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Będzie to pierwszy zupełnie nowy wóz, który w swojej służbie będą mogli wykorzystywać 
druhowie z Żarowa. Na jego zakup gmina Żarów pozyskała dofinansowanie aż z trzech źródeł.

Jedyny taki
zabytkowy młyn

Co nowego
na budowie basenu?

Turniej Wsi jeszcze
niezakończony

Niegdyś był jednym z ty-
sięcy. Dziś należy do 

nielicznych zabytków, a w 
Siedlimowicach funkcjonuje 
do dnia dzisiejszego.

Od ponad pięciuset lat młyn 
w Siedlimowicach nieprzerwa-
nie daje mąkę. To tutaj kupują 
ją nie tylko lokalni mieszkańcy, 

Wszyscy, którzy obser-
wują budowę base-

nu w Żarowie mogą zauwa-
żyć, jak bardzo zmienia się 
powstający obiekt.

Największe natężenie 
prac budowlanych jednak 
trwa teraz wewnątrz same-
go budynku i właśnie tam 

Turniej w bule i lotki, 
strzelanie piłkami do 

mini bramki, slalom z soł-
tysem na taczce, przetacza-
nie opony od traktora, picie 
piwa przez smoczek i nawle-
kanie igły na czas.

W takich konkurencjach w 
sobotę, 20 czerwca mieszkań-
cy Pyszczyna, Pożarzyska, 
Mrowin, Gołaszyc, Kalna, 

Strażacy dostaną nowy wóz 

ale również Ci, którzy w Sie-
dlimowicach są przejazdem. 
Niedawno zabytkowy obiekt 
wpisany został do rejestru za-
bytków, a jego obecni właści-
ciele Witold i Iwona Markie-
wiczowie planują udostępnić 
go również turystom. 

więcej na str. 7

można najczęściej spotkać 
ekipę budowlaną. Obecnie 
prowadzone są prace zwią-
zane z montażem stolarki 
okiennej oraz układaniem 
instalacji elektrycznych i 
wodno-kanalizacyjnych.

więcej na str. 4

Wierzbnej, Mikoszowej, Ła-
żan i Mielęcina stanęli do boju 
o puchar najlepszego podczas 
Turnieju Wsi. Nie wiadomo 
jeszcze, kto zostanie fawory-
tem sołeckiego konkursu, bo 
drugi etap turnieju ze wzglę-
du na niesprzyjające warunki 
atmosferyczne musiał zostać 
odwołany.

więcej na str. 6
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Od 1 sierpnia będą obowiązywały 
nowe stawki za śmieci

Młodzi piłkarze ze szkółki działają-
cej przy Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu z wizytą w Lohmar. 

Przygoda Zjednoczonych PCO Ża-
rów z IV ligą potrwała zaledwie se-
zon. Biało-niebiescy latem rozpocz-
ną rozgrywki w klasie okręgowej.

Po raz pierwszy podczas Turnieju Wsi rozgrywane były zawody w bule. 
Mimo, że była to pierwsza konkurencja zawodom towarzyszyło wiele spor-
towych emocji.

W podziękowaniu za wizytę w młynie, jego właściciele Witold i Iwona Mar-
kiewiczowie otrzymali od burmistrza Leszka Michalaka kwiaty i upominek.

Dzień w dzień, nawet w soboty widać ekipę budowlaną, która pracuje przy 
budowie nowoczesnej pływalni w Żarowie. Właśnie na taki obiekt od wielu 
lat czekają mieszkańcy gminy Żarów. 

Więcej na str. 3
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Kronika Policyjna Sześciolatki pożegnały się
z przedszkolem

Postrzelił psa
Funkcjonariusze żarowskiego komisariatu policji ustalają oko-
liczności, w jakich doszło do postrzelenia psa należącego do 
mieszkanki Imbramowic. - Na policję zgłosiła się mieszkanka 
Imbramowic i powiadomiła funkcjonariuszy, że w wyniku po-
strzału obrażeń doznał jej pies. Obrażenia okazały się na tyle 
poważne, że zwierzę zdechło. Nie wiadomo jeszcze kto i z jakich 
powodów mógł strzelać do psa. Sprawca wciąż jest poszukiwany. 
Grozić mu będzie do roku pozbawienia wolności – mówi Sławo-
mir Jankowski zastępca komendanta policji w Żarowie.

Ukradł przewody elektryczne z basenu
Zarzut kradzieży przewodów elektrycznych usłyszał mieszka-
niec Jaworzyny Śląskiej, który na co dzień pracował w firmie 
przy budowie basenu w Żarowie. Mężczyzna ukradł z placu 
budowy basenu przewody elektryczne, myśląc, że nikt nie sko-
jarzy ich braku z jego osobą. Po kilku dniach przyznał się do 
przestępstwa i czekać go może nawet 5 lat więzienia.

Płacił za zakupy skradzioną kartą bankomatową
Do dwóch lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, który 
płacił za zakupy nie swoją kartą bankomatową. Kartę i wszyst-
kie dokumenty sprawca znalazł w portfelu mieszkanki Żarowa, 
która zgubiła go podczas zakupów. - Mężczyzna dokonał zaku-
pów na stacji paliw w  Żarowie. Jednak szybko został ustalony i 
teraz poniesie zasłużoną karę. Może trafić do więzienia nawet na 
dwa lata. Poszkodowana natomiast odzyskała portfel z całą jego 
zawartością – informuje Sławomir Jankowski z żarowskiego 
komisariatu policji.

Brutalnie pobił kolegę
Nie wiadomo, co było przyczyną kłótni dwóch mężczyzn, 
mieszkających w Mrowinach. Wiadomo natomiast, że obaj byli 
nietrzeźwi. Jeden z nich tak dotkliwie pobił swojego kompana, 
że ten  wylądował w szpitalu. Policja na razie nie poznała jesz-
cze jego wersji wydarzeń, gdyż jego stan jest poważny i kontakt 
z nim jest utrudniony. Drugi mężczyzna został już zatrzymany. 
Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. 

Oprac. Magdalena Pawlik

● Sprzedam mieszkanie w 
Żarowie, 41 m kw. 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, piec gazo-
wy 2-funkcyjny. Mieszkanie 
oddane do użytku w 2004 
roku. Niskie koszty eksploata-
cji. Tel. 607 124 166.

● Sprzedam mieszkanie w 
Żarowie pow. 49,75 m2, 2 
pokoje, duża kuchnia, przed-

pokój, łazienka + WC, wysoki parter, ogrzewanie na piece, 
mieszkanie słoneczne. Do mieszkania przynależy komórka. 
Cena 85 tys. zł. Kontakt: 605 645 487.

● Sprzedam mieszkanie w Żarowie 2 pok., kuchnia, łazien-
ka, 53 m2. Po remoncie budynek ocieplony, ogrzewanie gazo-
we + garaż w podwórku. Kontakt: 501 502 532

● Sprzedam działki budowlane w Kalnie. Cena przystępna. 
Tel. kontaktowy 663 567 791. 

● Tanio sprzedam działkę budowlaną w Żarowie na Osiedlu 
Piastów,  przy ul. Henryka Brodatego, pow. 1000 m2, w pełni 
uzbrojoną. Tel.0049 1791124606, 0049 1799665599

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzę-
du Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do dzierżawy w oparciu 

o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 80/2015 z dnia 
10.06.2015r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 
został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzeda-
ży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 84/2015 z dnia 17.06.2015r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzę-
du Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży w oparciu 

o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 83/2015 z dnia 
16.06.2015r. 

§ ZAPYTAJ PRAWNIKA  -> paragraf@um.zarow.pl

§Utrzymywanie stałych 
kontaktów z dzieckiem 

przez rodziców, którzy w 
przeszłości byli małżeń-
stwem bądź też pozostawali 
w wolnym związku w wielu 
przypadkach stanowi poważ-
ny problem. Przyczyna tych 
problemów najczęściej wy-
nika z braku jakiegokolwiek 
uregulowania tej kwestii 
przez strony, co doprowadza 
do niepotrzebnych konflik-
tów. Zagadnienie dotyczące 
kontaktów z dzieckiem zo-
stało uregulowane głównie 
w art. 113 do art. 1136 usta-
wy Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy.

§Konieczność uzgodnie-
nia sposobu kontaktu z 

dzieckiem następuje przede 
wszystkim, kiedy rodzice 
pozostają w rozłączeniu. 
Uregulowanie spotkań z 
małoletnim może nastąpić 
na podstawie porozumienia 
między stronami (najczę-
ściej rodzicami), bądź też 
w przypadku konfliktu - na 
mocy postanowienia sądu ro-
dzinnego. W przypadku bra-
ku porozumienia stosowny 
wniosek o ustalenie kontak-
tów z dzieckiem wraz z opła-
tą, która w chwili obecnej 
wynosi 40 zł należy złożyć 
do sądu rodzinnego właści-
wego ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka.

§Swobodne utrzymywa-
nie kontaktów z dziec-

kiem jest niezależne od 
posiadanej przez rodzica 
władzy rodzicielskiej. Spo-
sób wykonywania kontak-
tów może być orzeczony 
przez sąd w różnej formie, 
zależnie od żądania strony. 
Przykładowo kontakty z 
dzieckiem mogą obejmować 
odwiedziny uprawnionego 
w miejscu zamieszkania 
małoletniego, odbieranie 
go z miejsca zamieszkania, 
przedszkola czy też szkoły, 

a po zakończeniu spotka-
nia odprowadzanie go do 
jego miejsca stałego pobytu. 
Oprócz tego rodzic na mocy 
postanowienia sądu może 
również spędzać z dziec-
kiem dłuższy okres czasu 
zgodnie ze szczegółowym 
harmonogramem obejmu-
jącym weekendy, święta, 
okres wakacji czy ferii.  
W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach rodza-
jem kontaktów z dzieckiem 
są rozmowy telefoniczne, w 
określonych z góry dniach i 
godzinach bądź też porozu-
miewanie się przy pomocy 
innych sposobów komuni-
kowania się na odległość 
(np. skype’a, maila).

§Coraz częściej mamy do 
czynienia z problemem, 

kiedy po sądowym ustaleniu 
kontaktów rodzica z mało-
letnim, uprawniony zosta-
je pozbawiony możliwości 
ich realizacji. Następuje to 
przeważnie z powodu utrud-
niania kontaktu rodzica z 
dzieckiem przez osobę, u 
której dziecko stale przeby-
wa. W takich przypadkach 
należy wystąpić do sądu z 
wnioskiem o udzielenie po-
mocy w realizacji kontaktów 
z dzieckiem, pomoc ta może 

Kontakty
z dzieckiem

przybrać różne formy, po-
cząwszy od nadzoru kurato-
ra nad realizacją kontaktów 
po zasądzenie od rodzica 
określonej sumy pieniężnej 
za utrudnienie i uniemożli-
wienie prawidłowej realiza-
cji kontaktów uprawnionego 
z dzieckiem.

§Na sam koniec istot-
nym jest podkreślenie, 

że zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawo do 
kontaktu z dzieckiem mają 
nie tylko rodzice, ale rów-
nież dziadkowie. Ponadto 
w przypadku zmiany sy-
tuacji zarówno po stronie 
uprawnionego do kontak-
tów, jak i dziecka możli-
wym jest wystąpienie do 
sądu z wnioskiem o zmianę 
postanowienia w przedmio-
cie ustalonych kontaktów z 
dzieckiem. Wyżej wymie-
niona zmiana sytuacji może 
dotyczyć m.in. potrzeb emo-
cjonalnych małoletniego, 
które wymagają szerszego 
zakresu kontaktów z oboj-
giem rodziców.
Monika Gadzicka – Kowalska

– aplikantka radcowska 
z Kancelarii Gruntkowska, 

Polewski i Partnerzy
adwokacko - radcowska Sp. p. 

z/s w Świdnicy

Niejedna łza zakręciła się w oku, gdy sześciolatki dziękowały za wszystkie chwile spędzone w żarow-
skim Bajkowym Przedszkolu. Uroczystym występem artystycznym w czwartek, 11 czerwca przedszkolaki 
pożegnały swoją placówkę. Wspólnie odtańczonym polonezem pokazały, że są już w pełni gotowe, aby 
rozpocząć nowy etap szkolnej przygody.

Polonez na pożegnanie. To już tradycja w Bajkowym Przedszkolu. Najstar-
sze przedszkolaki zatańczyły po mistrzowsku. - W ten sposób uświadomiły 
sobie również, że są już na tyle „dorosłe” i śmiało mogą pożegnać się z 
przedszkolem i rozpocząć edukację w szkolnych ławach. Nim to jednak 
nastąpi, przed nimi dwa miesiące beztroskiej zabawy, a przedszkole zo-
stanie już tylko miłym wspomnieniem – mówi Elżbieta Wierzyk dyrektor 
Bajkowego Przedszkola w Żarowie.

Podczas uroczystej akademii przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola za-
prezentowały również swoje umiejętności recytatorskie i taneczne. Dzieci 
śpiewały, tańczyły, recytowały, chciały pokazać wszystko to, czego na-
uczyły się podczas edukacji w przedszkolu. Występom towarzyszyły grom-
kie brawa rodziców i zaproszonych gości. W podziękowaniu sześciolatki 
otrzymały upominki od opiekunów z Bajkowego Przedszkola, rodziców i 
burmistrza Leszka Michalaka, którego nie mogło zabraknąć w trakcie tej 
uroczystości. 
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Strażacy dostaną nowy wóz
Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy to największe marzenie strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Niebawem to marzenie się spełni. Do żarow-
skiej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych trafi nowy samochód. Będzie to pierwszy zupełnie nowy wóz, który w swojej służbie będą mogli wykorzystywać 
druhowie z Żarowa. Na jego zakup gmina Żarów pozyskała dofinansowanie aż z trzech źródeł: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Na zdjęciu burmistrz Leszek Michalak i komendant gminny Ireneusz Zadylak odbierają promesę na  zakup nowego 
wozu strażackiego. Kolejne środki na nowy wóz gmina otrzyma jeszcze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska (60 tysięcy złotych) i Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (150 tysięcy złotych).

Uchwałę absolutoryjną poparło 13 obecnych na sesji Rady Miejskiej radnych. 

Symboliczny czek przyzna-
jący gminie środki finanso-
we w wysokości 85 tysięcy 
złotych z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego, z rąk Mar-
szałka Cezarego Przybyl-
skiego i Wicemarszałek Ewy 
Mańkowskiej w piątek, 19 
czerwca odbierali burmistrz 
Leszek Michalak i komen-
dant gminny Ireneusz Za-
dylak. Pomoc finansowa 
została przyznana w ramach 
konkursu „Poprawa bezpie-
czeństwa w Województwie 
Dolnośląskim w roku 2015”. 
- Przez siedem lat za wsparcie 
finansowe, ponad 15 milio-
nów złotych, zakupione zosta-

ły 142 nowe wozy strażackie. 
Z dwudziestu zgłoszonych do 
tegorocznego konkursu wnio-
sków, dwanaście otrzymało 
dofinansowanie. Te gminy, 
które wspieraliśmy rokrocznie 
w pierwszej kolejności zostały 
dotowane. Osiem wniosków 
zostało odrzuconych. W tym 
roku gminy otrzymały dofi-
nansowania na zakup nowy 
samochodów strażackich - 
mówiła podczas wręczenia 
gminom promes na zakup 
nowych wozów bojowych 
Ewa Mańkowska Wicemar-
szałek Województwa Dolno-
śląskiego.

Nowy nabytek, który trafi 
do żarowskich strażaków 

w tym roku ma kosztować 
ponad 700 tysięcy złotych. 
Brakującą kwotę gmina do-
łoży ze swojego budżetu. 
Niebawem zostanie również 
ogłoszony przetarg na zakup 
nowego wozu strażackiego. 
- Od dawna czekaliśmy na 
taką wiadomość. Czym lep-
szy sprzęt, tym lepsze dzia-
łanie strażaków i szybciej 
będziemy mogli dotrzeć na 
miejsce zdarzenia. Już dziś 
nie możemy się doczekać, 
kiedy w naszej remizie za-
parkuje zupełnie nowy samo-
chód – przyznaje komendant 
gminny OSP w Żarowie Ire-
neusz Zadylak.

Magdalena Pawlik

Absolutorium dla Burmistrza Uwaga Mieszkańcy!

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz uchwały nr LIII//417/2014 Rady Miej-
skiej w Żarowie z dnia 24 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów 
(pawilon handlowy przy ul. Armii Krajowej), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 08 lipca 2015r. do 29 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58 – 130 Żarów, w godz. od 8:00 do 15:00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 
dniu 29 lipca 2015 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58 – 130 Żarów, o 
godz. 14:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta 
Żarów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2015r.

Wysokie wykonanie bu-
dżetu za 2014 rok, brak 

zobowiązań wymagalnych i 
wysokie dochody to  konse-
kwencja wieloletniej pracy i 
dobrze prowadzonej polityki.

Na sesji Rady Miejskiej w 
czwartek, 25 czerwca żarow-
scy radni Rady Miejskiej nie 
mieli żadnych wątpliwości i 
jednogłośnie zadecydowali o 
udzieleniu burmistrzowi Lesz-
kowi Michalakowi absolu-
torium. Pozytywnie na temat 
wykonania ubiegłorocznego 
budżetu gminy wypowiedziała 
się Komisja Rewizyjna żarow-
skiej Rady Miejskiej oraz Re-
gionalna Izba Obrachunkowa. 
- Realizacja dochodów budżeto-
wych w 2014 r. wyniosła ponad 
93 procent, z czego realizacja 
dochodów bieżących to ponad 
100 procent wykonania planu 
rocznego. Wydatki majątkowe 
i bieżące natomiast zrealizo-
wano na poziomie ponad 90 
procent. Na dzień 31 grudnia 
2014 r. gmina nie posiadała 
zobowiązań wymagalnych. 
A relacja spłat zobowiązań i 
kosztów ich obsługi do wyko-
nanych dochodów ogółem nie 
przekroczyła dopuszczalnego 
wskaźnika spłaty zobowiązań. 
Ponadto gmina pozyskała do-
datkowe środki zewnętrzne na 
zadania bieżące i inwestycyjne 
w wysokości ponad 3 milionów 
złotych. Burmistrz Leszek Mi-
chalak rzetelnie gospodarował 
środkami publicznymi, wydat-
kując je oszczędnie i racjonalnie 
– mówiła w trakcie posiedzenia 
przewodnicząca klubu „Wspól-
nota” radna Iwona Nieradka.

Podobną ocenę na temat wy-

konania ubiegłorocznego bu-
dżetu wystawili burmistrzowi 
również kolejni radni Rady 
Miejskiej. - Zdecydowanie 
przychylam się do opinii wysta-
wionej przez klub „Wspólnota”. 
Wszystkie wskaźniki budżetowe 
są z roku na rok coraz lepsze. 
Serdecznie dziękuję i gratuluję 
burmistrzowi tak prowadzo-
nej polityki – taką ocenę bur-
mistrzowi Żarowa wystawił 
podczas sesji radny Tadeusz 
Pudlik. Wśród gości obecnych 
na sesji Rady Miejskiej rów-
nież nie zabrakło pozytywnych 
komentarzy. - To, co dzieje się 
w każdym roku budżetowym 
to konsekwencja wieloletniej 
i zaplanowanej polityki, którą 
wspólnie z burmistrzem pro-
wadziliśmy w tej gminie. Ser-
decznie gratuluję obecnemu 
burmistrzowi i zazdroszczę, że 
przedstawiając wykonanie bu-
dżetu za 2014 rok nie ma zobo-
wiązań wymagalnych, które z 
reguły były zaciąganie tylko na 
inwestycje bądź na spłatę po-
przednich zobowiązań, jest za 
to wysokie wykonanie budżetu i 
tak wysokie dochody – tak swo-

ją wypowiedź podsumowała 
Lilla Gruntkowska była bur-
mistrz Żarowa.

Prognozowane dochody w 
wysokości 42.938.425,57 zł 
zostały zrealizowane w kwo-
cie 40.017.412,29 zł, co w 
konsekwencji daje 93,20 pro-
cent wykonanego planu. Za-
planowane w budżecie gminy 
Żarów w 2014 r. wydatki w 
kwocie 48.538.606,57 zł zre-
alizowano z kolei w wysokości 
44.639.362,01 zł, co stanowi 
91,97 procent planu. Ostatecz-
nie budżet gminy za 2014 rok 
zamknął się mniejszym deficy-
tem z planowanego 5.600.181 
zł na 4.621.949,72 zł. - Serdecz-
nie dziękuję za tak jednoznacz-
ną ocenę. To przede wszystkim 
efekt konsekwentnej pracy wie-
lu ludzi i wielu kadencji Rady 
Miejskiej. Dziękuję za to abso-
lutorium, ale to nie tylko ocena 
mojej pracy, ale również pracy 
moich współpracowników i ca-
łego Urzędu. To także ocena 
pracy minionej jeszcze kaden-
cji Rady Miejskiej – dziękował 
burmistrz Leszek Michalak. 

Magdalena Pawlik

OBWIESZCZENIE 
Na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) 
zawiadamiam 
 o wyłożeniu do konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarów” oraz 
Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarów”.
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do w/w opracowania w terminie do 10 lipca 2015r., na 
piśmie bądź w formie elektronicznej na adres Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 
Żarów, email: promocja@um.zarow.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku 
lub uwagi.
W związku z powyższym informujemy, że strony mogą zapoznać się z całością materiału w pokoju 
nr 8 Urzędu Miejskiego w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie (www.um.zarow.pl), jak również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Żarów (bip.um.zarow.pl).

Do naszej jednostki do-
pływają niepokojące 

informacje o korzystaniu 
niezgodnie z przepisami z 
butli gazowych przez miesz-
kańców gminy Żarów.

Informujemy, że butli nie 
wolno używać w lokalach 
mieszkalnych, gdzie jest 
stały dopływ gazu. W przy-
padku ujawnienia nieprawi-

dłowości przeciwko sprawcy 
zostanie skierowany wniosek 
o ukaranie do sądu. Nieba-
wem planowane są niezapo-
wiedziane wizyty w lokalach 
mieszkalnych między innymi 
przedstawicieli administracji 
budynków w celu sprawdze-
nia używania butli gazowych 
w budynkach, gdzie jest stały 
dopływ gazu. Nadmieniam, 

że używanie butli gazowych 
niezgodnie z przepisami sta-
nowi duże zagrożenie nie 
tylko dla użytkownika dane-
go lokalu, ale mieszkańców 
całego budynku. Jeszcze raz 
proszę o przestrzegania prze-
pisów prawa.

Janusz Kozendra
Komendant Policji w Żarowie
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Co nowego na budowie basenu?
Wszyscy, którzy obserwują budowę basenu w Żarowie mogą zauważyć, jak bardzo zmienia się powstający obiekt. Największe natężenie prac budowlanych 
jednak trwa teraz wewnątrz samego budynku i właśnie tam można najczęściej spotkać ekipę budowlaną. Obecnie prowadzone są prace związane z montażem 
stolarki okiennej oraz układaniem instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych.

- Budowa basenu, z które-
go już niebawem będą mogli 
korzystać mieszkańcy gminy 
Żarów trwa w najlepsze. Nie 
zakończyły się jeszcze roboty 
związane z montażem alumi-
niowej stolarki okiennej, co 
można łatwo zaobserwować 
na placu budowy. W tej chwili 
wzmacniane są również ławy 

fundamentowe pod niecką 
basenową. Pracownicy wy-
konują także izolację posa-
dzek pomieszczeń w piwnicy, 
zewnętrznych ścian funda-
mentowych, przyłącza cie-
płociągu i ciągów kanałów 
wentylacyjnych. Następnie 
rozpocznie się montaż wan-
ny z hydromasażem. Kolejny 

etap inwestycji to dalsze pra-
ce wewnątrz obiektu i wykoń-
czeniowe prace zewnętrzne 
– tłumaczy Piotr Neczaj z 
Referatu Inwestycji i Dróg 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie.

Inwestycja, która trwa od 
lipca 2014 roku wydaje się 
już być na półmetku. Choć, 
przed firmą wykonawczą 
jeszcze wiele do zrobienia, 
duży zakres prac został już 
zrealizowany. Przybywają 
nowe elementy, a sam obiekt 
z dnia na dzień zmienia się 
i przybiera inny wygląd. 
Widać to bardzo dobrze we-
wnątrz obiektu basenowego. 
Tam z tygodnia na tydzień 
jest zupełnie inaczej. Według 
projektu hala basenowa wy-
posażona zostanie w betono-
wą nieckę o długości 25 me-
trów, brodzik i inne atrakcje 
dla dzieci oraz trzymetrową 
wannę, która zaopatrzona 

Postępy prac na bieżąco śledzi również burmistrz Leszek Michalak, który jest częstym gościem na placu bu-
dowy basenu. 

Mieszkańcy Mrowin chętnie zaangażowali się w prace społeczne przy remon-
cie budynku szatni sportowej.

Nowe stawki śmieciowe będą obowiązywały od 1 sierpnia 2015r. Projekt uchwały w tej sprawie poparło 13 obecnych na 
sali radnych Rady Miejskiej.

Tak po remoncie, z nowym logiem klubu sportowego „Zieloni Mrowiny” prezen-
tuje się budynek szatni sportowej. 

Tu na zdjęciu podczas prac budowlanych przy niecce basenowej.

Szatnia sportowa
jak nowa

Ile zapłacimy za śmieci?

Pierwsza ekipa przychodzi-
ła tutaj rano, a kolejna po 

południu. I tak przez dobre 
ponad dwa tygodnie. Miesz-
kańcy Mrowin sami wyre-
montowali szatnię sportową.

Obiekt już od dłuższego 
czasu wymagał komplekso-
wego remontu. Wspólny po-
mysł mieszkańców Mrowin 
zaowocował konkretnymi 
efektami. W prace społecz-
ne zaangażowali się również 
wychowankowie Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowaw-
czego w Mrowinach, prze-
wodniczący Rady Miejskiej i 
mieszkaniec Mrowin Roman 
Konieczny, sołtys wsi Kry-
styna Popek i prezes Ludowe-

go Klubu Sportowego „Zieloni 
Mrowiny” Tadeusz Buszka. 
Pieniądze na zakup materia-
łów remontowych przekazała 
gmina. - W ramach prac, które 
wykonali mieszkańcy Mrowin 
odnowiona została elewacja 
budynku szatni, pomalowano 
drzwi wejściowe, zbito tynki, 
wyremontowano pomieszcze-
nia socjalne, zakupiono nowe 
logo klubu sportowego, upo-
rządkowano teren wokół bu-
dynku, wymalowano bramki, 
zamontowano tablicę rozdziel-
czą i wyremontowano komin – 
wylicza Patryk Wojak z Refe-
ratu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Roman Konieczny, Krystyna Popek i Tadeusz 
Buszka składają serdeczne podziękowania wszystkim 

mieszkańcom i wychowankom Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego, którzy zaangażowali się w prace społecz-

ne przy remoncie szatni sportowej w Mrowinach.

Od 1 sierpnia 2015 r. zmie-
niają się stawki za śmie-

ci. Mieszkańcy zapłacą 11 
złotych za wywóz odpadów 
selektywnych i 14 złotych za 
odpady zmieszane.

Tak zadecydowali żarowscy 
radni na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w czwartek, 25 
czerwca. Stawki zapropono-
wane na posiedzeniu są wciąż 
jednymi z najniższych w ca-
łym powiecie świdnickim. 
Umowa z firmą śmieciową 
Veolia Usługi dla Środowiska 
w Krapkowicach, którą  gmi-
na w 2013 roku podpisała na 
dwa lata wygasa z dniem 31 
lipca. Przetarg wyłonił no-
wego wykonawcę i z dniem 1 
sierpnia odpady od mieszkań-
ców gminy Żarów odbierać 
będzie ta sama firma, tylko 
pod nazwą Eneris Surowce 
S.A. oddział w Krapkowi-
cach. Nowa umowa z firmą 
wywozową została podpisana 
na cztery lata. - W tym czasie 

zostanie w dysze masażu 
wodnego i powietrznego. 
W projekcie przewidziane 
zostały również tory, które 
wykorzystywane będą do 
prowadzenia zawodów oraz 

duża widownia. 
Nowoczesna pływalnia w 

Żarowie kosztować będzie 
ponad 9 milionów złotych. 
Zostanie sfinansowana ze 
środków z budżetu gminy 

Żarów i dotacyjnych w wy-
sokości 2,5 miliona złotych, 
które gmina Żarów pozyska-
ła z Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej. 

Magdalena Pawlik

nie przewidujemy już żadnych 
zmian stawek za śmieci. Wy-
pracowane kwoty są stawkami 
ostatecznymi. Nie zmienią się 
również dotychczasowe zasa-
dy odbierania odpadów. Co 
ważne, zmiana stawek śmie-
ciowych nie powoduje także 
konieczności składania przez 
mieszkańców nowej dekla-

racji. Wszystko odbywać się 
będzie na starych zasadach. 
Dodatkowo, Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów przy ul. 
Armii Krajowej 34 w Żarowie 
wciąż przyjmować będzie bez-
płatnie dowolną ilość określo-
nych odpadów, nie tylko w po-
niedziałki i soboty, ale również 
w każdą środę w godz. 14.00-
18.00. Przypominam także, że 
w każdy ostatni piątek miesią-
ca odbywa się zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych. Od 
1 sierpnia odbierać będziemy 
jeszcze zużyty sprzęt RTV i 
AGD oraz opony o średnicy 1 
metra bieżącego – tłumaczy 
Tomasz Kuska Inspektor ds. 
gospodarki komunalnej Urzę-
du Miejskiego w Żarowie. 

O zmianach stawek za wy-
wóz odpadów komunalnych 

radni dyskutowali również 
na specjalnej komisji, która 
zwołana została na kilka dni 
przed sesją Rady Miejskiej. 
Zbiór najważniejszych in-
formacji dotyczących zmian 
opłat śmieciowych w formie 
ulotki trafi do wszystkich 
mieszkańców gminy Żarów. 
Na terenie całej gminy i mia-
sta zostaną także rozwieszone 
plakaty informujące o nowych 
cenach śmieciowych. Nie-
zbędne wiadomości umiesz-
czone zostaną również na 
stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Żarowie www.
um.zarow.pl.

Najważniejsze, że nie zmie-
niają się ani zasady odbioru 
śmieci ani forma płatności. 

Magdalena Pawlik 
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DUŻO SIĘ DZIAŁO ...
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Od prawie siedmiu lat udowadniają, że nie znajdziemy ich w bujanych fotelach przed telewizorem. Łatwiej wypatrzyć ich z kijkami nordic-walking, na zajęciach 
fitness albo na kolejnej wycieczce. Nie lubią marnować czasu, działają na wielu płaszczyznach, a energii może pozazdrościć im niejeden z nas. Wiek emery-
talny traktują jako czas realizacji własnych pasji, zdobywania nowych umiejętności, podróżowania i poznawania nowych ludzi. Kolejny sezon seniorzy z żarow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zamykają kolejnymi sukcesami. I przekonaniem, że jeszcze wiele dobrego i ciekawego przed nimi. Są pilni, kreatywni, 
ciekawi świata, nie opuszczają wykładów i są zawsze sumiennie przygotowani. Przeżywają drugą młodość dzięki … Uniwersytetowi Trzeciego Wieku.

Żarowscy seniorzy stawiają na aktywność. Nie tylko uczęszczają na wykłady, lecz także jeżdżą wspólnie na liczne 
wycieczki, wygrywają zawody sportowe i artystyczne. Są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Na zdję-
ciu słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Żarowa podczas Ogólnopolskiego Nordic-Walking studentów UTW, 
który rozegrany został 9 maja. W ramach sportowego turnieju, który odbywał się pod hasłem „Senior aktywny w 
każdym wieku” do pokonania była trasa Żarów-Bagieniec- Żarów. Na miejscu, w Bagieńcu studenci z Żarowa spo-
tkali się z reprezentantami świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Szósty już rok akademicki ukończyło 175 studentów seniorów. Podczas uroczystości zakończenia roku akade-
mickiego, 9 czerwca wszyscy otrzymali od burmistrza Leszka Michalaka certyfikaty potwierdzające ich udział w 
uczelnianych zajęciach. - Jesteśmy wciąż młodzi duchem. Nie mamy kiedy się nudzić, bo wokół nas tyle przecież 
się dzieje. Wycieczki, zajęcia, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty, pokazy i szkolenia. A poza tym, cieszymy 
się, że możemy spędzać czas w tak miłym gronie. To właśnie teraz nadszedł czas, w którym możemy spełniać 
swoje marzenia. Mimo przemian technologicznych, kulturowych i obyczajowych nie czujemy się zagubieni w nowej 
rzeczywistości, śmiało stawiamy czoła nowym cywilizacyjnym wyzwaniom. Nie mamy czasu na starzenie się, nie 
mamy czasu na nudę – mówi Dorota Podemska studentka żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Po całorocznej pracy, licznych zajęciach i wykładach przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Studenci żarowskiej 
uczelni dla dorosłych przywitali wakacje tradycyjnie w Bagieńcu. Były zajęcia sportowe, ognisko, smażone kiełbaski 
i dużo dobrej zabawy. - Studenci naszego Uniwersytetu, co roku witają lato w Bagieńcu. To dobre miejsce na wspól-
ną integrację. Wypoczęci i uśmiechnięci, tuż po wakacjach, w październiku znów powrócimy do swoich codziennych 
obowiązków - przyznaje Krystyna Markiewicz, prezes żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zawody pływackie, hokej, sztafeta nordic-walking to tylko niektóre konkurencje, w których studenci z Żarowa zmie-
rzyli się ze słuchaczami innych uniwersytetów podczas Dolnośląskiej Senioriady w Wałbrzychu. Drużyna z Żarowa 
nie miała sobie równych i zdeklasowała swoich rywali. - Studenci wciąż potwierdzają doskonałą formę i to było 
widać podczas zawodów w Wałbrzychu. W każdej konkurencji nie mieliśmy sobie równych. Drużynowo zajęliśmy 
pierwsze miejsce w zawodach nordic-walking, rzucie woreczkami na różne odległości i hokeju. Drugie miejsce na 
podium nasi seniorzy wywalczyli za rzut piłką do bramki. Cieszymy się, że jesteśmy w gronie tych najlepszych – za-
znacza Ryszard Łękarski, koordynator sportowych turniejów w żarowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żarowie ma coraz więcej słuchaczy. W szeregi uczelni wstępuje coraz więcej pa-
nów, którzy również swój wolny czas chcą spędzać ciekawie i aktywnie. Na dwudniową wycieczkę do Wiednia, którą 
zorganizował zarząd UTW pojechało 60 żarowskich żaków. 

Wycieczki wpisały się już na stałe w kalendarz zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Żarowie. Studenci zwie-
dzili już wiele interesujących miejsc i wciąż odkrywają kolejne. Podczas wycieczki do Wojsławic seniorzy odwiedzili 
także Ziębice i zwiedzali Muzeum Gospodarstwa Domowego. Jak przystało na prawdziwą integracyjną wyprawę nie 
mogło zabraknąć wspólnego ogniska. 
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Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Mrowinach

Na zdjęciu Barbara Nowak, mieszkanka Żarowa, a od 1 września nowa 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach. 

Gorącego dopingu nie zabrakło również podczas strzelania piłkami do 
bramki. Do dyspozycji zawodników była mini, mała i duża piłka. I nie za-
wsze wpadała do bramki. Na zdjęciu mieszkańcy Mikoszowej w trakcie slalomu z sołtysem na taczce. 

Mieszkańcy Mrowin stanęli na wysokości zadania. Nie tylko przyjaciel-
sko ugościli inne sołectwa, ale przygotowali również wiele innych atrakcji. 
Jedną z nich była loteria fantowa, która cieszyła się ogromnym zaintere-
sowaniem. 

Rozstrzygnięty został konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach. Komisja konkursowa wybrała kandydaturę Barbary Nowak, która 
od 2001 r. jest nauczycielem przyrody, zajęć technicznych, komputerowych i rytmiki w Szkole Podstawowej w Pastuchowie. Pani Barbara zastąpi na tym stano-
wisku jeszcze do niedawna urzędującego dyrektora szkoły w Mrowinach Romana Koniecznego, który obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. 
Na co stawiać będzie nowa dyrektor szkoły? Czy placówkę w Mrowinach czekają jakieś zmiany? Jaka powinna być koncepcja pracy według nowego dyrektora 
szkoły? Rozmawiamy o tym z Barbarą Nowak.

- Mała, wiejska szkoła, 
która co roku osiąga bardzo 
wysokie wyniki na spraw-
dzianie szóstoklasisty. To 
Szkoła Podstawowa w Mro-
winach. Od 1 września bę-
dzie Pani jej dyrektorem. 
Od jak dawna zawodowo 
jest Pani związana ze szkol-
nictwem?

Moja dotychczasowa karie-
ra zawodowa związana była 
w dużym stopniu ze środowi-
skami wiejskimi. Pracowałam 
najpierw w przedszkolu miej-
skim w Żarowie, potem była 
praca nauczyciela kształcenia 
zintegrowanego w Szkole 
Podstawowej w Bukowie, na-
stępnie w Przedszkolu Samo-
rządowym w Pastuchowie, a 
od 1 września 2001 r. aż do 

dziś to praca nauczyciela w 
Szkole Podstawowej w Pastu-
chowie. Myślę, że zdobyłam 
już wystarczające doświad-
czenie, aby teraz spróbować 
pełnić nie tylko funkcje dy-
daktyczne, ale także kierow-
nicze. A jeśli chodzi konkret-
nie o szkołę w Mrowinach, 
to nie są mi obcy ani ludzie 
związani z tą placówką ani 
potrzeby tej szkoły. 

- Czy placówkę w Mrowi-
nach czekają jakieś kon-
kretne zmiany?

Każdy dyrektor na początku 
swojej drogi zawodowej musi 
zapoznać się z potrzebami 
konkretnego środowiska, w 
którym będzie pracował. W 
dużej części mam to już za 
sobą, ale oczywiście wiem, że 

przez cały czas trzeba słuchać 
ludzi, ich poglądów, opinii i 
rad. Myślę, że wspólnie uda 
nam się nie tylko kontynu-
ować dobre przedsięwzięcia 
podejmowane przez pracow-
ników, ale również wprowa-

dzać konieczne zmiany w celu 
podniesienia jakości kształ-
cenia i promowania szkoły. 
Wszystkim nam przecież za-
leży, aby Szkoła Podstawowa 
w Mrowinach była placówką 
o wysokiej jakości nauczania. 

Aby to osiągnąć potrzebna 
jest ścisła współpraca z gro-
nem pedagogicznym, rodzi-
cami uczniów, samorządem 
uczniowskim i żarowskim 
samorządem. 

- Wizja pracy dyrektora 
w Szkole Podstawowej im. 
Anny Jenke w Mrowinach 
to...

To przede wszystkim dobre 
przygotowanie uczniów do 
kolejnego etapu edukacyjne-
go, zaproponowanie bogatej 
oferty edukacyjnej, wzbo-
gacenie bazy dydaktycznej 
szkoły, organizacja imprez 
kulturalnych dla środowiska 
lokalnego, w tym Festiwalu 
Nauki oraz Przeglądu Szkol-
nych Teatrów, stworzenie 
nowoczesnej pracowni au-

diowizualnej, kontynuacja i 
realizacja projektów eduka-
cyjnych i profilaktycznych 
oraz wykonywanie remontów 
budynku szkoły. Przychodzę 
do szkoły z bogatymi trady-
cjami i z zespołem, który ma 
już wypracowane przez siebie 
metody pracy, a także może 
się poszczycić wieloma suk-
cesami. Moją rolą jako dyrek-
tora będzie kontynuowanie 
dobrych działań poprzedni-
ków i ciągłe dbanie o to, aby 
prestiż szkoły był zachowany. 
Dziękuję moim poprzedni-
kom na stanowisku dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w 
Mrowinach za to, że przejmę 
szkołę, z której wszyscy mo-
żemy być dumni.

Magdalena Pawlik 

Turniej Wsi jeszcze niezakończony
Turniej w bule i lotki, strzelanie piłkami do mini bramki, slalom z sołtysem na taczce, przetaczanie opony od traktora, picie piwa przez smoczek i nawlekanie 
igły na czas. W takich konkurencjach w sobotę, 20 czerwca mieszkańcy Pyszczyna, Pożarzyska, Mrowin, Gołaszyc, Kalna, Wierzbnej, Mikoszowej, Łażan i 
Mielęcina stanęli do boju o puchar najlepszego podczas Turnieju Wsi. Nie wiadomo jeszcze, kto zostanie faworytem sołeckiego konkursu, bo drugi etap turnieju 
ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne musiał zostać odwołany. 

Tegoroczne zawody sołec-
kie rozegrane zostały podczas 
festynu wiejskiego w Mrowi-
nach. W przygotowaniu wiej-
skiej zabawy zaangażowali się 
mieszkańcy tej miejscowości. 
Nie zabrakło grillowanych 
przysmaków, słodkich pysz-
ności i loterii fantowej, z której 
dochód zostanie przeznaczony 
nza zakup kostki potrzebnej na 
budowę  ścieżki pomiędzy cen-
trum wsi a ulicą Myśliwską w 
Mrowinach. - Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim mieszkańcom 
za pomoc i wsparcie przy orga-
nizacji festynu w Mrowinach. 

Po raz pierwszy bawiliśmy się 
wspólnie w Mrowinach na Tur-
nieju Wsi. I choć, turniej nie zo-
stał jeszcze rozstrzygnięty, każ-
da drużyna pokazała się z jak 
najlepszej strony. Na wysokości 
zadania stanęły również gospo-
dynie z Mrowin, które serwowa-
ły mieszkańcom pyszne ciasta i 
chleby. A loteria fantowa, którą 
przygotowały członkinie Stowa-
rzyszenia „Mrowiny na Swoim” 
była największa atrakcją nasze-
go festynu – mówi Krystyna 
Popek sołtys Mrowin.

Decydujące starcie miesz-
kańców dziewięciu sołectw 

prawdopodobnie odbędzie 
się podczas tegorocznych do-
żynek w Wierzbnej. Dopiero 
wtedy poznamy sołeckiego 
mistrza. - Od wielu lat Turniej 
Wsi cieszy się dużym zaintere-
sowaniem. Jest organizowa-
ny z myślą o mieszkańcach, 
dostarcza niezapomnianych 
wrażeń, bawi, wzbudza wie-
le emocji, a nierzadko nawet 
wyciska krople potu. Poświę-
cenie i oddanie było także 
widać w trakcie tegorocznego 
turnieju - zaznacza burmistrz 
Leszek Michalak. 

Magdalena Pawlik 

PODZIĘKOWANIE
Członkowie Stowarzyszenia „Mrowiny na Swoim” składają serdeczne po-

dziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się w organizację 
festynu wiejskiego w Mrowinach, w sobotę, 20 czerwca. Szczególne podzięko-
wania dla fundatorów nagród w loterii fantowej: Agnieszki Szybalskiej-Góra, 
Zofii Staruszkiewicz, firmy „Nova” z Żarowa, Mariusza Juralewicza Usługi 
Remontowo-Budowlane „M2”, Lucyny Skorupskiej i Spółdzielni Socjalnej 
„Raz Dwa Trzy”, Janiny Stolarz, Grażyny Malinka, Władysławy Włosińskiej, 
Agnieszki Grzęda, Krystyny Popek. Fundatorami nagród głównych w loterii 
fantowej byli Lilla Gruntkowska i Roman Konieczny.

Wielkie podziękowania również dla wszystkich Pań, które upiekły ciasta i chle-
by oraz przygotowały inne smakołyki na festyn wiejski w Mrowinach.
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Niegdyś był jednym z tysięcy. Dziś należy do nielicznych zabytków, a w Siedlimowicach funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Od ponad pięciuset lat młyn w Siedli-
mowicach nieprzerwanie daje mąkę. To tutaj kupują ją nie tylko lokalni mieszkańcy, ale również Ci, którzy w Siedlimowicach są przejazdem.
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Jedyny taki zabytkowy młyn

Niedawno zabytkowy obie- 
kt wpisany został do reje-
stru zabytków, a jego obecni 
właściciele Witold i Iwona 
Markiewiczowie planują 
udostępnić go również tury-
stom. Tak unikatowego za-
bytku nie ma w całej okolicy, 
a maszyny, które tam pracują 
zapierają dech w piersiach. - 
To „perełka” tej miejscowo-
ści, unikatowe miejsce, z któ-
rym związani są mieszkańcy 
naszej wsi. Cieszymy się, że 
obiekt wzbudza tak wielkie 
zainteresowanie, tym bar-
dziej, że to wiekowy zabytek. 
Mamy nadzieję, że o naszym 
siedlimowickim młynie usły-
szy jeszcze cały świat - śmieje 
się Beata Śliwa sołtys Sie-
dlimowic. 

Maszyny w Siedlimowickim młynie pochodzą z lat 1840-1860. Wzbudzają 
zainteresowanie każdego, kto odwiedza zabytkowy obiekt.

... i uczestniczyć w pracach jej tworzenia. 

Tak obiekt prezentuje się na zewnątrz. To unikatowe miejsce, o które dbają jego właściciele.

Zagraniczne wycieczki na stałe wpisały się już do kalendarza imprez 
żarowskiego gimnazjum. Do Barcelony pojechała 50-osobowa grupa 
uczniów. Na zdjęciu, w tym malowniczym zakątku gimnazjaliści wraz ze 
swoimi opiekunami.

Wspólne zdjęcie, z opiekunami wycieczki uczniów żarowskiego gimnazjum. 

Odwiedzający młyn mogli zobaczyć, jak tworzy się tutaj prawdziwa mąka...

Choć młyn w Siedlimowi-
cach widziało już wiele osób, 
we wtorek, 16 czerwca ofi-
cjalnie na zaproszenie bur-
mistrza Leszka Michalaka 
obiekt zwiedzali pracowni-
cy Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków, radni 
Rady Miejskiej, dyrektorzy 
żarowskich szkół i lokalni 
dziennikarze. - Młyn w Sie-
dlimowicach produkuje mąkę 
na maszynach sprzed stu lat. 
To niewątpliwie dzięki za-
angażowaniu jego obecnych 
właścicieli, którzy dbają o 
ten zabytek dziś możemy do-
wiedzieć się, jak tworzyła się 
historia młynarstwa na tych 
terenach. I zobaczyć cały 
proces produkcyjny na ma-
szynach, przy których czas 

się zatrzymał – mówi Marek 
Kowalski z Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków.

Jego powstanie datowane 
jest na lata 1486-1488. Tak 
czytamy na stronie interne-
towej Żarowskiej Izby Hi-
storycznej, gdzie dokładnie 
opisana jest historia tego 
jedynego w swoim rodzaju 
zabytku. Dziś, młyn w Sie-
dlimowicach jest własnością 
Witolda i Iwony Markie-
wiczów. Pan Witold przejął 
go po swoim ojcu w 2001 r. i 
nigdy nie żałował tej decyzji. 
Obiekt nie popadł w ruinę, 
maszyny, które pracują przy 
produkcji mąki są odpowied-
nio konserwowane, stąd po-
mysł, aby młyn wykorzystać 
również pod względem tury-

stycznym. - Urządzenia, któ-
re pracują w naszym młynie 
pochodzą z lat 1840-1860. 
Dbamy o nie, żeby pracowały 
w należyty sposób. To jedyny 
zabytkowy młyn nie tylko w 
całej gminie Żarów, ale także 

Gimnazjaliści zwiedzają Europę
To jedno z tych magicz-

nych miejsc, do których 
ciągle można wracać i wra-
cać … - tak tuż po przyjeździe 
z Barcelony mówili żarowscy 
gimnazjaliści. 

Miejsca, które odwiedzili, 
dotychczas znane z gazet, 
filmów i opowieści na dłu-
go pozostaną im w pamię-
ci. Wspólnie z opiekunami 
wycieczki, nauczycielami 
gimnazjum Izabelą Osiec-
ką, Katarzyna Osiecką, 
Aleksandrą Kajdanek 
i Adamem Ciupińskim 
uczniowie przeżyli niezapo-
mnianą przygodę. - Podczas 
wyprawy gimnazjaliści od-
wiedzili Lyon, Lloret de Mar, 
Barcelonę i Genewę. Jednak 
ogromne wrażenie wywoła-
ła wizyta na stadionie Camp 
Nou, gdzie mogliśmy zoba-
czyć, jak wyglądają szatnie 
piłkarzy, trybuny, stanowiska 
dla komentatorów i wysta-
wy poświęcone drużynie FC 
Barcelona. To niezła gratka 
dla fanów tego klubu piłkar-
skiego. Ale Barcelona to nie 
tylko stadion. To również 
inne zabytki architektonicz-
ne. Wśród nich klasztor na 

Wspaniali ludzie, wspa-
niałe miejsca i wspa-

niałe wspomnienia – tak w 
jednym zdaniu swój pobyt 
w Hiszpanii podsumowu-
ją uczniowie żarowskiego 
gimnazjum.

Kolejny już raz, dzięki 
współpracy z Zespołem Szkół 
w Żarowie gimnazjaliści mo-
gli zwiedzić kolejną część 
Europy Hiszpanię. W trakcie 
wycieczki nie tylko podzi-
wiali piękno zabytków ar-
chitektonicznych, ale przede 
wszystkim wspólnie dobrze 
się bawili. - Podczas przejazdu 
do Hiszpanii zwiedzaliśmy zna-
ne nam z historii miasto Avi-
gnon, pałac papieży i most na 
rzecze Rodan. Niesamowitych 
wrażeń dostarczyła wszystkim 
Barcelona i cudowny widok 
zabytków: Sagrada Familia, 
Las Rambles, fontanna – przy 
której FC Barcelona i jej kibice 
świętują każdy sukces, stadion 
Camp Nou, Park Olimpijski i 
Muzeum Narodowe Katalonii. 
Właśnie te miejsce zachwyciły 
uczniów swoim urokiem i nie-
codziennością. Odwiedziliśmy 
również górę Montserrat z ma-
lowniczo usytuowanym klasz-

szczycie Montserrat, wzgórze 
Montjuc, słynna Las Ramblas 
z ulicznymi bazarami i skle-
pikami, Kolumna Kolumba, 
port, Katedra Sagrada Fami-
lia, Park Guell i gorące plaże 
w samej Barcelonie czy Lloret 
de Mar. Dodatkową atrakcją 
była wizyta w Ośrodku Na-
ukowo-Badawczym CERN w 
Szwajcarii, gdzie nasi ucznio-
wie zgłębiali tajniki fizyki 
jądrowej. Niesamowite wra-
żenie wywarło na młodzieży 
jezioro Genewskie z fontanną 
tryskającą na wysokość 150 
metrów oraz wizyta w mu-
zeum słynnych zegarków Pa-
tek-Philippe – wylicza Iza-

bela Osiecka nauczycielka 
języka angielskiego z żarow-
skiego gimnazjum.

Każdego roku uczniowie 
gimnazjum odwiedzają inne 
miejsca. Byli już w Paryżu, 
Londynie, Francji, a w tym 
roku, dzięki pomocy i zaan-
gażowaniu nauczycieli oraz 
pedagogów pojechali do Bar-
celony. Za każdym razem 
poznają malownicze miejsca, 
poznają kulturę i obyczaje 
innych mieszkańców, spraw-
dzają swoje umiejętności ję-
zykowe i zdobywają kolejne 
doświadczenia.

Magdalena Pawlik 

torem. Tam wielkich emocji 
dostarczył nam wjazd kolejką 
górską na szczyt oraz piesza 
wędrówka, podczas której po-
dziwialiśmy z góry całą Ka-
talonię – wspomina opiekun 
młodzieży Przemysław Drąg 
z żarowskiego gimnazjum.

Wyjazd dostarczył młodym 
Żarowianom wielu emocji. 
Już sama możliwość plażo-
wania nad Morzem Śród-
ziemnym była dla nich czymś 
egzotycznym i niesamowi-
tym. - Ten wyjazd to nie tylko 
zwiedzanie i poznawanie innej 
kultury. To również bardzo do-
bry sposób na integrację, wy-
poczynek i wspólną zabawę. 
Uczniowie brali udział w róż-
nych konkursach. Wśród nich 

konkurs skojarzenia, zagadko-
we „Mistrzostwa Hiszpanii w 
kolarstwie plażowym”, czyli 
gra w kapsle oraz gry i za-
bawy rekreacyjne na plaży i 
basenie. Wielu z nas zapamię-
ta również wieczorny taniec 
zumby na głównym  deptaku w 
Blanes, cieszący się zaintere-
sowaniem przechodzących tu-
rystów – dopowiada Przemy-
sław Drąg, współorganizator 
wycieczki do Hiszpanii.

Wycieczkę do Hiszpanii 
dla piętnastoosobowej grupy 
uczniów gimnazjum zorga-
nizowali ich opiekunowie 
Sylwia Wiśniewska-Drąg, 
Ewelina Blusiewicz, Jacek 
Brańka i Przemysław Drąg.

Magdalena Pawlik 

na Dolnym Śląsku. W innych 
województwach pracują stare 
młyny, ale nie z tak zabytko-
wymi maszynami, które doda-
ją uroku i klimatu temu miej-
scu. Zachęcamy wszystkich 
do odwiedzenia tego niezwy-

kłego miejsca. Jestem dumny 
z tego, że wspólnie z żoną 
jesteśmy jego właścicielem 
– przyznaje Witold Mar-
kiewicz właściciel młyna w 
Siedlimowicach.

Magdalena Pawlik
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Polacy tuż za podium 
w superlidze

Turniej o Puchar Wakacji w Żarowie

Młodzi piłkarze z wizytą w Lohmar

W środę, 24 czerwca od-
był się III Turniej Piłki 

Ręcznej o ‘’Puchar Wakacji’’ 
uczniów Szkół Podstawo-
wych.

W przeciwieństwie do po-
przednich, w których grały 
zespoły dziewcząt w tym, z 
różnych powodów, m.in. finan-
sowych, uczestniczyły drużyny 
mieszane, złożone z dziewcząt 
i chłopców. W rozgrywkach 
uczestniczyły po dwa zespoły 
z malutkiego Mieczkowa i nie 
za dużej Jaworzyny Śląskiej. 

Żarów reprezentowała, grająca 
„po za konkursem” (decydował 
o tym fakt, iż złożona była z 
uczennic gimnazjum) drużyna 
z UKS „Głęboka Purpura”. 

„Puchar Wakacji” zdobyła 
druga drużyna z SP Mieczków 
w składzie: Mateusz Działo, 
Filip Leszczyński, Konrad 
Iwanicki, Kacper Kucab, 
Kacper Pękala, Dawid Ol-
bert i Wiktor Zychla. Miej-
sce II-gie zajęła SP Jaworzyna 
Śląska „I” przed SP Jaworzyna 
Śląska „II” i SP Mieczków „I” 

(dziewczęta). Najwięcej bra-
mek, po 14, zdobyli Konrad 
Iwanicki (SP Mieczków) oraz 
Damian Wielg z SP Jaworzy-
na Śl. „II”. Wśród dziewcząt 
Paulina Słota z SP Jaworzyna 
Śl. „I” (4 bramki). 

Zespół „Głębokiej Purpu-
ry” wystąpił w zestawieniu: 
Aleksandra Buchowska 
(kapitan, 8 bramek), Hanna 
Nowak (bramkarka), Oliwia 
Diakowska (1), Klaudia Głąb 
(1), Małgorzata Kulig (4), Ka-
rolina Marczyńska (2), We-

ronika Mattheis (2) i  Anna 
Ogryzek (1). Kilka zawodni-
czek nie mogło zagrać z powo-
dów losowych lub kontuzji. 

W organizacji Turnieju po-
magali: Jarosław Święcicki, 
Rafał Mirek oraz Arka-
diusz Staszak. Miejsce do 
grania użyczyło żarowskie 
gimnazjum. 

Piotr Jaskólski

PODZIĘKOWANIE
Kazimierz Bordulak składa serdeczne podziękowania 
sponsorom Turnieju dziewcząt szkół gimnazjalnych w 
Żarowie: Tadeuszowi Dalgiewiczowi i Agnieszce Szy-
balskiej-Góra.

Piłkarze z żarowskiej 
szkółki działającej przy 

Gminnym Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie nie mogą 
narzekać na nudę. Treningi, 
mecze, wyjazdy i wszystko 
po to, aby mogli jeszcze le-
piej szlifować swoje sporto-
we talenty.

A tych wśród młodych fa-
nów piłki nożnej w Żarowie 
nie brakuje. Tym razem, w 
ramach dobrej współpracy 
partnerskiej to właśnie oni 
pojechali do Lohmar. Nie 
tylko po, żeby zwiedzać. Pod-
czas turnieju, który rozegra-
ny został w Lohmar młodzi 
Żarowianie zdobyli czwarte 
miejsce. - To była ich pierw-
sza wizyta w Lohmar i mam 

nadzieję, że nie ostatnia. Dzie-
ci były tak bardzo zachwycone 
pobytem w Niemczech, że nie 
chciały stamtąd wyjechać. W 
trakcie wizyty, dzięki uprzej-
mości naszych przyjaciół z 
Lohmar młodzi mieszkańcy 
Żarowa zwiedzili Katedrę w 
Koeln, Muzeum Sportu i Olim-
pizmu z interaktywnymi zaba-
wami i grami oraz Muzeum 
Czekolady. Jak na prawdziwą 
wyprawę przystało nie mogło 
obejść się bez wizyty w nie-
mieckim aquaparku – mówi 
Artur Adamek dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie i opiekun 
młodych piłkarzy w Lohmar.

Teraz młodych piłkarzy z 
żarowskiej szkółki piłkar-

skiej czeka zasłużony odpo-
czynek. Właśnie rozpoczęły 
się wakacje. Choć w pew-
nym sensie, już sam wyjazd 
do Lohmar był przedsma-
kiem czekających ich jeszcze 

Ze swoimi opiekunami, na zdjęciu chłopcy z żarowskiej szkółki piłkarskiej 
w Lohmar.

atrakcji podczas tegorocz-
nych wakacji. 

Wyjazd do Lohmar został 
w całości sfinansowany z bu-
dżetu gminy Żarów.

Magdalena Pawlik

BKS pogrążył Zjednoczonych

RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Miedź II Legnica 30 76 24 4 2 122-25 13 1 1 65-11 11 3 1 57-14
2.  KS Polkowice 30 70 22 4 4 92-31 13 1 1 52-12 9 3 3 40-19
3.  Sokół Wielka Lipa 30 57 17 6 7 69-33 8 5 2 29-14 9 1 5 40-19
4.  Orkan Szczedrzykowice 30 54 16 6 8 57-32 8 2 5 29-17 8 4 3 28-15
5.  BKS Bobrzanie Bolesławiec 30 51 15 6 9 66-54 10 2 3 41-23 5 4 6 25-31
6.  LZS Stary Śleszów 30 46 13 7 10 55-55 8 3 4 30-22 5 4 6 25-33
7.  Olimpia Kowary 30 43 14 1 15 47-53 7 0 8 22-28 7 1 7 25-25
8.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 30 40 12 4 14 58-59 5 3 7 31-33 7 1 7 27-26
9.  GKS Kobierzyce 29 39 11 6 12 52-50 7 1 6 33-27 4 5 6 19-23

10.  Granica Bogatynia 30 38 10 8 12 44-62 6 4 5 26-24 4 4 7 18-38 2 6 2 0 0 3-1
11.  AKS Strzegom 30 38 10 8 12 41-43 5 6 4 25-23 5 2 8 16-20 2 0 0 0 2 1-3
12.  Włókniarz Mirsk 30 35 11 2 17 40-66 6 2 7 21-31 5 0 10 19-35 2 3 1 0 1 3-3
13.  Zjednoczeni PCO Żarów 30 35 10 5 15 55-71 3 3 9 18-36 7 2 6 37-35 2 3 1 0 1 3-3
14.  Widawa Bierutów 30 27 7 6 17 32-59 3 4 8 15-23 4 2 9 17-36
15.  Nysa Zgorzelec 30 19 4 7 19 25-67 2 4 9 11-34 2 3 10 14-33
16.  Chojnowianka Chojnów 29 7 1 4 24 24-119 0 1 14 10-63 1 3 10 14-56

Przygoda Zjednoczonych PCO Żarów z IV ligą potrwała zaledwie sezon. Biało-niebiescy latem rozpoczną 
rozgrywki w klasie okręgowej. O wszystkim zadecydowała ostatnia kolejka.

Utrzymanie w lidze bez pa-
trzenia na wyniki rywali da-
wało zwycięstwo w konfron-
tacji z wyżej notowanym BKS 
Bobrzanie Bolesławiec. BKS 
nie walczył już o nic. Wiosną 
Bolesławiec na wyjazdach spi-
sywał się fatalnie i tylko raz 
przywiózł w tym czasie z po-
dróży komplet oczek. 

Przed startem ostatniej kolejki 
wiadomo było, że w przypadku 
porażki, Zjednoczeni będą mie-

li duży problem, aby utrzymać 
się w szeregach IV ligi. Mirsk 
grał z  ostatnią w stawce Choj-
nowiankę. W przypadku zrów-
nania się punktami obu drużyn 
decyduje bilans spotkań bez-
pośrednich, a tu lepiej wypada 
Włókniarz. O utrzymanie wal-
czył również AKS, który po-
dejmował zdegradowaną Nysę 
Zgorzelec. Najkorzystniejszym 
scenariuszem dla strzegomian, 
było potknięcie Zjednoczonych 

w postaci remisu, albo porażki. 
W przypadku przegranej AKS
-u oraz Zjednoczonych i zwy-
cięstwie Włókniarza Mirsk, 
o utrzymaniu decyduje mała 
tabela między ww. ekipami. 
Tutaj żarowianie wypadają 
również najgorzej.

Zjednoczeni od pierwszego 
gwizdka rzucili się do ataków 
na bramkę gości. Na efekty nie 
trzeba było długo czekać. Już w 
4 minucie po dobrej akcji pra-

wą stroną boiska piłkę w bram-
ce BKS umieścił Krzysztof 
Goździejewski i gospodarze 
wyszli na 1:0. Podwyższenie 
wyniku mogło nastąpić chwilę 
później. W korzystniejszej sy-
tuacji po dośrodkowaniu piłki 
w pole karne rywala znajdował 
się Mariusz Pietruszka. Lot 
piłki źle ocenił Piotr Kolu-
śniewski i jego strzał był nie-
precyzyjny. Po kwadransie gry 
zobaczyliśmy bramkę wyrów-

nującą. Kraśnicki obsłużył 
dobrym podaniem Długosza, a 
pomocnik BKS-u technicznym 
strzałem tuż przy słupku dał 
swojej drużynie remis 1:1.  

W 31 minucie przed polem 
karnym dobrze ustawił się po-
nownie Kraśnicki i wypuścił 
sam na sam z bramkarzem 
Wojciechowskiego, który ze 
spokojem umieścił piłkę w siat-
ce. Do przerwy wynik nie uległ 
już zmianie i stało się jasne, że 
w drugiej połowie Zjednoczeni 
muszą rzucić się do ataku, po-
trzebując aż dwóch goli, aby 
wyjść na prowadzenie.

Niestety po zmianie stron 
bardzo szybko trzecią bram-
kę w spotkaniu zdobywają 
przyjezdni. Na listę strzelców 
wpisał się Kraśnicki. Sytu-
acja gospodarzy stała się dra-
matyczna. Zjednoczeni nie 
poddali się i za wszelką cenę 
chcieli jak najszybciej zmie-
nić niekorzystny wynik. Tylko 
dzięki dobrym interwencjom 

stojącego między słupkami 
Janiczaka przyjezdni zdołali 
się uchronić od straty bramki. 
Ataki gospodarzy przyniosły 
skutek w 84 minucie. Nadzie-
je zgromadzonym kibicom na 
Stadionie Miejskim w Żarowie 
dał Mateusz Kołodziej, strze-
lając drugiego gola dla swojego 
zespołu.

To było ostatnie celne trafie-
nie tego dnia. Niestety, prze-
grana oznacza spadek do klasy 
okręgowej. Taka jest piłka, taki 
jest sport. Chwile radości prze-
platają się z chwilami smutku. 
Sezon spędzony w IV lidze 
wniósł ogromne doświadcze-
nie do zespołu, który zawsze 
walczy o najwyższe cele. Wiel-
ka praca oraz zaangażowanie 
Prezesa Jacka Kaletowskiego 
i wielu ludzi, których nie spo-
sób tu wymienić da żarowskiej 
piłce jeszcze nie raz chwile 
radości, bo futbol jest dla nich 
najważniejszy.

Krzysztof Dutkiewicz
Wyniki 30 kolejki:

AKS Strzegom 2-1 Nysa Zgorzelec 
Olimpia Kowary 2-3 LZS Stary Śleszów 
Granica Bogatynia 0-3 Miedź II Legnica 
Orkan Szczedrzykowice 2-3 Sokół Wielka Lipa 
KS Polkowice 7-0 Orzeł Ząbkowice Śląskie 
Widawa Bierutów 0-1 GKS Kobierzyce 
Włókniarz Mirsk 7-1 Chojnowianka Chojnów 
Zjednoczeni Żarów 2-3 BKS Bobrzanie Bolesławiec 

Polska reprezentacja w 
lekkiej atletce powtó-

rzyła wynik sprzed roku 
zajmując 4. miejsce w Dru-
żynowych Mistrzostwach 
Europy.

W konkurencji rzutu młotem 
biało-czerwonych reprezento-
wał Paweł Fajdek. Rywaliza-
cję w rosyjskich Czeboksarach 
rozpoczęli młociarze, z Paw-
łem Fajdkiem na czele. Lider 
światowych list nie zawiódł. 
Mistrz świata z 2013 roku 
rzucił 81.64 m, ustanawiając 
nowy rekord Drużynowych 
Mistrzostw Europy. Drugiego 
w konkursie, Brytyjczyka wy-
przedził o blisko 6 metrów. 

Kilka dni wcześniej podczas 
treningu na stadionie AZS 
Poznań miał miejsce groźny 
wypadek. Czesław Cybul-
ski, szkoleniowiec Fajdka zo-
stał uderzony młotem wyrzu-
conym przez mistrza świata. 
Osiemdziesięcioletni, najbar-
dziej zasłużony w Polsce tre-
ner przeszedł operację kolana 
i kości piszczelowej.– Wyko-

nałem plan mojego trenera, 
Czesława Cybulskiego, któ-
remu życzę szybkiego powro-
tu do zdrowia. Zadzwonił do 
mnie ze szpitala, powiedział, 
żebym się nie przejmował i 
rzucał ponad 80 metrów. Po-
słuchałem i wygrałem. To był 
dobry konkurs w moim wyko-
naniu, szkoda, że miałem tylko 
4 próby.

Reprezentanci Polski od-
nieśli w dwudniowych za-
wodach sześć zwycięstw: 
Sofia Ennaoui (LKS Lubusz 
Słubice) na dystansie 3000 
m - 9.20,39, Paweł Fajdek 
(KS Agros Zamość) w rzucie 
młotem - 81,64, Krystian 
Zalewski (UKS Barnim 
Goleniów) na 3000 m z prze-
szkodami - 8.37,51, Robert 
Urbanek (MKS Aleksan-
drów Łódzki) w rzucie dys-
kiem - 63,03, Renata Pliś 
(MKL Maraton Świnoujście) 
na 5000 m - 15.49,29 oraz 
Anita Włodarczyk (RKS 
Skra Warszawa) w rzucie 
młotem - 78,28.

W klasyfikacji generalnej 
zwyciężyła Rosja, przed 
obrońcą tytułu Niemcami 
i Francją. Superligę opusz-
czają Szwecja, Finlandia i 
Norwegia. 

Krzysztof Dutkiewicz


