu. 
Policja pierwszego z nich zatrzymała w kierunki Imbramowic, 
a drugiego na terenie firmy Electrolux w Żarowie. 

Włamał się i ukradł
Poszkodowany właściciel wycenił straty na 2,5 tysiąca złotych. 
Nieznany sprawca włamał się na teren jego posesji w Mielęci-
nie i splądrował garaż. Łupem złodzieja padły głównie narzę-
dzia warsztatowe i ogrodnicze oraz sprzęt rolniczy, który był 
tam pozostawiony. Policja ustala wszystkie okoliczności zda-
rzenia. Sprawcy nie udało się na razie namierzyć. Może trafić 
do więzienia nawet na 10 lat. 

Zatrzymany z marihuaną
Posiadał przy sobie zawiniątko z suszem roślinnym. Badanie 
testerem wykazało, że była to marihuana. Żarowscy funkcjo-
nariusze zatrzymali młodego mężczyznę, który posiadał przy 
sobie narkotyki. Mieszkaniec Żarowa został w tej sprawie 
zatrzymany. W najbliższym czasie stanie przed sądem, gdzie 
odpowie za popełnione przestępstwo. Grozi mu kara do roku 
pozbawienia wolności.

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu 

Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywie-
szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Ża-
rów Nr 25/2015 z dnia 6 lutego 2015r.

● Sprzedam mieszkanie na osiedlu 
w Żarowie o powierzchni 37,20 m2, 
na parterze. Cena do negocjacji. Tel. 
669 091 986
● Sprzedam mieszkanie w Żarowie, 
44 m2. Tel. 508 299 700
● Sprzedam mieszkanie w Żaro-
wie, 35 m2, na parterze, dwa poko-

je, aneks kuchenny, przestronna łazienka i przedpokój. Stan 
bardzo dobry. W kuchni meble na wymiar wraz z wyposaże-
niem. Tel. 693 304 499
● Sprzedam działki budowlane w Mrowinach ul. Kolejowa. 
Tel.748589499
● 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
● Zatrudnię opiekunkę z Żarowa dla starszej kobiety z de-
mencją na 4 godziny dziennie. Docelowo – 8 godzin. Utrzy-
manie porządku, spacer, przygotowanie posiłków. Proszę o 
kontakt: ra2010@wp.pl lub tel. 602 318 253. Miejsce pracy 
– Żarów.
● Sprzedam mieszkanie w Żarowie 49,75 m2 - 2 pokoje, duża 
kuchnia, przedpokój, łazienka + WC. Ogrzewanie na piece. 
Wysoki parter. Do mieszkania przynależy komórka. Cena 85 
tys. zł (do negocjacji). Tel.: 605 645 487
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środo-

wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1235 z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr LIII/413/2014 z dnia 24 
października 2014r. O przystąpieniu do opracowania zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Żarów.

Zmiana studium sporządzona będzie w rejonie Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Żarów. W związ-
ku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że               
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w 
publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawie-
rających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono 
informacje o przystąpieniu do opracowania zmiany studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski z zakresu ochrony 
środowiska dotyczące zmiany studium w terminie do dnia 14 
kwietnia 2015r., na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamko-
wa 2, 58 – 130 Żarów.

Wniosek poinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku, uwagi oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

w przeciwnym razie, miejsce 
to zostanie przeznaczone dla 
kogoś innego. Wysyłamy w tej 
chwili pisemne zawiadomienia 
do rodzin osób pochowanych 
na cmentarzach komunalnych w 
Żarowie i Wierzbnej o koniecz-
ności uiszczenia opłaty na na-
stępne 20 lat. W przypadku nie 
podjęcia przez członków rodzin 
odpowiednich kroków może 
zostać podjęta decyzja o likwi-
dacji grobów i przeznaczenie 
tych miejsc pod ponowne po-
chówki. Sam proces likwidacji 
grobu, który może nastąpić po 
20 latach od pochówku polega 
na wywiezieniu na własny koszt 
pomnika i nadmiaru ziemi. Przy 
czym pamiętajmy, że nie zwal-

nia to nas z uiszczenia opłaty 
za okres nieopłacony wcześniej 
– wyjaśnia Tomasz Kuska 
inspektor ds. gospodarki ko-
munalnej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Szczegółowe informacje 
związane z funkcjonowaniem i 
eksploatacją cmentarza można 
uzyskać w żarowskim Urzę-
dzie Miejskim, w pokoju nr 10 
bądź pod nr tel. 74 858 05 91 
wew. 334.

Mamy dla Ciebie 
pracę!

Wsparcie Produkcji

NIE WAHAJ SIĘ  ZADZWOŃ, BĄDŹ APLIKUJ
I DAJ SOBIE SZANSĘ NA ZDOBYCIE CIEKAWEJ PRACY

Firma Automotive Assembly Systems
poszukuje osób zainteresowanych

pracą w obszarze montażu!

OFERUJEMY:
- Stawkę godzinową 10pln netto
i odpowiednie warunki pracy;

- Umowę cywilno-prawną;
- Szkolenia stanowiskowe;

- Pracę w systemie 3 zmianowym;
- Stabilne warunki zatrudnienia;

- Docelowo zatrudnienie bezpośrednio u kontrahenta
- Doświadczenie na produkcji będzie dodatkowym atutem 

(sprawność manualna);

Z racji charakteru zlecanych czynności
– mile widziane Panie.

KONTAKT GSM : 725 259 122 
email: tomasz.pelka@aasystems.pl

Zainteresowane osoby prosimy o aplikację,
skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

w ciągu 2-14 dni roboczych.

→ Rada Powiatu pracuje już 
w pełnym składzie. Zygmunta 
Bednarza zastąpił Marek Żmu-
da, a Wiesława Witkowskiego 
Danuta Szwed. Na ostatniej 
sesji, 11 lutego nowi radni zło-
żyli ślubowanie oraz zostali 
powołani w skład pracujących 
komisji. Radni przyjęli rów-
nież sprawozdanie Starosty 
z działalności Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku za 
rok 2014. Przyjęto uchwałę w 
sprawie godzin pracy aptek na 
terenie Powiatu Świdnickiego 
oraz harmonogram ich dyżu-
rów w porze nocnej. Dyżurują 
wyłącznie apteki w Świdnicy. 

I jeszcze informacja dla osób, 
które nie mają wiedzy o aktual-
nie dyżurującej aptece. Apteka 
„Centrum Zdrowia” przy ul. 
Żeromskiego 11 w Świdnicy 
pracuje całodobowo przez 7 
dni w tygodniu (w święta rów-
nież).

→ Dokonano zmiany w 
budżecie powiatu na rok 
2015. Zwiększono plan wy-
datków o 5 tysięcy złotych w 
związku z dofinansowaniem 
zadania zakupu nieoznako-
wanego pojazdu samochodu 
osobowego dla Komendy Po-
licji w Świdnicy. Radni mają 
nadzieję, że zwiększy to bez-

pieczeństwo na drogach.
→ Niestety koalicja więk-

szością głosów uchwaliła za-
miar likwidacji jedynego w 
Powiecie „mundurowego” IV 
Liceum im. Orląt Lwowskich 
w Świdnicy. Mimo sprzeciwu 
radnych z PIS i Wspólnoty 
Samorządowej, dyrekcji i na-
uczycieli liceum, młodzieży i 
ich rodziców, związków zawo-
dowych nauczycieli i wielu or-
ganizacji, radni koalicji, w tym 
Marek Zywer i Zarząd Powiatu 
byli nieugięci. Jako powód li-
kwidacji podano demografię, 
co dziwi w sytuacji, gdy na-
bór w liceum jest ograniczony, 
bowiem szkoła cieszy się bar-
dzo dużym zainteresowaniem 
młodzieży, nie tylko naszego 

powiatu. Na tak burzliwej sesji 
nie brakowało emocjonalnych 
wystąpień radnych. Emocje 
nie ominęły także wicestarosty 
Zygmunta Worsy. Powiedział, 
że już niedługo złoży mandat. 
W październiku...

Radna Powiatu Świdnickiego
Urszula Ganczarek
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XLVIII
/385/2014 z dnia 15 maja 2014r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV w obrębach: Wierzbna, 
Bożanów, Kalno, Gołaszyce i Siedlimowice w gminie Żarów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 marca do 14 kwietnia 2015r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 8oo do 15oo. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 kwietnia  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 14oo.
Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym powyżej na wyłożenie ww. projektu planu istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi i wnioski należy składać na 
piśmie do Burmistrza Miasta Żarów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
28 kwietnia 2015r.
Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Burmistrz Miasta Żarów.

„Warto znać swoje prawa” 

Mecenas Lilla Gruntkowska na co 
dzień jest prezesem zarządu Ad-
wokacko-Radcowskiej Kancelarii  
w Świdnicy.

Każdy z nas styka się lub może mieć do czynienia z rozmaitymi problemami prawnymi. Czy to dotyczącymi spraw administracyj-
nych, rodzinnych, spadkowych, karnych czy też związanych chociażby z zakresem prawa pracy, budowlanego, gospodarczego. O 
prawie w codziennym życiu rozmawiamy z Mecenas Lillą Gruntkowską, prezesem zarządu Adwokacko-Radcowskiej Kancelarii w 
Świdnicy.
- Mec. L. Gruntkowska: 
Znajomość, choćby ta pod-
stawowa przepisów prawa 
jest konieczna. Niejedno-
krotnie kiedy już często jest 
za późno przypominamy so-
bie boleśnie o naszych obo-
wiązkach czy terminach. 
Dlatego też postanowiliśmy 
przybliżyć mieszkańcom na-
szej gminy te przepisy, które 
dla nich jako obywateli pol-
skich i mieszkańców gminy 
Żarów są ważne. W każdym 
numerze Gazety Żarowskiej 
będziemy w rubryce poświę-
conej zagadnieniom praw-
nym pisać o tym, jakie naj-
ważniejsze przepisy prawa 
i z jakich dziedzin wchodzą 
w życie. Chcemy w sposób 
prosty i  przyjazny zwrócić 
uwagę na to, co nas w pra-
wie czeka, pokazać nowości, 
czekające nas obowiązki, ale 
też i uprawnienia, z których 
często z powodu niewiedzy 
nie umiemy korzystać.

 - M.Pawlik: A jakie naj-
bliższe zmiany w prawie 
nas czekają?

 - Mec. L. Gruntkowska: Już 
od 1 marca mamy nowe przepi-
sy w zakresie dowodów osobi-
stych. Obowiązuje nowy wzór 
dowodu osobistego. Nowy 
dowód nie zawiera już infor-
macji o adresie zameldowania, 
kolorze oczu i wzroście. Nie za-
wiera zeskanowanego podpisu 
posiadacza dowodu osobiste-
go. Format i wymiary dowodu 
osobistego pozostają takie same 
jak dotychczas. Dowód osobi-
sty jest ważny przez 10 lat od 
daty wydania, z wyjątkiem do-
wodu osobistego wydawanego 
dzieciom poniżej piątego roku 
życia, który ważny jest przez 
okres pięciu lat. Co bardzo 
ważne, nie ma konieczności 
wymiany dowodów. Dotych-
czasowe zachowają ważność 
do upływu terminów w nich 
określonych. 

Od 1 marca możliwe jest 
także zawarcie małżeństwa 
poza Urzędem Stanu Cy-
wilnego. Jednak nie jest to 
możliwe wszędzie, a jedy-
nie w miejscach gwarantu-
jących zachowanie powagi i 
doniosłości ceremonii oraz 
bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników. Ta decyzja 
czy miejsce takie przesłanki 
spełnia, należy do kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego. 
Para, która chce skorzystać z 
nowej możliwości powinna 
złożyć wniosek do kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego 
i wnieść opłatę w wysokości 
1000 złotych. 
Od 1 marca możliwe jest 
także nadawanie dzieciom 
imion obcego pochodzenia. 
Do tej pory było to niemoż-
liwe. Rodzice przy wyborze 
imienia muszą pamiętać, że 
nie może być ono zdrobniałe, 
obraźliwe ani ośmieszające. 
Decyzja o tym, czy zapropo-

nowane przez rodziców imię 
spełnia wymagania przewi-
dziane przez przepisy, należy 
do kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego. To przykłady 
ważnych ostatnich zmian w 
prawie.

- M. Pawlik: W jakich dzie-
dzinach najczęściej miesz-
kańcy szukają porad praw-
nych?

- Mec. L. Gruntkowska: 
Najczęściej w sprawach ro-
dzinnych, bo to są jednak 
dla większości ludzi sprawy 
najważniejsze. Tu też jest 
najwięcej emocji, którymi 
niestety kierujemy się w 
pierwszej kolejności, zamiast 
racjonalnie ocenić sytuację, 
w której się znaleźliśmy. 
Dlatego często dla skutecz-
nego załatwienia sprawy 
niezbędna jest profesjonalna 
ocena sytuacji. Dziś wiedza 
prawna jest tak rozległa, że 

wymaga specjalizacji w po-
szczególnych dziedzinach, 
na co też kładziemy nacisk w 
naszej kancelarii.

- M. Pawlik: Czy na łamach 
rubryki będzie można za-
dać konkretne pytanie 
prawne?

- Mec. L. Gruntkowska: 
Pracownicy kancelarii, rad-
cowie prawni i adwokaci 
będą Państwu w stałej rubry-
ce przybliżać aktualne zmia-
ny w prawie oraz odpowiadać 
na zapytania mieszkańców 
związane z zagadnieniami 
prawnymi. Każdy z nas w 
życiu codziennym styka się 
z różnymi aspektami prawa. 
Od administracji gminnej 
poczynając, przez ważne 
sprawy rodzinne, cywilne i 
wreszcie te najbardziej bo-
lesne karne. Warto znać 
podstawowe zasady obowią-
zujące w tych dziedzinach 

na przykładach zmian, które 
czekają nas choćby w tym 
roku. A wygląda na to, że bę-
dzie ich bardzo dużo. Myślę, 
że mieszkańcom naszej gmi-
ny przyda się w życiu choćby 
minimum takiej wiedzy.

- M. Pawlik: Dziękuję za 
krótką rozmowę

- Mec. L. Gruntkowska: 
Dziękuję i życzę miłej lektu-
ry na łamach gazety.

Hospicjum pomaga mieszkańcom

To już drugi rok działalności świdnickiego hospicjum na rzecz mieszkań-
ców gminy Żarów. Ostatni rok pokazał, że taka pomoc jest tutaj w Żarowie 
bardzo potrzebna. Tak na wizualizacji ma wyglądać nowe hospicjum w Świdnicy. 

Pod ich opieką rocznie jest 
ponad 200 pacjentów. 

Pielęgniarki codziennie poko-
nują nawet kilkadziesiąt kilo-
metrów, aby otoczyć chorych 
fachową opieką, a ich rodziny 
wsparciem.

Odwiedzają również chorych 
mieszkańców w gminie Żarów, 
bo świdnickie Towarzystwo 
Przyjaciół Chorych „Hospi-

cjum” opiekuje się mieszkań-
cami na terenie całego powiatu 
świdnickiego. Wśród nich są 
także Żarowianie. – Pienią-
dze, które w ramach umowy 
otrzymujemy z gminy Żarów 
będą służyły przede wszystkim 
chorym, którymi się opiekuje-
my. Będą przekazane na środki 
medyczne, wynagrodzenia pie-
lęgniarek i lekarzy. Opiekujemy 

się chorymi w terminalnej fazie 
choroby nowotworowej. Udo-
stępniamy naszym pacjentom 
środki, którą pozwolą im na 
godne umieranie. Mamy facho-
wy i przeszkolony personel me-
dyczny. Chorzy objęci zostają 
nie tylko opieką lekarską i pie-
lęgniarską, ale również psycho-
logiczną – wyjaśnia Dariusz 
Pawliński prezes hospicjum w 
Świdnicy.

Przez wiele lat takie usługi 
na rzecz mieszkańców gminy 
Żarów świadczyło Towarzy-
stwo Przyjaciół Chorych „Ho-
spicjum” w Żarowie. Na czele 
organizacji stała Genowefa 
Błaszczyk, do której zawsze i w 
każdej ważnej potrzebie można 
było zwrócić się o pomoc. Od 
ponad roku mieszkańcy mogą 
liczyć na profesjonalną pomoc 
lekarską i medyczną ze stro-
ny świdnickiego hospicjum. 
Wszystkie usługi świadczone 

chorym pacjentom są zupełnie 
bezpłatne. – Mieszkańcy na-
szej gminy zawsze mogli liczyć 
na fachową pomoc hospicjum, 
które funkcjonowało w Żaro-
wie. Tutaj można było wypo-
życzyć specjalistyczne łóżko 
lub sprzęt, który był niezbędny 
pacjentom cierpiącym na cho-
roby nowotworowe. Kiedy na-
sze hospicjum zamknęło swoją 
działalność chorzy nie zostali 
pozostawieni bez opieki. Kolej-
ny rok z rzędu mogą liczyć na 
pomoc lekarzy i pielęgniarek 
ze świdnickiego hospicjum. To 
bardzo ważne nie tylko dla nich 
samych, ale przede wszystkim 
ich rodzin, które mieszkają z 
nimi na co dzień – mówi Nor-
bert Gałązka przewodniczący 
Komisji ds. Sportu, Zdrowia i 
Pomocy Społecznej.

Towarzystwo Przyjaciół 
Chorych „Hospicjum” buduje 
w Świdnicy placówką stacjo-

narną. Do użytku pacjentów 
ma zostać ona oddana pod ko-
niec przyszłego roku. Każdy 
może wspomóc powstającą 
inwestycję. – Co roku liczymy 
na Państwa dobre i szczodre 
serca. Przekazując swój 1% 
podatku dochodowego, po-

datnik nic nie traci, a zyskuje 
ogromną wdzięczność obdaro-
wanego. Apelujemy o wsparcie 
dla nas w postaci odpisu 1% na 
naszą działalność – podkreśla 
Grażyna Kobiałka wicepre-
zes hospicjum w Świdnicy.

Magdalena Pawlik

Ze świdnickim hospicjum można kontaktować
się pod numerem tel. 74 852 03 46.

Konto, którego środki przeznaczone są na budowę ho-
spicjum stacjonarnego w Świdnicy: PKO BP o/Świdnica 

nr 40 1020 5138 0000 9702 0158 7302

Podaruj 1% hospicjum: nr KRS 0000004973
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Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarowa o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów położonych w obrębie miasta Żarowa i wsi Łażany.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie: 
nr XXII/162/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r., nr XXIII/171/2012  z dnia 17 maja 2012r., nr XXXI-
X/302/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarowa, 
nr XXXIX/303/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Łażany,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 marca 
2015r. do 3 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 30 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 1400. Zgodnie z art. 
18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 20 kwietnia 2015 r.

Regulamin Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Żarowie

§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Targowiska Miejskiego „Mój Rynek”
zlokalizowanego w Żarowie, przy ul. Dworcowej, znajdującego się na działce Nr 101/5, zwanego 
dalej Targowiskiem.
§ 2. Targowisko prowadzi i nadzoruje Urząd Miejski w Żarowie.
§ 3. Targowisko czynne jest w środy i soboty od godz. 5.00 do godz. 17.00 oraz w szczególnych 
wypadkach za zgodą Burmistrza Miasta.
§ 4. 1. Targowisko oznaczone jest tablicą o treści „Targowisko Miejskie „Mój Rynek” w Żarowie” z 
umieszczonym herbem Gminy Żarów.
2. Targowisko posiada tablicę informacyjną, na której zamieszczone są podstawowe informacje do-
tyczące funkcjonowania targowiska, tj. nazwa i adres właściciela targowiska oraz numer telefonu, 
imię i nazwisko inkasenta, wysokość opłaty targowej, regulamin targowiska oraz wewnętrzne infor-
macje i ogłoszenia dotyczące funkcjonowania targowiska.
§ 5. Kierownikiem Targowiska jest inkasent działający na mocy Umowy Zlecenia z Urzędem Miejskim.
§ 6. 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 oraz dowodu uisz-
czenia czynszu dzierżawnego, o którym mowa w § 9 Regulaminu.
4. Nadzorowanie przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.
§ 7. Wprowadza się podział Targowiska na część A i B zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą załącz-
nik 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 para-
grafu, 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 zadaszonych.
§ 8. Od osób prowadzących handel na Targowisku pobiera się opłatę targową dzienną (jednorazo-
wą). Uchwała Rady Miejskiej w Żarowie określająca dzienne stawki opłaty targowej wywieszona jest 
na tablicy ogłoszeń.
§ 9. 1. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do uiszczenia czynszu dzierżawne-
go, ustalonego w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów.
2. Czynsz dzierżawny uiszczany jest niezależnie od opłaty targowej.
§ 10. Handel poza wyznaczonym obszarem Targowiska jest zabroniony.
§ 11. 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 farma-
ceutycznych i trucizn,
e) pochodzących z przestępstwa lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pochodzą 
z kradzieży,
f) artykułów, których sprzedaż jest koncesjonowana,
g) grzybów rosnących w warunkach naturalnych, bez wymaganego atestu,
h) 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.
4. Wystawiania, reklamowania i spożywania napojów alkoholowych.
5. Zaśmiecania i zanieczyszczania Targowiska.
6. Zakłócania porządku publicznego.
7. Pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów po godzinach otwarcia targowiska.
8. Wjeżdżania pojazdami na teren targowiska poza wyznaczonym miejscem do parkowania.

W nowym wydaniu żarowskie targowisko funkcjonuje już klika miesięcy. Dotychczas, od 
2010 roku za handel w tym miejscu kupcy płacili takie same stawki opłaty targowej. 

Od 28 lutego żarowskich handlowców zaczną obowiązywać nowe opłaty i nowy regulamin 
targowiska miejskiego. Wysokość nowych stawek targowych podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w czwartek, 5 lutego ustalili radni.

Nowe opłaty targowe

Dzienne stawki opłaty na terenie targowiska miejskiego
w Żarowie kształtują się następująco:

1. Sprzedaż wyrobów rolno-spożywczych:
- prowadzona na stanowisku zadaszonym o pow. 15 m2 – 25 zł
- prowadzona na stanowisku zadaszonym o pow. 20 m2 – 30 zł
- prowadzona na stanowisku niezadaszonym

  (z wyłączeniem stanowisk Nr 2, 96, 97, 60, 59, 52) – 20 zł
- prowadzona na stanowisku niezadaszonym Nr 2, 96, 97, 60, 59, 52 – 13 zł

2. Sprzedaż innych towarów niż określonych w punkcie 1:
- prowadzona na stanowisku zadaszonym o pow. 15 m2 – 30 zł 
- prowadzona na stanowisku zadaszonym o pow. 20 m2 – 35 zł
- prowadzona na stanowisku niezadaszonym (z wyłączeniem stanowisk Nr 79 i 77) – 25 zł
- prowadzona na stanowisku niezadaszonym Nr 79 i 77 – 17 zł

Nowy regulamin
targowiska

W każdy sobotni poranek jest to miejsce najczęściej odwiedzane przez miesz-
kańców Żarowa.

Kompleksowy remont uczynił to miejsce znacznie atrakcyjniejszym. Teraz 
targowisko w Żarowie jest schludne, estetyczne i dostosowane do potrzeb 
wszystkich kupców. A tych w każdą sobotę tutaj nie brakuje. 

Od kilku miesięcy miejsce 
nowoczesne i komfortowe, 
zarówno dla wszystkich 
handlowców, jak i miesz-
kańców, którzy robią tutaj 
zakupy. W takim wydaniu 
żarowskie targowisko zo-
stało udostępnione wszyst-
kim mieszkańcom w po-
łowie 2014 roku. I po dziś 
dzień dobrze służy również 
sprzedającym tutaj swoje 
produkty. Handlowcy zobo-
wiązani zostali również do 
przestrzegania nowego re-
gulaminu targowiska, który 
podczas ostatniej sesji Rady 

Miejskiej ustalili radni. 
Nowy regulamin targowi-

ska zaczął obowiązywać od 
28 lutego.

9. Parkowania pojazdów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.
10. Wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników).
§ 12. Osoby prowadzące handel na Targowisku zobowiązane są do:
1. Wykonywania poleceń Kierownika Targowiska, w zakresie jego uprawnień określonych niniej-
szym 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 prowadze-
nia działalności handlowej, posiadania dowodu uiszczenia opłat i okazywania ich na żądanie oso-
bom oraz organom upoważniającym do kontroli m.in. (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 w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach.
9. Ważenia i mierzenia towarów za pomocą urządzeń posiadających ważną cechę legalizacyjną 
ustawionych w taki sposób, aby kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności 
ważenia i mierzenia.
10. Naprawy szkód wyrządzonych na Targowisku.
§ 13. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w 
taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.
§ 14. Po zakończeniu handlu targowisko winno zostać opuszczone, natomiast miejsca zajmowane 
przez poszczególnych handlujących powinny być przez nich uprzątnięte.
§ 15. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Targowiska i pracy inkasenta należy kierować do 
Burmistrza Miasta za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.
§ 16. Powoływanie się na nieznajomość przepisów niniejszego Regulaminu nie zwalnia osób pro-
wadzących działalność handlową w obrębie Targowiska od jego postanowień i innych przepisów 
prawnych.
§ 17. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu podlegają karze na mocy przepisów 
kodeksu wykroczeń.
§ 18. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.
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Rusza drugi etap budowy basenu
Po zakończeniu pierwszych prac konstrukcyjnych na terenie budowy basenu w Żarowie zrobiło się cicho. 
Niebawem jednak, w połowie marca na placu budowy znów będzie ruch. Wjadą maszyny i koparki, a 
prace nadzorować będzie nowa firma budowlana. Inwestycję dokończy wrocławska firma Saltex Europa, 
która wygrała przetarg na kontynuację budowy żarowskiego basenu.

Budowa kompleksu basenowego będzie kosztować 9 milionów złotych. 
Część środków finansowych, dokładnie 2,5 miliona złotych gmina Żarów 
pozyskała z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Było to największe do-
finansowanie, jakie przyznano dolnośląskim gminom ubiegającym się o 
przyznanie wsparcia finansowego na inwestycje sportowe.

Szczegóły dokończenia drugiego etapu budowy basenu zastępca bur-
mistrza Grzegorz Osiecki dogadywał z przedstawicielami wrocławskiego 
przedsiębiorstwa.

Według zapewnień wykonawcy, po wykonaniu prac konstrukcyjnych ruszą 
kolejne prace branżowe. Budowa z dnia na dzień przybierać będzie coraz 
to nowego wyglądu.

Prace przy montażu nowego ogrodzenia zakończyły się w błyskawicznym 
tempie. 

– W zasadzie mogę powie-
dzieć, że drugi etap budowy 
basenu w Żarowie już się 
rozpoczął. Przystąpiliśmy 
do realizacji prac przygo-
towawczych, od których za-
wsze rozpoczyna się budowę. 
Prace te zaczęliśmy od mon-
tażu nowego ogrodzenia. Na 
placu budowy pojawiły się 
również nowe kontenery dla 
biura budowy i szatni – tłu-

maczy Arkadiusz Szul kie-
rownik budowy firmy Saltex 
Europa. 

Pierwszy etap budowy 
basenu zakładał wykona-
nie ścian konstrukcyjnych 
i zadaszenie obiektu. To 
zostało już zrealizowane 
przez poprzednią firmę wy-
konawczą. Niebawem budo-
wa wkroczy w nowy etap. 
– Na ten rok zakładamy jak 

największe zaawansowanie 
prac przy budowie basenu. 
Firma, która została wy-
łoniona z przetargu, zgod-
nie z podpisaną umową ma 
czas do 1 października 2016 
roku, aby zrealizować całą 
inwestycję. Jednak według 
optymistycznych prognoz, 
myślę, że budowa zakończy 
się zdecydowanie wcześniej. 
W pierwszej kolejności, po 
zakończeniu prac konser-
watorskich rozpocznie się 
budowa klatki schodowej, 
montaż ślusarki drzwiowej i 
okiennej oraz uszczelnienie 
niecki basenowej. Zostaną 
również wykonane instalacje 
elektryczne, sanitarne, wen-
tylacyjne, ciepła technolo-
gicznego oraz węzeł cieplny 
– wyjaśnia burmistrz Le-
szek Michalak.

Przypomnijmy, że kryta 
pływalnia ma być obiektem 
spor towo-rek reacy jnym. 

Stadion Miejski
z nowym ogrodzeniem

Spółka wodna podsumowała rok

Zakończył się kolejny etap 
modernizacji żarowskie-

go stadionu. Zgodnie z obiet-
nicami cały teren obiektu 
został ogrodzony.

A niebawem pojawią się tam 
kolejne nowe trybuny sporto-
we. Nie będzie to jeszcze ko-
niec inwestycji na stadionie, 
bowiem w dalszej kolejności 
ma zostać również wykonane 
zadaszenie obiektu nad try-
bunami. – Stadion sportowy 
to „perełka” wszystkich spor-
towców, o który trzeba dbać. 
Cieszymy się, że inwestuje 
się w ten obiekt. To miejsce 
przynosi chlubę nie tylko nam 
piłkarzom, ale również nasze-
mu miastu.  To tutaj trenują 
także młodzi mieszkańcy, 
którzy dopiero co rozpoczy-
nają swoją przygodę z piłką 
nożną. Każdorazowo podczas 
meczów do Żarowa zjeżdża-
ją kibice drużyn sportowych. 
Obiekt jest bardzo często wy-
korzystywany. Powinien więc 
spełniać podstawowe stan-
dardy. Dziękuję wszystkim za 
wsparcie tej szlachetnej dzia-
łalności – podkreśla Norbert 
Gałązka wiceprezes Klubu 
Sportowego Zjednoczeni Ża-
rów.

Żarowski stadion sportowy 
wzbogacił się w sumie o 420 

metrów nowego ogrodzenia 
panelowego. Pierwsza część 
tych prac została wykona-
na jeszcze pod koniec 2014 
roku. Teraz obiekt został już 
ogrodzony w całości. Nowa 
inwestycja na tym etapie to 
koszt ponad 42 tysięcy zło-
tych, finansowana została 

Prawie 10 kilometrów 
udrożnionych rowów 

melioracyjnych. Systema-
tycznie prowadzone prace 
renowacyjne urządzeń i ro-
wów.

Inwestycje realizowane 
przy współudziale środków 
finansowych z budżetu gmi-
ny Żarów i Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. I 
wreszcie realizacja kolejnych 
działań zapobiegających lo-
kalnym podtopieniom. Miej-
sko-Gminna Spółka Wodna 
w Żarowie podsumowała 
miniony rok. - Konserwacja 
rowów melioracyjnych i sys-
temów drenarskich wykonana 
została na terenie większości 
gminnych wsi. Suma prawie 
50 tysięcy złotych, która zasi-
liła budżet żarowskiej spółki 
wodnej przekazana z gmi-
ny Żarów i Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego po-

zwoliła nam nie tylko inwe-
stować, ale przede wszystkim 
utrzymać urządzenia melio-
racyjne w coraz lepszym sta-
nie. Największą część prac 
melioracyjnych w minionym 
roku udało się przeprowa-
dzić w Bukowie, Pyszczynie, 
Pożarzysku, Krukowie, Go-
łaszycach, Imbramowicach, 
Kalnie, Krukowie, Marci-
nowiczkach i Przyłęgowie 
- mówi Piotr Weiland, kie-
rownik Referatu Inwestycji 
i Dróg Urzędu Miejskiego w 
Żarowie.

Podobna skala działań pla-
nowana jest przez żarowską 
spółkę wodną w 2015 roku. Ich 
rezultatem ma być systema-
tyczna poprawa bezpieczeń-
stwa przeciwpowodziowego 
na terenie całej gminy. - W 
planach na obecny rok jest dal-
sza konserwacja rowów i reno-
wacja systemów drenarskich. 

Oszacowaliśmy koszt powyż-
szych prac na kwotę 90 tysięcy 
złotych. Ich zakres będzie rów-
nież uzależniony od otrzyma-
nych dotacji. I tutaj, jak co roku 
liczymy na wsparcie ze strony 
gminy Żarów oraz dodatkowe 
środki finansowe pozyskane ze 
źródeł zewnętrznych. Wspar-
ciem dla naszej działalności 
są nie tylko dodatkowe środki 
finansowe, ale również współ-
praca ze strony Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. Dzięki temu 
pracownicy do prac meliora-
cyjnych pozyskiwani byli jako 
pracownicy robót publicznych 
lub interwencyjnych, co dało 
efekt w postaci dofinansowania 
z Urzędu Pracy. Urząd Miej-
ski w Żarowie zapewnił także 
obsługę merytoryczną działal-
ności naszej spółki - wyjaśnia 
Artur Bernatowicz, prze-
wodniczący Miejsko-Gminnej 
Spółki Wodnej w Żarowie.

Członkowie żarowskiej 
spółki wodnej, na podsumo-
wującym spotkaniu wybrali 
również nowych przedsta-
wicieli do Komisji Rewi-
zyjnej. Ich decyzją, nowym 
przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej został Tadeusz 
Koprowski. Funkcję człon-
ka Komisji Rewizyjnej na-
tomiast pełnić będzie Ma-
rek Fita.

Magdalena Pawlik

W spotkaniu podsumowującym uczestniczyli rolnicy z terenu gminy Żarów. 

Według projektu basen bę-
dzie miał 25 metrów długo-
ści, a obok głównej niecki 
brodzik, jacuzzi i inne atrak-
cje dla najmłodszych. Zapro-
jektowany zostanie również 
hol wejściowy z punktem in-
formacji i elektronicznej re-
jestracji wejścia oraz pocze-
kalnia dla widowni na ponad 
sto miejsc. Blok szatniowy 
będzie podzielony również 
na miejsca przeznaczone dla 
osób niepełnosprawnych i 
dostosowany do ich potrzeb. 
W budynku powstaną także 
pokoje dla trenera i ratow-
ników oraz zaplecze admi-
nistracyjne i socjalne. Sama 
niecka wyposażona zostanie 
w drabinki zejściowe, sys-
tem mocowań lin torowych, 
falstartowych i nawroto-
wych oraz podnośnik dla 
niepełnosprawnych.

Budowa basenu w Żarowie 
to bez wątpienia najdłużej 

wyczekiwana przez miesz-
kańców inwestycja. Po wielu 
wcześniejszych problemach 

teraz ma szansę zostać zre-
alizowana do samego końca.

Magdalena Pawlik

całkowicie z budżetu gminy 
Żarów. 

Znacznie większe inwesty-
cje na stadionie będą reali-
zowane tuż po otrzymaniu 
dofinansowania ze środków 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
po które Żarów ma bardzo 
wielkie szanse sięgnąć.

Uwaga rolnicy!

Na poniedziałek, 9 marca zaplanowane zostało szko-
lenie dla rolników w sprawie dopłat bezpośrednich oraz 

wypełniania wniosków. 

Szkolenie odbędzie się o godz. 10.00 w sali narad 
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
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Podczas uroczystości nie mogło również zabraknąć występu artystyczne-
go w wykonaniu uczniów szkoły.

Symbolicznego otwarcia placu zabaw w Zastrużu dokonali wszyscy, którzy 
wspomogli jego budowę. Na zdjęciu burmistrz Leszek Michalak, który prze-
cina wstęgę przed nowym obiektem.

Dorośli kontra młodzi. W meczu koszykówki i unihokeja lepszą formę za-
prezentowali zdecydowanie młodsi uczestnicy turnieju. Na zdjęciu sporto-
wa drużyna wraz z trenerem Januszem Dominikiem. 

Numer 
działki

Pow. działki
w  m2 Numer KW Położenie Przeznaczenie w mpzp Forma oddania nieruchuchomości

Cena
wywoław.

Wysokość wadium      
     

Godz. rozp.przetargu

319/4 391 SW1S/00021283/6
Żarów

ul. Ogrodowa 
12/9

Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna B.41 MW

sprzedaż lokalu na własność wraz 
z udziałem w prawie użytkowania 

wieczystego gruntu 2,30 %

13.000 zł w tym:
12.470  zł – lokal

530 zł -udział
1.300 zł 9 00

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
publiczny, ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali w budynku nr  12 przy ul. Ogrodowej w Żarowie na sprzedaż

LOKALU MIESZKALNEGO o pow. 9,95 m2  w budynku nr 12 przy ul. Ogrodowej w Żarowie 
wraz z 2 pomieszczeniami przynależnymi (WC i piwnica)

Przetarg został ograniczony na wniosek mieszkańców budynku

1. Przetarg odbędzie się 08 kwietnia 2015r. 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 03 kwietnia 2015r. 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 nota-
rialnej, 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 1.034  zł oraz I opłaty z tytułu użytkowa-
nia wieczystego i 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 03.04.2015r.
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. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
12. Pierwsze postąpienie wynosi 500 zł.

Nowy plac zabaw
w Zastrużu już otwarty

Od wielu lat był marzeniem 
szkolnej społeczności. Pod-
czas uroczystego otwarcia 
nowego obiektu w piątek, 27 
lutego testowały go wszystkie 
dzieci, bo czeka tu na nich 
wiele wspaniałych atrakcji. 
– Utworzenie placu zabaw 
znacznie poprawiło warunki 
szkoły w zakresie wyposaże-
nia, a samą placówkę uczy-
niło miejscem bezpiecznym i 
jeszcze bardziej przyjaznym. 
To także nasz wspólny wkład 
w budowanie więzi społecz-

Jest nowoczesny i bezpieczny. Przy Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu powstał atrakcyj-
ny plac zabaw, pełen kolorowych urządzeń zabawowych służących zabawie i rekreacji.

nej, bo plac zabaw to miejsce 
spotkań dzieci, ich rodziców 
i dziadków. Tylko wspólnie 
możemy rozwijać naszą wieś, 
cząstkę naszej gminy Żarów. 
Serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
sfinalizowania tego zadania – 
mówił w trakcie uroczystości 
Wojciech Elżbieciak sołtys 
Zastruża.

Budowa nowego, kolorowe-
go placu zabaw w Zastrużu 
kosztowała ponad 80 tysięcy 
złotych. Projekt „Budowa In-

tegracyjnego Placu Zabaw” 
otrzymał jednak dofinanso-
wanie z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolno-
śląskiego w wysokości 49.700 
złotych. O środki finansowe 
na jego budowę aplikowa-
li sami członkowie Stowa-
rzyszenia „Nasze Dzieci - 
Wspólna Szkoła” w Zastrużu. 
– Szkoła w naszej organizacji 
stowarzyszeniowej skończyła 
już dziesięć lat i z radością 
przyjmujemy taki prezent. 
Nasza placówka wzbogaciła 
się dziś o jakże wymarzone i 
wyczekiwane miejsce do za-
baw. Służyć będzie ono do-
bru dzieci i pozwoli rozwijać 
sprawność ruchową uczniów. 
A myślę, że bardzo szybko 
stanie się ulubionym miejscem 
relaksu i odpoczynku nie tylko 
najmłodszych, ale również ca-
łych rodzin. Składam serdecz-
ne podziękowania burmistrzo-
wi Leszkowi Michalakowi, 

pracownikom Lokalnej Grupy 
Działania „Szlakiem Grani-
tu”, zarządowi firmy Lapis 
w Łażanach, rodzicom, pra-
cownikom szkoły i mieszkań-
com Zastruża – podkreślała 
Krystyna Wardach dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. 
Astrid Lindgren w Zastrużu.

Nowy obiekt powstał tuż 
nieopodal nowej świetlicy 
środowiskowej, która już 
niebawem również zostanie 
przekazana do użytku spo-
łeczności szkolnej w Zastru-
żu. – Plac zabaw, z którego 
do tej pory korzystaliśmy był 
w bardzo złym stanie tech-
nicznym. Cieszę się, że nasza 
szkoła wzbogaciła się o dwa 
nowe obiekty. Nową salę gim-
nastyczną najpierw, a teraz ten 
nowoczesny plac zabaw – tak 
z nowego placu zabaw cieszył 
się Michał Pokój uczeń szko-
ły w Zastrużu.

Magdalena Pawlik

Sala gimnastyczna 
wciąż jak nowa

Taki nowoczesny obiekt 
sportowy był długo ma-

rzeniem szkolnej społeczno-
ści w Imbramowicach.

Kiedy 31 stycznia 2005 
roku oddawano do użytku 
uczniów salę gimnastyczną 
przy Szkole Podstawowej 
w Imbramowicach nikt nie 
przypuszczał, że marzenie 
całej szkoły wreszcie się 
spełniło. Od tego wydarzenia 
minęło już dziesięć lat. Dziś, 
mimo upływu lat obiekt spor-
towy wciąż spełnia swoją 
rolę. - Nikomu chyba nie trze-
ba tłumaczyć, czym dla szkoły 
jest sala gimnastyczna. Trud-
no byłoby sobie dziś wyobra-
zić funkcjonowanie jakichkol-
wiek szkół bez sali sportowej. 
Przez dziesięć lat społeczność 
szkolna korzystała z sali przy 
okazji organizacji różnych 
imprez środowiskowych, 
szkolnych, a przede wszyst-
kim podczas lekcji wychowa-
nia fizycznego oraz treningów 
sportowych. Cieszę się, że 
wciąż spełnia swoją rolę, a 
uczniowie mogą z niej dowoli 
korzystać – mówił burmistrz 

Leszek Michalak podczas 
jubileuszu dziesięciolecia 
sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej im. UNICEF w 
Imbramowicach.

Odkąd w Imbramowicach 
powstała pełnowymiarowa 
sala gimnastyczna ucznio-
wie mogli ćwiczyć w lep-
szych warunkach. Wcześniej 
takiej możliwości nie było. 
Z pewnością przyczyniło się 
to do osiągania przez nich 
wielu znaczących sukce-
sów sportowych. – Sport to 
radość życia. Wiedzą o tym 
nasi uczniowie i nauczyciele, 
którzy chętnie prowadzą zaję-
cia w tym obiekcie. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania naszej sali 
gimnastycznej, a w szczegól-
ności byłej burmistrz Żarowa 
Lilli Gruntkowskiej i obec-
nemu burmistrzowi Leszkowi 
Michalakowi za zaangażo-
wanie się w realizację tej in-
westycji. Nie przypuszczali-
śmy kilkanaście lat temu, że 
przy naszej szkole powstanie 
tak piękny obiekt. Dziękujemy 
za to – podkreślała w trakcie 

uroczystości Krystyna Wa-
liszak dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Imbramowicach.

Podczas jubileuszu w Im-
bramowicach uczniowie 
szkoły zaprezentowali swoje 
sportowe talenty. W wier-
szach i piosenkach nie tyl-
ko promowali zdrowy tryb 
życia, ale zachęcali również 
do uprawiania sportu. Burzę 
braw wywołały pokazy gim-

nastyki, umiejętności koszy-
karzy, siatkarzy, piłkarzy 
ręcznych i nożnych oraz te-
nisistów stołowych. Wszyst-
ko oczywiście w wykonaniu 
młodych uczniów ze szkoły. 
Do sportowej rywalizacji za-
chęcał ich sam mistrz świa-
ta w rzucie młotem Paweł 
Fajdek, który obserwował 
wszystkie talenty z widowni.

Magdalena Pawlik 
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Średniowieczne centralne ogrzewanie z Wierzbnej 
czyli piec typu hypocaustum odkryty na terenie przypałacowym

Śladami historii

część
III

O ile w Imperium Rzymskim stosowano trzy rodzaje hypocaustycznych systemów grzewczych: odkrywkowy – polegający na wpuszcza-
niu do pomieszczeń powietrza ogrzanego w komorze po wygaszeniu ognia w piecu; suspensurowy – polegający na pośrednim ogrze-
waniu pomieszczenia poprzez podłogę, przy wykorzystaniu powietrza obiegającego pustą przestrzeń znajdującą się pod nią; tubula-
cyjny – polegający na ogrzewaniu pomieszczeń ciepłym powietrzem cyrkulującym w kanałach znajdujących się w ścianach lub (i) pod 
podłogą, czasem też kombinacje np. łączonego tubulacyjnego i odkrywkowego, o tyle w średniowieczu stosowano prawie wszystkie te 
systemy, lecz przy użyciu odmiennych konstrukcji, a przede wszystkim z obecnością akumulatora ciepła, zazwyczaj w postaci kamieni. 

nr 04 / 04 marca 2015

Na terenie Polski hypocau-
stum, jako system grzewczy 
używane było od XIII nawet 
do XVI w., przejęte z zachodu 
i przyniesione przez osadni-
ków niemieckich oraz cyster-
sów. Używano go początko-
wo w klasztorach, potem w 
zamkach (zamek krzyżacki w 
Malborku), a nawet w kamie-
nicach miejskich (kamienice 
w Toruniu). Około XIV w. 
ten system zaczął być wypie-
rany przez tańsze w budowie 

i eksploatacji piece kaflowe. 
Do dnia dzisiejszego znanych 
jest co najmniej kilkadziesiąt 
takich rozwiązań ogrzewa-
nia z terenu Polski. Niektóre 
zostały zachowane w sta-
nie prawie nie naruszonym, 
reszta to relikty odkrywane 
podczas badań archeologicz-
nych. Wymienić możemy tu-
taj systemy hypocaustyczne 
znane m.in. z miejscowości 
Lubiąż (klasztor cystersów), 
Jędrzejów (klasztor cyster-

sów), Trzebnica (klasztor 
cysterek), Wrocław – Ołbin 
(opactwo św. Wincentego), 
Wrocław – Ostrów Tumski 
(zamek), Wrocław – Sta-
re Miasto (kamienica z XV 
w. przy ul. Więziennej 10), 
Wleń (zamek), Gniewoszów 
(zamek Szczerba), Opo-
rów (klasztor), Trzemeszno 
(klasztor kanoników regular-
nych), Radzyń Chełmiński 
(zamek), Sulejów (klasztor 
cystersów), Toruń, Wąchock 

(klasztor cystersów), Mal-
bork (zamek), Mała Nieszaw-
ka (zamek). W ostatnich la-
tach w trakcie prowadzonych 
badań archeologicznych 
odkrywano systemy grzew-
cze typu hypocaustum 
m.in. w miejscowościach 
Toruń (kamienica), Olkusz 
(ratusz), Rabsztyn (zamek), 
Święty Krzyż (klasztor), 
Gdańsk (kamienica), Kra-
ków (klasztor dominika-
nów), Głogów (posesja przy 

Nowe plany żarowskich studentów

Szkody łowieckie Warto zobaczyć

Uczą się języków obcych, 
obsługi komputera i 

śpiewają w chórze. Dysku-
tują zaciekle o książkach, 
organizują ciekawe spotka-
nia i chętnie uczestniczą w 
uczelnianych wykładach. 
Znajdują też czas na impre-
zy towarzyskie i wyjście do 

kina. Seniorzy z żarowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku nie próżnują.

Chętnie współpracują rów-
nież ze studentami z innych 
miejscowości, bo to dobra 
okazja, aby porozmawiać i 
wymienić się doświadczenia-
mi. Na konferencji, którą sami 

zorganizowali w Żarowie 
ustalili nowe plany na 2015 
rok ze studentami z Ząbkowic 
Śląskich, Wałbrzycha, Biela-
wy, Nowej Rudy i Świdnicy. – 
Nasi seniorzy nie tylko dobrze 
się uczą, ale też biorą udział w 
olimpiadach, chodzą z kijka-
mi, ćwiczą, pływają i jeżdżą 
na rowerze. W tym sezonie 
stawiamy na sport i ruch na 
świeżym powietrzu. Będziemy 
uczestniczyć w zawodach nor-
dic walking, spartakiadzie w 
Wałbrzychu, turnieju w kręgle 
i w bule. Już 9 maja do Żaro-
wa przyjadą przedstawiciele 
innych Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku, aby rywalizować 
z nami podczas turnieju gry w 
bule – mówi Krystyna Mar-
kiewicz prezes Uniwersytetu 

Żarowscy studenci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku chętnie współpracują 
z innymi uczelniami dla dorosłych. Tutaj na zdjęciu podczas wspólnej kon-
ferencji 17 lutego w Żarowie.

Współpraca z członkami innych Uniwersytetów Trzeciego Wieku to oka-
zja na nowe kontakty, nowe pomysły, doświadczenia, a przede wszystkim 
nowe znajomości i przyjaźnie. 

Nadchodzi wiosna i rolnicy 
dokonują oceny zachowa-

nia jesienią zasianych upraw 
zbóż i rzepaku. Okazuje się, że 
wiele z nich niszczonych jest 
przez zwierzęta leśne. Dziki, 
sarny i jelenie powodują spu-
stoszenie w uprawach.

W niektórych przypadkach 
nawet w 70-80 procentach. Co 
zrobić w takim przypadku? – 
Rolnik powinien zgłosić szkodę, 
ale nie Burmistrzowi czy Komi-
sji Rolnictwa, lecz w Kole Ło-
wieckim, które dzierżawi teren, 
na którym powstała szkoda. 
Zarządca obwodu łowieckiego 
obowiązkowo powiadamia po-
szkodowanego rolnika o termi-
nie oględzin uszkodzonej upra-
wy, przy czym na żądanie stron 
uczestniczy w nich przedstawi-
ciel Izby Rolniczej. Z oględzin 

sporządza się protokół, który 
podpisują obie strony. Jeżeli 
wycena lub odszkodowanie nie 
satysfakcjonuje poszkodowane-
go rolnika, dopiero wtedy mo-
żemy uruchomić drogę sądo-
wą. Dobrze, jeżeli wtedy rolnik 
posiada zdjęcia lub nagrania 
wideo uszkodzonej uprawy. Na-
leży jednak pamiętać, że najko-
rzystniejszym dla obu stron jest 
polubowne załatwienie sprawy, 
co najczęściej udaje się – wy-
jaśnia Waldemar Ganczarek 
przewodniczący Komisji Rol-
nictwa.  

Magdalena Pawlik
Tereny obwodów łowieckich 

i numery telefonów do zarząd-
ców dostępne są u sołtysów 
wsi, a także u Gabrieli Nasta-
łek-Żygadło z Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

Trzeciego Wieku w Żarowie.
Organizacja sportowych 

zawodów to pomysł wypra-
cowany wspólnie ze studen-
tami innych uczelni. – Pla-
nujemy również brać udział 
w przeglądzie piosenki i 
ogólnopolskim turnieju nor-
dic walking. Przed nami są 
także wycieczki krajoznaw-
cze. Bardzo uroczyście zapo-
wiada się inauguracja roku 
akademickiego w Wambie-
rzycach. Na październik za-
planowaliśmy natomiast nasz 
udział podczas konferencji z 
okazji 40-lecia działalności 
ruchu Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku we Wrocławiu. I 
jak tutaj narzekać na nudę? 
– dopowiada Dorota Pode-
mska, studentka żarowskie-

ul. Gancarskiej), Namysłów 
(kamienica), Mielnik (za-
mek) i Chęciny (zamek). 

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury i 

Sportu

go Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

Plany i obowiązki, które 
seniorzy zaplanowali na ten 
rok to nie jedyne priorytety 
żarowskich żaków. Musi być 

jeszcze czas na studenckie 
spotkania, zajęcia, wykłady i 
organizację uroczystości. Tą 
najbliższą słuchacze zapla-
nowali już w Dzień Kobiet. 

Magdalena Pawlik

8 lutego – 8 marca
Wystawa „Walki o Dolny Śląsk 1945 – 70. rocznica
(Żarowska Izba Historyczna, ul. Armii Krajowej 40, wstęp wolny)

7 marca
Żarowski Maraton Zumba Fitness pod patronatem Burmistrza 
Miasta Żarów Leszka Michalaka (hala sportowa Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10A, godz. 17.00, 
wstęp 20 zł, dzieci do lat 12 wejście gratis)

8 marca
Występ Kabaretu „Pod Wyrwigroszem”
(hala sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu, godz. 19.00)

15 marca
III Ogólnopolski Festiwal Origami „Papierowe ewolucje”
(Żarowska Izba Historyczna, ul. A. Krajowej 40, w godz. 10.00-
15.00)

21 marca
Akcja „Rowerem przez Żarów” zainicjowana przez grupę miesz-
kańców połączona z ogniskiem
(szczegóły trasy rowerowej już wkrótce)

29 marca
Rozstrzygnięcie konkursu „Tradycje Wielkanocne” organizo-
wanego przez Gminne Centrum Kultury i Sportu
(gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Piastowska 10, godz. 13.30)
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Czwarty tytuł dla KKZ 
Zaskoczonych Żarów

Wyróżniony przez Prezydenta

XXXIX Bieg Piastów

Bez szans z Ikarem Zwycięstwo
w zawodach 

WTA

Sukcesy judoków
w Skarbimierzu

Awans do III Ligi
Goniec Żarów zakończył udział w IV Dolnośląskiej Lidze Szachowej na pierwszym miejscu. Dzięki zwy-
cięstwu, zawodnicy z Żarowa po rocznej przerwie powracają do III Ligi.

Damian Daniel (z prawej) poprawił najlepszy wynik w historii żarowskiego 
szachisty Andrzeja Chromego, zdobywając normę na tytuł kandydata.

Paweł Fajcek wśród wyróżnionych polskich lekkoatletów. zdj. M. Biczyk, 
źródło: www.pzla.pl

Reprezentacja gminy Żarów na dystansie 15 km: (od lewej) Krzysztof Szykow-
ny, Krzysztof Dutkiewicz, Ryszard Kulesz, Wojciech Deperas, Bolesław Moryl.

Zwycięzcy 7. edycji Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup – KKZ Zasko-
czeni Żarów

W dwóch ostatnich rundach 
Goniec odniósł dwa zwycię-
stwa z zespołami z Jeleniej 
Góry. Dobra dyspozycja w 
rozgrywkach sprawiła, iż 
dwóch niespełna dziewięt-
nastoletnich zawodników ża-
rowskiego klubu awansowało 
w rankingu szachowym. Da-
mian Daniel zdobył normę 
na tytuł kandydata, a Prze-
mysław Borowski normę na 
I kategorię szachową. 

Wśród dwunastu drużyn, 
drugi zespół Gońca Żarów 

zakończyl udział w lidze na 
ósmej pozycji.

Goniec I Żarów: Wojciech 
Kowalczuk, Marek Szmyd, 
Damian Daniel, Zbignie 
Zieliński, Przemysław Bo-
rowski, Henryk Król, Ar-
tur Adamek. 

Goniec II Żarów: Czesław 
Stec, Mirosław Cygan, Mi-
chał Bieszczad, Dawid Mo-
zol, Jan Woźny, Krzysztof 
Serwin, Ernest Sojski.

Krzysztof Dutkiewicz

Drugi raz z rzędu tytuł mi-
strzowski Żarowskiej Ligi 

Futsalu Electrolux Cup zdo-
byli piłkarze KKZ Zaskoczeni 
Żarów.

Drugie miejsce przypadło 
piłkarzom Wektor Świdnica, 
na trzecim miejscu podium 
stanęli zawodnicy U18 Żarów.

Przez trzy miesiące blisko 
160 piłkarzy dostarczało nam 
emocji w najbardziej prestiżo-
wych rozgrywkach piłki halo-
wej w powiecie świdnickim. 
KKZ Zaskoczeni Żarów jako 
jedyny zespół w historii rogry-
wek zdobył tytuł mistrzowski 
po raz czwarty. Drugi rok z 
rzędu drużyna zgromadziła 
komplet punktów. 

Zamknięcia VII edycji i wrę-
czenia nagród dokonał zastęp-
ca Burmistrza Miasta Żarow 
Grzegorz Osiecki oraz Woj-
ciech Dutkiewicz z Electro-

lux Poland w Żarowie. - Życzę 
Wam jak najlepszych wyników 
i sukcesów w swoich ligach i 
mam nadzieję, że za rok spo-
tkamy się tutaj ponownie i dalej 
będziecie grali w kolejnej edy-
cji piłki halowej – powiedział 
zastęca Burmistrza Miasta Ża-
rów Grzegorz Osiecki.

Organizator Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Żaro-
wie pragnie serdecznie podzię-
kować sponsorowi głównemu 
- firmie Electrolux w Żarowie 
za objęcie honorowym patro-
natem rozgrywek.
Laureaci nagród
indywidualnych:
najlepszy bramkar - Piotr Pie-
czonka (U18 Żarów)
najlepszy zawodnik - Paweł 
Zyl (KKZ Zaskoczeni Żarów)
najlepszy strzelec - Radosław 
Piech (Wektor Świdnica)

Krzysztof Dutkiewicz

Zawodnicy UKS Judoka 
Imbramowice uczestni-

czyli w II Otwartym Turnieju 
Dzieci i Młodzików „Saku-
ra Cup”. Judocy wywalczyli 
trzy złote krążki.

Klub UKS Judoka Im-
bramowice sprawił sporą 
niespodziankę zdobywając 
medale w kilku kategoriach 
wagowych. - Po bardzo za-
ciętej walce finałowej Mar-
tyna Janaszek zwyciężyła na 
punkty z wymagającą i utytu-
łowaną zawodniczką z Mako 

Judo Wrocław. Na najwyż-
szym stopniu podium stanęli 
również Dawid Kamiński i 
Zuzia Oleksiuk – relacjonuje 
trener Miłosz Haber.

Dla niektórych judoków 
udział w turnieju był począt-
kiem sportowej kariery w 
rywalizacji turniejowej. Dla 
innych był to kolejny spraw-
dzian własnych umiejętności. 
Wiosenny sezon judo właśnie 
się rozpoczyna. Klub planuje 
udział w kolejnych turniejach 
w Polsce i za granicą.

Podczas otwarcia zawo-
dów Pedro’s Cup w Atlas 

Arenie w Łodzi prezydent 
Bronisław Komorowski wrę-
czył odznaczenia za zasługi na 
rzecz rozwoju i upowszech-
niania sportu w Polsce.

Za wybitne zasługi dla 
rozwoju lekkiej atletyki w 
Polsce, Złotym Krzyżem 
Zasługi odznaczony został 
m.in. Paweł Fajdek. - W 
zasadzie się już zupełnie 
przyzwyczailiśmy do tego, że 
polski sport idzie od zwycię-
stwa do zwycięstwa. Dotyczy 

to także lekkiej atletyki. Ale 
myślę, że czasami dobrze jest 
przeżyć taką chwilę, w której 
widać, że jesteśmy w dalszym 
ciągu wdzięczni za te spor-
towe wzruszenia, za widok 
polskiej flagi idącej dumnie 
wysoko, wysoko z tytułu zwy-
cięstw sportowych - mówił 
wręczając odznaczenia Bro-
nisław Komorowski. 

Obok Pawła Fajdka Zło-
ty Krzyż Zasługi trafił do 
Kamili Lićwinko, Adama 
Kszczota, Lidii Chojeckiej-
Leandro. Krzyżem Kawa-

lerskim Orderu Odrodzeniu 
Polski wyróżniony został 

Edward Szymczak.
Krzysztof Dutkiewicz

Ponad osiem tysięcy osób 
wzięło udział w 39. Biegu 

Piastów – Festiwalu Narciar-
stwa Biegowego, który przez 
9 dni odbywał się na Polanie 
Jakuszyckiej. 

Reprezentacja gminy Żarów 
wzięła udział w trzech dy-
stansach stylem klasycznym 
– 15 km, 50 km, 25 km. 

Jedni walczyli o jak najlep-
szy występ, poprawienie „ży-
ciówki”, wejście do „setki”, 

inni aby ukończyć kolejny 
bieg. Wszystkich z pewnością 
inspirowała zabawa poprzez 
aktywne spędzenie czasu 
wolnego na świeżym powie-
trzu. Żarów nie mógł być nie 
zauważony na tej imprezie, 
ponieważ jako jedyna zor-
ganizowana grupa posiadała 
transparenty z symbolami na-
szego miasta. Żarowscy bie-
gacze dziękują burmistrzowi 
Żarowa Leszkowi Michala-

kowi za kolejne już wsparcie 
finansowe ekipy narciarskiej.

Bieg Piastów należy do eli-
ty światowego narciarstwa 
biegowego, Ligi Worldlop-
pet, organizacji skupiającej 
największe narciarskie biegi 

masowe na świecie. Dodat-
kowo w tym roku Bieg Pia-
stów został wyróżniony przez 
Międzynarodową Federację 
Narciarską, debiutując w FIS 
Marathon Cup. 

Krzysztof Dutkiewicz

Siatkarze PCO Volley Ża-
rów nie sprawili niespo-

dzianki i w finałowej batalii 
o piąte miejsce ulegli dwu-
krotnie Ikarowi Legnica.

Zdecydowanym faworytem 
dwumeczu byli zawodnicy z 
Legnicy. Podbudowani do-
brymi występami w końców-
ce rundy zasadniczej gracze 
z Żarowa mogli liczyć przy-

najmniej na dobry występ. 
W pierwszych dwóch setach 

miejscowi potwierdzili swo-
ją dominację i dość szybko 
powiększali przewagę. Osta-
tecznie wygrali do 17 oraz 16 
punktów. Wyrównaną walkę 
żarowianie byli w stanie na-
wiązać tylko w trzecim se-
cie. Gospodarze mieli dużo 
problemów z przebiciem się 

przez szczelny blok. Zawo-
dziła również skuteczność w 
ataku. Pomimo problemów 
Ikar zdołał wygrać 25:23.  

Rywalizacja przeniosła się 
do Żarowa. Niestety obraz 
gry nie uległ zmianie. Szyb-
kie zwycięstwo 3:0 dało 
Ikarowi Legnica 5. pozycję 
w III Dolnośląskiej Lidze 
Siatkówki. Zespół z Żarowa 
zakończył rywalizację na 6. 
miejscu. 

Zwycięzcę poznamy 14 
marca. Finałową parę two-
rzą ZTS Ząbkowice Śl., KKS  
Ren-But Złotoryja.

Krzysztof Dutkiewicz

Oliwer Hanc wygrał dru-
gi turniej z cyklu WTA 

we Wrocławiu.
Jedenastoletni tenisista był 

nie do zatrzymania. W swo-
jej grupie wygrał wszystkie 
pojedynki, pokunując trzech 
zawodników z Wrocławia 
oraz jednego rówieśnika z 
Gorzowa Wielkopolskiego.

Arcytrudne zadanie cze-
kało w półfinale, gdzie 
rywalem był zwycięzca 
pierwszego cyklu wro-
cławskiego turnieju. Dobra 
passa z pojedynków grupo-

wych została podtrzyma-
na. Szybko wygrany mecz 
nie pozostawił złudzeń, iż 
tego dnia można walczyć o 
najwyższe cele. Tak też się 
stało. Finał należał do za-
wodnika z Kalna. Zwycię-
stwo nad rywalem z Jeleniej 
Góry pozwoliło zdobyć 200 
punktów do klasyfikacji 
końcowej całego cyklu. 

Do końca zawodów pozo-
stały trzy turnieje. Oliwer 
Hanc zajmuje drugą po-
zycję, tracąc do lidera 50 
punktów.


