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Nie wszyscy mogą je spędzić na letnich obozach czy koloniach. Dla dzieci i młodzieży, które na 
czas letnich wakacji pozostały w Żarowie gminne placówki przygotowały szereg atrakcyjnych 
propozycji. Pomysłów na spędzenie wolnego czasu jest wiele.

Kolejna kadencja

Młodzieżowej Rady
Funkcjonariusze

policji odznaczeni

Najmłodsi piłkarze na 
obozie w Holandii

N
owe pomysły i ambit-

ne plany. A do tego 

młodzieńczy zapał, chęć do 

wspólnej społecznej pracy i 

dużo entuzjazmu. 

Młodzieżowa Rada Miejska 
rozpoczyna kolejną kadencję. 
Wśród nich nie brakuje mło-
dzieży, która po raz pierwszy 

Święto policji w 96. rocz-

nicę powołania Policji 

Państwowej w piątek, 17 lip-

ca było okazją do wręczenia 

awansów i odznaczeń tym 

najbardziej zasłużonym. 

Awanse, mianowania, na-
grody i odznaczenia przyzna-
no blisko stu funkcjonariu-

S
ą młodzi, zdolni i chcą 

rozwijać swoje umiejęt-

ności piłkarskie.

Piłka nożna to ich pasja, dla-
tego  większość z nich marzy 
o karierze sportowca. Przy-
chodzą na treningi, grają na 
meczach, nawet swój wolny 
czas poświęcają na szlifowanie 
sportowego talentu. Tuż przed 
wakacjami młodzi piłkarze z 

ogą je spędzić na letnich obozach czy koloniach. Dla dzieci i młodzieży, które na ogogągą jeje ssppędzdzzićić nana leetetntniicch obobozozazacacch czczyzy kokoloniach. Dla dzieci i młodzieżololononniaiacacch. DDlaa dzdzzieieecci i młmłołododzdzizieeżży, któreeżyży,y, ktktótórórere nanaa 

Wakacyjna oferta

pełnić będzie funkcję młodzie-
żowego radnego. Ale są też 
tacy, którzy będą kontynuować 
działania żarowskiej Młodzie-
żowej Rady Miejskiej. Podczas 
pierwszej inauguracyjnej sesji 
w piątek, 3 lipca podjęli pierw-
sze ważne decyzje.

więcej na str. 5

szom Komendy Powiatowej 
Policji w Świdnicy. Wśród 
nagrodzonych nie zabrakło 
również żarowskich poli-
cjantów. Dodatkowo komen-
dant powiatowy w Świdnicy 
Krzysztof Niziołek wyróżnił 
nagrodą trzech policjantów.

więcej na str. 6

Żarowa skorzystali z zapro-
szenia miasta partnerskiego. 
Tam też rozegrali towarzyski 
turniej, który zakończył się 
niemałym sukcesem. Swój 
piłkarski fach zaprezentowali 
także podczas obozu w Go-
irle, w którym uczestniczyła  
16-osobowa grupa piłkarzy z 
klubu „Zjednoczeni Żarów”.

więcej na str. 6
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Kolejne drogi dojazdowe do gruntów 
rolnych doczekają się remontu. 

DAWNIEJ SZAMOTOWNIA  

DZISIAJ - Polska Ceramika
Ogniotrwała „Żarów” S.A.

Drużyna piłkarek odnosi sukcesy 
pod kierunkiem Adama Ciupiń-

skiego.

Podczas pierwszej inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej radna 
Iwona Nieradka rozdała młodzieży zaświadczenia potwierdzające ich wy-

bór na młodzieżowych radnych.

Kol

Więcej na str. 7

Awans na komisarza policji odebrał komendant policji w Żarowie Janusz 
Kozendra. 

Dla wielu młodych piłkarzy z Żarowa obóz w Holandii był niesamowitą wa-

kacyjną przygodą. 
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go dla obszaru położonego w obrębie wsi Buków, gmina Żarów
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz.199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. 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 
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr X/88/2015 z dnia 25 
czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Buków, gmina Żarów.
W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach za-

wierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do 
opracowania powyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu 
ochrony środowiska dotyczące miejscowego planu w terminie do dnia 19.08.2015r., na adres: 
Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/
uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Żarów
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz.199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr VIII/71/2015 z dnia 28 
maja 2015 r. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Żarów.
W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach za-

wierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz wnioski z zakresu ochrony 
środowiska w terminie do 19.08.2015r., na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-
130 Żarów. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
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● Sprzedam mieszkanie w Żarowie, 41 m kw. 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, piec gazowy 2-funkcyjny. Mieszkanie oddane do 
użytku w 2004 roku. Niskie koszty eksploatacji. Tel. 607 124 
166.
● Sprzedam mieszkanie w Żarowie 2 pok., kuchnia, łazienka, 
53 m2. Po remoncie budynek ocieplony ogrzewanie gazowe + 
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

Oddamy szczeniaki
w dobre ręce

Dwa małe szczeniaki czekają na nowych właścicieli. W tej chwili psy mają 

osiem tygodni i rozglądają się za nowym domem. Ruda kluska to suczka, a 

czarny kundelek piesek. Pieski będą średniej wielkości. Są wychowywane z 

małym dzieckiem. Zapraszamy do rezerwowania maluchów. Kontakt pod nu-

merem telefonu 693 304 499.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla Burmistrza Żarowa Leszka Michalaka i kierownika Ośrod-

ka Pomocy Społecznej w Żarowie Anity Denes-Ziemkiewicz za pamięć i moc życzeń w dniu 
moich 91 urodzin.
        Anna Kąsik

mieszkanka Siedlimowic

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 sprzedaży 
w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 100/2015 z dnia 16.07.2015r.

Na
zo
w 

Kradli części samochodowe
Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi mężczyznom, którzy dokonali kra-
dzieży części samochodowych. Sprawcy to obywatele Ukrainy i mieszkaniec Żarowa. 
Wszyscy przyznali się już do winy i usłyszeli zarzuty. - Funkcjonariusze policji zatrzy-
mali trzech mężczyzn, którzy okradli zaparkowanego w Żarowie Passata. Nie wiadomo, 
czy szukali nowych części do własnych samochodów czy chcieli oddać sprzęt na złomo-
wisko. Sprawcy zostali zatrzymani i czekają teraz na  ogłoszenie wyroku sądu – mówi 
Janusz Kozendra komendant żarowskiego komisariatu policji.

Kierował samochodem pomimo zakazu
Żarowscy funkcjonariusze zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który kierował pojazdem 
pomimo czynnego zakazu, jaki nałożył na niego sąd. Teraz mężczyznę czekają poważ-
ne kłopoty. Musi nie tylko zapłacić karę grzywny. Może również trafić do więzienia 
nawet na 5 lat. Nie był to jedyny przypadek kierowania pojazdem pomimo zakazu. - W 
trakcji kontroli drogowej zatrzymaliśmy 61-letniego mieszkańca Żarowa, który kierował 
samochodem po cofnięciu uprawnień przez starostę, co związane jest z nowymi przepi-
sami drogowymi. To dopiero pierwszy taki przypadek na terenie powiatu świdnickiego. 
Żarowianin będzie musiał teraz ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy i poddać się 
karze. A ta wynosić może nawet dwa lata więzienia. Przypominamy, że od 18 maja tego 
roku w związku z wejściem w życie nowych przepisów zaostrzone zostały przepisy wobec 
kierowców, którzy dalej kierują pojazdem pomimo cofnięcia im uprawnień – tłumaczy 
Janusz Kozendra komendant policji w Żarowie. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Kronika Policyjna
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Remonty gminnych dróg

W minionym roku zmodernizowane zostały drogi na terenie pięciu wsi. Standard dróg w tym roku poprawi się w 
kolejnych miejscowościach. 

Nowa nawierzchnia drogowa powstała przy ulicy Klonowej, Świerkowej i 
Lipowej w Wierzbnej. W dużej mierze dzięki aktywnym mieszkańcom. 

Aktywność popłaca! Mieszkańcy Pożarzysko wiedzą, jak zadbać o swoją 
wieś. Wspólne zdjęcie mieszkańców Pożarzyska po solidnie wykonanej pracy. 

Mieszkańcy Mrowin, Pożarzyska, Pyszczyna i Krukowa będą mogli niebawem korzystać z nowych utwardzonych dróg, przebiegających przez ich miejscowość. 

Są to kolejne drogi, które doczekają się gruntownej modernizacji.

Pieniądze na ich remont 
pochodzą ze środków Tere-
nowego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i budżetu 
gminy Żarów. - Kolejne dro-
gi do pól zostaną w tym roku 
wyremontowane. Tuż po pod-
pisaniu umowy z wykonawcą 
inwestycji Świdnickim Przed-
siębiorstwem Dróg i Mostów 
rozpoczną się prace związane 

z remontem dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych. 
Zostanie rónież ogłoszony 
przetarg na wyłonienie firmy, 
która przystąpi do remontu 
drogi w Krukowie. Nową na-
wierzchnię asfaltową zyska-
ją dwie drogi w Mrowinach 
przy ulicy Polnej i Ogrodowej 
oraz Pyszczynie, a także od-
cinki drogowe w Pożarzysku 
i Krukowie. To bardzo dobra 

informacja dla mieszkańców 
tych wsi, zwłaszcza dla rolni-
ków – mówi Piotr Weiland 
kierownik Referatu Inwesty-
cji i Dróg Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Budowa kolejnych nowych 
dróg dla rolników będzie 
kosztować ponad 300 tysięcy 
złotych. Pieniądze z budżetu 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go, blisko 170 tysięcy zło-
tych, które na remont dróg 
dojazdowych pozyskała gmi-
na Żarów zostały przyznane 
w ramach działania: ochro-
na, rekultywacja i poprawa 
jakości gruntów rolnych.

Magdalena Pawlik

Aktywni mieszkańcy
Wierzbnej

Stowarzyszenie „WIERZBNA.DR”

Nowe miejsce do integracji w Pożarzysku

T
o była ich wspólna inicja-

tywa.

Mieszkańcy ulicy Klono-
wej, Świerkowej i Lipowej 
w Wierzbnej wzięli sprawy 
w swoje ręce i od kilku dni 
do swoich domów dojeżdża-
ją po równej nawierzchni 
drogowej. Co najważniejsze, 
na drodze nie zalega już bło-
to, co było wielką bolączką 
przy każdorazowych opa-
dach deszczu. Nowa wyrów-
nana nawierzchnia drogowa 
to efekt dobrej współpracy 
nie tylko samych mieszkań-
ców. W społeczną inicjatywę 
włączyła się również gmina. 

- Przekazaliśmy i dostarczy-
liśmy mieszkańcom Wierzb-
nej 500 ton kruszywa. Resztę 
prac wykonali już sami spo-
łecznicy. Wynajęli koparkę, 
która wyrównała zalegającą 
na drodze ziemię i rozwiozła 
przywiezione kruszywo. Te-
raz jest nie tylko estetycznie, 
ale przede wszystkim wygod-
niej. Zwłaszcza dla miesz-
kańców, którzy mieszkają na 
tym terenie. A korzyści są 
obopólne – mówi Wojciech 

Lesiak z Referatu Inwesty-
cji i Dróg Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

Magdalena Pawlik

S
ami go składali i malo-

wali. Mocno zaangażo-

wali się w prace przy jego 

montażu.

Grill, który mieszkańcy 

Pożarzyska zakupili w ra-
mach funduszu sołeckiego 
stoi w miejscu dostępnym 
dla całej społeczności 
wiejskiej. To teraz wspól-

ne miejsce ich wiejskich 
integracji. Nowy nabytek, 
którego zakup mieszkańcy 
wsi zaplanowali w ramach 
wydatków z funduszu so-
łeckiego kosztował 950 
złotych. Wszystkie prace, 
przy jego rozbudowie wy-
konali sami mieszkańcy. 
To była ich wspólna ini-
cjatywa. - Wspólnie dbamy 
o nasze sołectwo. I bardzo 
nam zależało, aby w naszej 
wsi do dyspozycji miesz-
kańców było takie miejsce, 
gdzie moglibyśmy orga-
nizować wspólne zabawy 
i spotkania integracyjne. 
Niedawno, dzięki pienią-

dzom, które otrzymaliśmy 
z gminy w ramach fundu-
szu sołeckiego zakupili-
śmy nowy grill. W pracach 
przy jego montażu chętnie 
pomagali mieszkańcy Po-
żarzyska. Wszystko zrobili-
śmy sami i przy użyciu wła-
snego sprzętu. Dziś, dzięki 
aktywnej pracy wszystkich 
mieszkańców nasze wspólne 
miejsce wiejskiej integracji 
wygląda wspaniale. Ser-
decznie dziękuję wszystkim 
mieszkańcom za zapał, po-
moc i zaangażowanie przy 
montażu grilla w naszej wsi 
– mówi Łukasz Brańka 
sołtys Pożarzyska.

Mieszkańcy wsi są bardzo 
aktywni. Dbają o każdy za-
kątek swojego sołectwa. A 

każda ich  inicjatywa to za-
wsze trafiony pomysł.

Magdalena Pawlik

C
hcą wspólnie działać na 

rzecz lokalnej społecz-

ności, zdobywać unijne 

fundusze na rozwój swojej 

wsi, działać z mieszkańca-

mi i dla mieszkańców.

Aktywizować wiejskie 
środowisko, integrować 
mieszkańców i stworzyć 
możliwości aktywnego wy-
poczynku. Dziewiętnastu 
mieszkańców Wierzbnej 
założyło wiejskie stowa-
rzyszenie pod nazwą Sto-
warzyszenie „WIERZBNA.
DR”. W niedługim czasie 
mieszkańcy zorganizowali 
spotkanie założycielskie, 
podczas którego dopełnio-
no wszelkich formalności. 
To tam zatwierdzili sta-
tus organizacji, cele jego 
działania i wybrali spo-
śród swojego grona komi-
tet założycielski, zarząd 
stowarzyszenia, a także 
przedstawicieli do Komi-

sji Rewizyjnej. Prezesem 
Stowarzyszenia „WIERZB-
NA.DR” został Wojciech 

Pawłowski, a jego zastęp-
cą Kazimierz Kołodziej. 
Funkcję sekretarza zarządu 
pełni Anna Bazga, nato-
miast obowiązki skarbnika 
przydzielono Anecie Gul-

czyńskiej. Członkiem za-
rządu została także Kamila 

Kołodziej. Dokonano rów-
nież podziału obowiązków 
w ramach Komisji Rewizyj-
nej. Na jej przewodniczącą 
wybrano Barbarę Penka-

la, zaś stanowisko zastępcy 
objęła Teresa Bednarz. Do 
Komisji Rewizyjnej dołą-
czył także Jan Sobczyk. 
- Przykładem mieszkańców 
innych wsi, w których funk-
cjonują wiejskie stowarzy-
szenia chcemy ożywić naszą 

miejscowość i rozpocząć 

proces odnowy wsi. Podob-

nie, jak nasi sąsiedzi mamy 

zamiar wspierać lokalne ini-

cjatywy, współpracować z 

Kołem Gospodyń Wiejskich, 

Radą Sołecką i na szeroką 

skalę ze Stowarzyszeniem 

Lokalnej Grupy Działania 

„Szlakiem Granitu”, aby 

aplikować o dodatkowe 

środki finansowe. Tuż po 

sezonie urlopowym planu-

jemy zorganizować kolejne 

zebranie. Wtedy też ustali-

my szczegółowy plan nasze-

go działania – mówi nowo 
wybrany prezes Stowarzy-
szenia „WIERZBNA.DR” 
Wojciech Pawłowski.

W skład nowego stowa-
rzyszenia w Wierzbnej 
weszli również inni miesz-

kańcy: Zuzanna Urbanik, 

Robert Cieśla, Teresa 

Pawlikowska, Aleksan-

dra Szymoniak, Mariusz 

Bryła, Anna Bryła, Mo-

nika Bieżyńska, Andrzej 

Bieżyński, Małgorzata 

Dąbrowska, Katarzyna 

Nowak i Beata Rosiek.
Na terenie gminy Żarów 

funkcjonuje już siedem 
stowarzyszeń założonych 
przez mieszkańców wsi. Ta-
kie stowarzyszenia, oprócz 
niedawno założonego w 
Wierzbnej działają jeszcze 
w Krukowie, Łażanach, Bu-
kowie, Kalnie, Mikoszowej i 
Mrowinach. 

Magdalena Pawlik
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz.199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr VIII/73/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/416/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 
24 października 2014 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów.

Projektowana zmiana uchwały dotyczy §2, ust.6, pkt. 1b w zakresie wysokości projektowanej zabudowy. Zmienia się obecne ustalenie „wysokość projektowanej zabudowy nie powinna 
przekraczać trzech kondygnacji - lub 20 m” na „wysokość projektowanej zabudowy nie powinna przekraczać 40 m”.

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do zmiany ustaleń w/w miejscowego planu. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany miejscowego planu 
oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska w terminie do dnia 19.08.2015r., na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

20
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24

Kolejna kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Młodzi, zdolni i ambitni. Niebawem będą decydować o najważniejszych dla 
młodzieży sprawach.

Na zdjęciu radni Młodzieżowej Rady Miejskiej wraz z opiekunem radną 
Rady Miejskiej Iwoną Nieradka, burmistrzem Leszkiem Michalakiem i 
Agnieszką Szykowną z Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Nowe pomysły i ambitne plany. A do tego młodzieńczy zapał, chęć do wspólnej społecznej pracy i dużo entuzjazmu. Młodzieżowa 

Rada Miejska rozpoczyna kolejną kadencję. Wśród nich nie brakuje młodzieży, która po raz pierwszy pełnić będzie funkcję młodzie-

żowego radnego. Ale są też tacy, którzy będą kontynuować działania żarowskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Podczas pierwszej inaugu-
racyjnej sesji w piątek, 3 lipca 
podjęli pierwsze ważne de-
cyzje. Nie tylko przyjęli za-
świadczenia o wyborze oraz 
serdeczne gratulacje od bur-
mistrza Leszka Michalaka i 
radnej Rady Miejskiej Iwony 

Nieradka, ale także wybrali 
ze swojego grona burmistrza, 
wiceburmistrza, przewod-
niczącego i wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej. 
Złożyli również przysięgę, 
że będą pracować dla dobra 
oraz pomyślności dzieci i 
młodzieży z gminy Żarów, 

działać zgodnie ze statutem i 
interesami radnych, godnie i 
rzetelnie reprezentować swo-
ich wyborców oraz troszczyć 
się o ich sprawy. Funkcję 
młodzieżowego burmistrza 
młodzi radni powierzyli Ja-

kubowi Błaszczykowi. Jego 
zastępcą została Justyna 

Zięba. W tajnym głosowa-
niu młodzi zadecydowali, że 
nową przewodniczącą Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej 
zostanie Karolina Karpiń-

ska, a wiceprzewodniczącą 
Paulina Dominik. - Dzięku-
ję moim koleżankom z Mło-

dzieżowej Rady Miejskiej za 
okazane zaufanie. Za nami 
dwa lata wytężonej pracy, 
liczne posiedzenia, debaty i 
niezliczona ilość pomysłów. 
Te statystyki mówią same za 
siebie. Młodzieżowa Rada 
Miejska jest dla ludzi, którzy 
chcą aktywnie działać w na-
szej gminie. Dlatego wspólnie 
z młodzieżowymi radnymi 
stawiamy na kontynuację 
dobrych doświadczeń i reali-
zację nowych inicjatyw. Żeby 
mówić o konkretach zdecydo-
wanie jeszcze za wcześnie – 
podkreśla Jakub Błaszczyk 

Iwona Nieradka
radna Rady Miejskiej i 
opiekun Młodzieżowej 
Rady Miejskiej
w Żarowie

burmistrz Młodzieżowej 
Rady Miejskiej.

Nowa Młodzieżowa Rada 
Miejska liczy trzynastu 
młodych radnych: Marty-

na Pudlik, Julia Lisiecka, 

Barbara Chodyniecka, Mo-

nika Głodo, Karolina Kar-

pińska, Klara Skrzypek, 

Alicja Stelmach, Paulina 

Zajko-Ignatowicz, Jakub 

Błaszczyk, Paulina Domi-

nik, Aleksandra Ogryzek, 

Alicja Piotrowska i Justyna 

Zięba. Ich praca przebiega 
we współpracy z Radą Miej-
ską Żarowa. - Jesteśmy tutaj 

po to, aby integrować się z 
dziećmi i młodzieżą. To z my-
ślą o nich Młodzieżowa Rada 
Miejska organizuje maratony 
i spotkania z ciekawymi ludź-
mi, podczas których możemy 
wspólnie wymieniać się swo-
imi poglądami. Świat dzieci i 
młodzieży jest naprawdę fa-

scynujący - mówi nowa prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
Karolina Karpińska.

O tym, czym zajmować się 
będą w tej kadencji młodzi 
radni przedstawią na kolej-
nej sesji Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. 

Magdalena Pawlik

Młodzieżowa Rada 
Miejska ma olbrzymie 
zasługi w zakresie orga-
nizowania imprez i róż-
norodnych akcji, bardzo 
istotnych dla żarowskiej 
młodzieży. Od kilku lat 
konsultuje wiele spraw, 
które dotyczą młodych 
ludzi. My dorośli zawsze 
byliśmy, jesteśmy i bę-
dziemy otwarci na sprawy 
młodzieży. Ta współpra-
ca dla nas dorosłych jest 
cennym doświadczeniem 
i daje możliwość spojrze-
nia na różne problemy z 
perspektywy najmłod-
szych obywateli. Przy-
chylnym okiem patrzymy 
na naszą młodzież, bo 

wiemy, że każdy ich po-
mysł jest cenną inicjaty-
wą. Mogą śmiało ruszać 
ponownie do pracy. Są 
młodzi, odpowiedzialni, 
a co najważniejsze chcą 
angażować się w sprawy 
całej gminy. 

Babciu, pilnie
potrzebuję pieniędzy...

Wyprawka szkolna – 
kto może ubiegać się 

o pomoc?

„Lato z Komarami”

Dopalacz to też
narkotyk!

T
aki telefon może odebrać 

każdy z nas, nie zdając 

sobie sprawy, że może mieć 

do czynienia z przestępcą. 

Oszuści działający metodą 
„na wnuczka” wprowadzają 
swoje ofiary w błąd, poda-
ją się za członka rodziny i 
prowadzą rozmowę w taki 
sposób, że potencjalna ofiara 
sama „zgaduje”, że rozmawia 
z kimś z rodziny, wnuczkiem, 
bratankiem czy siostrzeni-
cą. Policjanci zatrzymują 
oszustów, lecz w ich miejsce 
pojawią się kolejni. W ostat-
nim czasie podają się nawet 

za policjantów. Pamiętajmy, 
aby w takich sytuacjach na-
tychmiast kontaktować się z 
policją. Apelujemy o ostroż-
ność i czujność w kontaktach 
z obcymi. Gdy otrzymujemy 
telefoniczną prośbę o pomoc 
finansową dla krewnego 
sprawdzajmy, czy faktycz-
nie członek naszej rodziny 
pilnie potrzebuje gotówki. W 
przypadku jakichkolwiek po-
dejrzeń powinniśmy natych-
miast powiadomić policję.

Janusz Kozendra
Komendant policji w 

Żarowie

C
hoć do rozpoczęcia no-

wego roku szkolnego 

jeszcze daleko, rodzice już 

dziś rozglądają się za za-

kupem nowych podręczni-

ków.

Początek nowego roku 
szkolnego to dla wielu ro-
dziców duży wydatek, dla-
tego nie należy zapominać o 
możliwości skorzystania ze 
zwrotu przynajmniej części 
tych kosztów. Zgodnie z pro-
gramem „Wyprawka szkol-
na” nie tylko osoby o niskich 
dochodach mogą ubiegać się 
o dofinansowanie do zakupu 
podręczników. Pomoc finan-
sową mogą także otrzymać 
rodziny wielodzietne, ro-

dzice dzieci niepełnospraw-
nych oraz w trudnej sytuacji 
życiowej.

W tym roku kwota upraw-
niająca do otrzymania po-
mocy wynosić będzie 574 

złotych na osobę w rodzi-
nie. Kwota otrzymanego 
dofinansowania na zakup 
szkolnych podręczników 
będzie mieścić się natomiast 
w przedziale od 225 zł do 

770 zł. 
Wnioski należy składać w 

nieprzekraczalnym terminie 
do 11 września do dyrekto-
ra szkoły, do której będzie 
uczęszczał uczeń w roku 
szkolnym 2015/2016. 

Magdalena Pawlik 

G
minne Centrum Kultu-

ry i Sportu w Żarowie, 

burmistrz Leszek Micha-

lak, Żarowska Wspólnota 

Samorządowa i TKKF „Che-

mik” zapraszają mieszkań-

ców na wakacyjny piknik 

„Lato z Komarami”. 

Impreza zaplanowana zo-
stała na sobotę, 8 sierpnia o 
godz. 18.00 w żarowskim 

Parku Miejskim.
W programie imprezy 

przewidziano gry i zaba-
wy dla dzieci, kawiarenkę 
Żarowskiej Wspólnoty Sa-
morządowej, z której do-
chód zostanie przeznaczony 
na cele charytatywne oraz 
dyskotekę dla dorosłych. 

Serdecznie zapraszamy!

W związku z doniesienia-

mi o nasilającym się 

w czasie wakacji i urlopów 

zainteresowaniem głów-

nie wśród młodych ludzi 

produktami zawierającymi 

substancje psychoaktywne, 

tzw. dopalaczami, Ośrodek 

Pomocy Społecznej i ko-

mendant policji w Żarowie 

apelują i ostrzegają, aby nie 

kupować i nie zażywać ta-

kich substancji.

Dopalacze to narkotyki wy-

jątkowo niebezpieczne, a ich 
zażycie może powodować 
nieodwracalne dla zdrowia i 
życia skutki. Dlatego pamię-
tajmy o realnym niebezpie-

czeństwie, spowodowanym 
zażywaniem substancji psy-
choaktywnych. Chrońmy 
siebie i swoich bliskich!
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Funkcjonariusze
policji odznaczeni

Młodzi Żarowianie czuli się jak prawdziwi piłkarze.
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Najmłodsi piłkarze na obozie
w Holandii

Są młodzi, zdolni i chcą rozwijać swoje umiejętności piłkarskie. Piłka nożna to ich pasja, dlatego  większość z nich marzy o karierze sportowca. Przychodzą na 

treningi, grają na meczach, nawet swój wolny czas poświęcają na szlifowanie sportowego talentu.

Tuż przed wakacjami mło-
dzi piłkarze z Żarowa sko-
rzystali z zaproszenia miasta 
partnerskiego i odwiedzili 
Lohmar. Tam też rozegra-
li towarzyski turniej, który 
zakończył się niemałym 
sukcesem. Swój piłkarski 

fach zaprezentowali także 
podczas obozu piłkarskiego 
w Goirle, w którym uczest-
niczyła 16-osobowa grupa 
piłkarzy z klubu sportowego 
„Zjednoczeni Żarów”. Mło-
dzi piłkarze pojechali tam na 
zaproszenie Marcina Sie-

Uczestnicy wyjazdu do Holandii składają serdeczne podziękowania Fun-

dacji „Białe Orły” Marcina Sieronia za zaproszenie i zapewnienie wielu atrak-

cji oraz Pawłowi Semikowi wraz z kolegami z drużyny „Broekhoven” za ogrom-

ne wsparcie w czasie pobytu.

Święto policji w 96. rocznicę 

powołania Policji Państwo-

wej w piątek, 17 lipca było 

okazją do wręczenia awansów 

i odznaczeń tym najbardziej 

zasłużonym. 

Awanse, mianowania, nagro-
dy i odznaczenia przyznano 
blisko stu funkcjonariuszom 
Komendy Powiatowej Policji 
w Świdnicy. Wśród nagrodzo-
nych nie zabrakło również ża-
rowskich policjantów. Dodat-
kowo komendant powiatowy w 
Świdnicy Krzysztof Niziołek 
wyróżnił nagrodą finansową 
przekazaną ze środków budże-
tu gminy Żarów trzech mundu-
rowych: Michała Kosiorow-

skiego, Krzysztofa Pindela 

i Pawła Pajora. - To trudna 
służba, zwłaszcza, że mamy do 

czynienia z różnymi zagrożenia-
mi, ale doskonale sobie z tym 
radzimy. Podczas dzisiejszego 
święta zostało odznaczonych 
dziewięciu żarowskich funkcjo-
nariuszy, w tym komendant i 
zastępca. Specjalnym medalem 

Związku Zawodowego został 
odznaczony również zastępca 
komendanta policji w Żarowie 
Sławomir Jankowski – mówił 
Janusz Kozendra komendant 
komisariatu policji w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Odznaczeni funkcjonariusze policji w Żarowie:

Na stopień podinspektora policji – nadkomisarz Sławomir Jankowski
Na stopień komisarza policji – podkomisarz Janusz Kozendra
Na stopień starszego aspiranta – aspirant Andrzej Mision
Na stopień młodszego aspiranta – sierżant sztabowy Damian Pasikowski
Na stopień starszego sierżanta – sierżant Michał Kosiorowski 
Na stopień sierżanta – starszy posterunkowy Marcin Szot
Nagroda pieniężna przekazana przez burmistrza Leszka Michalaka – Michał Kosiorowski, 
Krzysztof Pindel, Paweł Pajor.

ronia działającego na rzecz 
Fundacji „Białe Orły”. - Or-
ganizatorzy zapewnili nam 
bogaty program, w którym 
znalazły się nie tylko atrak-
cje związane z samą piłką 
nożną. Ogromnym przeży-
ciem dla dzieci była z pewno-

ścią wizyta w jednym z naj-
większych w Europie parków 
rozrywki Efteling. Zwiedzili-
śmy również stadion Willem 
II Tilburg i tam na własne 
oczy mogliśmy zobaczyć, w 
jakich warunkach pracują 
zawodnicy z najlepszych lig 
Europy, zwiedzić salę kon-
ferencyjną, szatnie zawod-
ników i usiąść na fotelach 
i w lożach vipowskich. To 
było niesamowite przeżycie 
dla wszystkich uczestników 
obozu. Nasi młodzi piłkarze 
z Żarowa mogli trenować w 
profesjonalnych ośrodkach 
sportowych. Zagrali również 
w turnieju drużyn polonij-
nych „Summer Cup”, gdzie 
zajęli 4 i 5 miejsce – relacjo-
nuje Piotr Zadrożny, który 
wspólnie z Grzegorzem 

Stankowskim i Dawidem 

Sobel opiekowali się druży-
ną młodych piłkarzy z Żaro-
wa w Holandii.

Młodzi piłkarze z Żarowa 
wymienili się również swo-
imi doświadczeniami z inny-
mi drużynami sportowymi. 
Razem z nimi do Holandii  
w dniach od 29 czerwca do 
6 lipca pojechali również 

chłopcy z klubu sportowe-
go „Spiders” Krapkowice, z 
którymi Żarowianie mocno 
się zżyli. Ale to była także 
wymiana doświadczeń z 
zagranicznymi klubami pił-
karskimi. To był wspaniały 
początek wakacji.

Magdalena Pawlik

Na ręce funkcjonariuszy z Żarowa, którzy realizują zadania z zakresu bez-

pieczeństwa i porządku publicznego środki pieniężne przekazał w trakcie 
uroczystości burmistrz Leszek Michalak. Nie są to jedyne pieniądze, które 
trafią do żarowskich policjantów. Jeszcze w tym roku do komisariatu policji 
w Żarowie trafią dwa samochody małolitrażowe. Środki na ten cel będą 
pochodzić między innymi z budżetu gminy Żarów.

Skład drużyny z Żarowa: Wiktor Nowak, Fabian Petelski, Hubert Pajor, Filip Wasik, Paweł Siemiochin, Oskar Ogry-

zek, Kacper Moryl, Jakub Garbacz, Nadia Sobel, Oliwia Peczyńska, Antoni Stankowski, Krzysztof Boniowski, Kamil 
Zadrożny, Tymoteusz Chlewicki, Krystian Kuriata, Krystian Rossa. 
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz.199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-

nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr VIII/72/2015 z dnia 28 maja 
2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów.
W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach za-

wierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do 
opracowania powyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu 
ochrony środowiska dotyczące miejscowego planu w terminie do dnia 19.08.2015r., na adres: 
Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/
uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz.199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. 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 
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr VIII/70/2015 z dnia 
28 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów.
W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach za-

wierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do 
opracowania powyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu 
ochrony środowiska dotyczące miejscowego planu w terminie do dnia 19.08.2015r., na adres: 
Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. Wniosek powinien zawierać imię, na-

zwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.
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Wędkarze dbają o staw miejski

Przez kilka dni żarowscy wędkarze pracowali społecznie przy budowie no-

wego zjazdu nad stawem miejskim.

N
ie tylko łowią, ale dbają 

również o swój teren. Ża-

rowski staw miejski jest miej-

scem ogólnodostępnym nie 

tylko dla wędkarzy, ale rów-

nież wszystkich mieszkańców 

gminy Żarów.

Jest również miejscem, gdzie 
odbywają się imprezy kultural-

ne i rekreacyjne. Wędkarze z 
koła wędkarskiego w Żarowie 
dobrze wiedzą, jak zadbać o ten 
teren. Dlatego chętnie włącza-
ją się we wszystkie prace spo-
łeczne, które wykonywane są 
na tym obszarze. Wspomagają 
również swoją pracą inwestycje 
realizowane przy stawie miej-

skim. Ostatnio uczestniczyli w 
wykonaniu tak zwanego slipu, 
czyli betonowego zjazdu do 
wodowania sprzętu wodnego. 
- Składamy serdeczne podzię-

kowania żarowskim wędkarzom 

za wsparcie i zaangażowanie 

przy budowie betonowego zjaz-

du nad stawem miejskim. Szcze-

gólne podziękowania kieruję do 

Jarosława Wachowiaka, Józe-

fa Łapeta i Edwarda Sambora, 

którzy nie szczędzili swojego 

czasu, aby wspomóc realizację 

tej inwestycji. Nowy podjazd 

z pewnością przyda się miło-

śnikom wędkarstwa i zapewne 

zostanie wykorzystany podczas 

wielu imprez, także gminnych, 

które odbywają się na tym tere-

nie – mówi zastępca burmistrza 
Grzegorz Osiecki.

Magdalena Pawlik

Wakacyjna oferta
Nie wszyscy mogą je spędzić na letnich obozach czy koloniach. Dla dzieci i mło-

dzieży, które na czas letnich wakacji pozostały w Żarowie gminne placówki przygo-

towały szereg atrakcyjnych propozycji. Pomysłów na spędzenie wolnego czasu jest 
wiele. Wśród nich są oferty zajęć w Gminnym Centrum Kultury i Sportu, Żarowskie-

go Stowarzyszenia „Edukacja” i świetlic środowiskowych. Jest w czym wybierać!

Letnie półkolonie organizowane przez
Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja”

Wspólne żeglowanie po
Zalewie Mietkowskim

Wakacje na wsi

Wakacje z Gminnym Centrum Kultury
i Sportu

Wakacje w mieście wca-

le nie są nudne.

Podstawa to oczywiście 
pogoda, ale nawet w desz-
czowe dni animatorzy mają 
setki pomysłów, by zamienić 
te wakacje w niezapomniane. 
Przekonali się o tym uczest-
nicy letnich półkolonii, które 
corocznie dla najmłodszych 
mieszkańców gminy orga-
nizuje Żarowskie Stowarzy-
szenie „Edukacja”. W tym 
roku z takiej formy letniego 
wypoczynku skorzystało pra-
wie 200 dzieci. Organizacja 
letnich półkolonii współfi-
nansowana jest ze środków 
finansowych budżetu gminy 
Żarów. - Dzieci mają zapew-

niony atrakcyjny program. Nie 

tylko wypoczywają, ale spę-

dzają też aktywnie czas. Przy-

gotowaliśmy dla nich wyciecz-

kę do wrocławskiego Parku 

Rozrywki „Bobolandia”, ZOO 

i wioski indiańskiej oraz dwa 

wyjazdy na basen. Wakacje to 

czas najbardziej oczekiwany 

przez dzieci i młodzież, dlate-

go staramy się organizować 

dla nich wiele atrakcji. Myślę, 

że najmłodszym uczestnikom, 

którzy być może już nie sko-

rzystają z innej formy letniego 

wypoczynku udało się przeżyć 

prawdziwie wakacyjną przy-

godę – mówi Helena Słowik 
prezes Żarowskiego Stowa-
rzyszenia „Edukacja”.

W wakacje nie próżnu-

je również Gminne 

Centrum Kultury i Sportu w 

Żarowie. 

Najmłodsi mieszkańcy 
gminy Żarów letni wypo-
czynek spędzają nie tylko 
na sportowo. Wśród przy-
gotowanych atrakcji są zaję-
cia plastyczne i ceramiczne, 
wycieczki rowerowe, tur-
nieje, gry i zabawy. - Dużym 

zainteresowaniem cieszą się 

sportowe turnieje, w których 

uczestniczą najmłodsi fani 

piłki nożnej, unihokeja czy 

badmintona. Po raz pierwszy 

w tym roku zorganizowaliśmy 

dla dzieci turniej w bule i mu-

szę przyznać, że był to bardzo 

trafiony pomysł. Wakacje 

wciąż trwają, dlatego zapra-

szamy wszystkich chętnych do 

zapoznania się z naszą ofertą 
– zaznacza Artur Adamek 
dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie.

O najmłodszych miesz-

kańcach gminy Żarów, 

którzy wakacje spędzają 

w mieście nie zapominają 

również burmistrz Leszek 

Michalak, prezes żarowskie-

go Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji Waldemar Bara-

nowski, pracownicy Ośrod-

ka Pomocy Społecznej, stra-

żacy z żarowskich jednostek 

Ochotniczych Straży Pożar-

nych i opiekunowie świetlic 

środowiskowych.

Każdego roku najmłodsi 
pod czujnym okiem swo-
ich opiekunów pływają na 
łódkach i żaglówkach w 
Borzygniewie. - Staramy 

się wszyscy, aby zapew-

nić dzieciom wiele atrak-

cji podczas wakacji. I od 

kilkunastu już lat wspólne 

inicjatywy przynoszą za-

mierzony efekt. Dzieci czer-

pią ogromną radość z takiej 

formy wakacyjnego wypo-

czynku - podkreśla Arnold 

Rasiewicz z żarowskiej 
jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

O wakacyjnych planach 

nie zapomnieli również 

opiekunowie grup zajęcio-

wych na wiejskich świetli-

cach.

Wśród atrakcji przygoto-
wanych dla dzieci są wy-
cieczki, zajęcia plastyczne, 
taneczne, turnieje sportowe 
i Noce Piżamowe. - Jak do 

tej pory odbyły się już zajęcia 

tematyczne i muszę przyznać, 

że najmłodsi chętnie w nich 

uczestniczyli. Mieli możliwość 

szkolenia swojego talentu ku-

linarnego poprzez wspólne 

smażenie frytek oraz piecze-

nie gofrów. Ale to nie wszyst-

ko. Brali też udział w zaba-

wach ruchowych na świeżym 

powietrzu, zajęciach pla-

stycznych, grach i zabawach 

stolikowych i konkursach 

plastycznych, w których wy-

bieraliśmy najzdolniejszych 

plastyków. Następna porcja 

świetnej, wspólnej zabawy 

zaplanowana jest na sierpień. 

Serdecznie zapraszamy – za-
chęca Justyna Rzeczycka 
opiekun grupy zajęciowej 
świetlicy „Chatka Puchatka” 
w Łażanach i „Pomysłowe 
Ludki” w Bukowie.
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Grali o puchar Burmistrza Miasta Żarów
Wystartowali, aby zmierzyć się z innymi drużynami piłkarskimi. I zawalczyć o puchar burmistrza Żarowa. Najpierw na boisku sportowym w Wierzbnej w sobotę, 
4 lipca rozegrany został turniej piłkarski, w którym udział wzięli młodzi piłkarze z Żarowa, Mrowin, Wierzbnej i Bystrzycy Górnej.

Dwa tygodnie później, 18 
lipca w Mrowinach o naj-
ważniejszą nagrodę, podczas 
turnieju piłkarskiego rywali-
zowały drużyny sportowe z 
Mrowin, Żarowa, Wierzbnej, 
Kalna, Łażan, Bolesławic 
i Stanowic. Nie jednak tro-
feum i nagrody były najważ-
niejsze, tylko dobra wspólna 
zabawa, którą w Mrowinach 

dla wszystkich mieszkańców 
przygotował klub sportowy 
„Zieloni Mrowiny” i Gmin-
ne Centrum Kultury i Spor-
tu, a w Wierzbnej dla dzieci 
i młodzieży klub sportowy 
„Wierzbianka” Wierzbna, 
Rada Sołecka, radna Zuzan-

na Urbanik i sołtys wsi Sta-

nisław Legiejew. - Inicjatywa 
zorganizowania tego turnieju 

zrodziła się już rok temu, a to z 

powodu rezygnacji klubu spor-

towego z Zastruża z rozgrywek 

w ramach Ludowych Zespołów 

Sportowych. Środki finansowe, 
które na organizację turniejów 
piłkarskich miał do dyspozycji 
klub z Zastruża zostały podzie-
lone na inne kluby Ludowych 
Zespołów Sportowych. Rada 
Sołecka postanowiła te pienią-
dze przeznaczyć na organiza-
cję dzisiejszego turnieju piłkar-
skiego w Wierzbnej - zaznaczał 
Mariusz Bryła mieszkaniec 
Wierzbnej. 

Sam turniej piłkarski był 
okazją nie tylko do sporto-
wej rywalizacji, ale przede 
wszystkim do wspólnej inte-
gracji. Zadbali o to również 
trenerzy klubów sportowych, 
w których na co dzień swo-
je sportowe talenty szlifują 
młodzi mieszkańcy gminy 
Żarów. - Wszyscy dobrze się 

bawimy, a nasi młodzi piłka-
rze mogą przy okazji uczyć 
się prawdziwego futbolu. Ser-
decznie dziękujemy organiza-
torom turnieju, burmistrzowi 
Leszkowi Michalakowi, na-
szej straży pożarnej za wspa-
niałą zabawę - podkreślał 
Adam Leśniak trener klubu 
sportowego „Wierzbianka” 
Wierzbna. 

O dobrą zabawę podczas 
piłkarskiego spotkania za-
dbali także mieszkańcy Mro-
win. Były grillowane kieł-
baski, poczęstunek, zimne 
napoje i dużo dobrej zabawy. 
- Wszyscy się cieszymy, że 
dziś to Mrowiny pełnią rolę 
gospodarza, a po emocjonu-
jących rozgrywkach piłkar-
skich zapraszamy wszystkich 
do naszego wiejskiego bufetu. 
Środki finansowe, które uda 
nam się dziś uzbierać zostaną 
przekazana na rzecz naszego 

Sportowych emocji nie zabrakło także podczas turnieju piłkarskiego w 
Mrowinach. Na zdjęciu, przygotowująca się do wyjścia na boisko sportowe 
drużyna „Zjednoczeni Żarów. 

Juniorki Dolnego Śląska zostały mistrzyniami Polski w piłce nożnej. Dru-

żyna piłkarek odnosi sukcesy pod kierunkiem żarowskiego trenera Adama 
Ciupińskiego. 

Jak podczas każdych zawodów wędkarskich nie mogło zabraknąć zastęp-

cy burmistrza Grzegorza Osieckiego, który dopingował żarowskich spor-
towców. Na zdjęciu podczas wręczenia pucharu zwycięzcy.

W turnieju piłkarskim w Wierzbnej o puchar burmistrza Żarowa walczyły 
najmłodsze drużyny piłkarskie. Dzięki organizatorom zabawa była podwój-
nie udana.

klubu sportowego „Zieloni 
Mrowiny” - mówiła w trakcie 
festynu w Mrowinach sołtys 
Krystyna Popek. 

Dla młodych piłkarzy każ-
dy turniej sportowy to dobry 
moment, aby sprawdzić swo-
je umiejętności. A tych ża-
rowskim sportowcom można 
niekiedy pozazdrościć. - Jak 
na razie na początek turnieju 

udało nam się wygrać z dru-
żyną gospodarzy z Mrowin 
2:1. Ale przyjechaliśmy tutaj 
po puchar burmistrza Ża-
rowa i jak szczęście dopisze 
zwyciężyć turniej piłkarski – 
komentował tuż po zejściu z 
boiska Piotr Koluśniewski 
z klubu sportowego „Zjedno-
czeni Żarów”.

Magdalena Pawlik

Rzut po złoto!

Festiwal szachowy

Żarowski trener z sukcesami

Wędkowanie w Żarowie

Paweł Fajdek rządzi i dzieli 

w światowym rzucie mło-

tem. Dominator nie ma sobie 

równych w obecnym sezonie.

Tym razem zwyciężył w 28. 
Letniej Uniwersjadzie w połu-
dniowokoreańskim Kwangju. 
Finał rzutu młotem zaczął się 
dla niego bardzo nerwowo. 
Fajdek miał dwie niemierzo-
ne próby. W trzeciej kolejce 
obrońca tytułu posłał młot na 
77.31 i objął prowadzenie. Zło-
ty przypieczętował w ostatniej 
serii, w której uzyskał najlep-
szą odległość – 80.05. 

Wychowanek ULKS Zielo-
ny Dąb Żarów jest pierwszym 

w historii młociarzem, który 
trzy razy z rzędu triumfował 
w Letniej Uniwersjadzie. 

Srebrny i brązowy medal 
wywalczyli Białorusini – Pa-

wieł Bareisza (75.75) oraz 
Siarhiej Kałamojec (74.68).  

Jest to dwunaste zwycięstwo 
z rzędu. Mistrzostwa Świata w 
Pekinie od 22 sierpnia. Relacje 
w TVP. 

Krzysztof Dutkiewicz

Kilka godzin wędkarskich 

zmagań ... i to w nocy.

Przy żarowskim stawie 
miejskim w sobotę, 11 lipca 
spotkali się wszyscy, którzy 

chcieli spróbować swoich sił 
w nocnym wędkowaniu. Taką 
atrakcję dla mieszkańców 
gminy Żarów zorganizowali 
wędkarze z żarowskiego koła 

PZW. Przez kilka godzin, od 
21.00 wieczorem do 5.00 nad 
ranem uczestnicy nocnych 
zawodów wędkarskich ry-
walizowali o „największą” 
rybę. To była również okazja 
do wspólnej integracji. Zwy-
cięzca mógł być tylko jeden. 
Wygrał Grzegorz Piedel, ło-
wiąc leszcza o wymiarach 31 
cm i karasia 39 cm. - W miłej 
towarzyskiej atmosferze przy 
ognisku można było upiec 

kiełbaskę i porozmawiać o 
swoich sukcesach i przygo-
dach wędkarskich – mówi 
Marcin Łuczak z żarow-
skiego związku wędkarskie-
go.

Nocne wędkowanie wzbu-
dziło duże zainteresowanie 
wśród mieszkańców Żarowa. 
Być może niebawem żarow-
scy wędkarze znów zorgani-
zują podobną akcję. 

Magdalena Pawlik

PODZIĘKOWANIE
   

Serdeczne podziękowania dla współorganizatorów V Turnieju o „Puchar Wiosny” w Piłce Ręcznej Chłopców, który odbył 
się 27 maja: Eweliny Blusiewicz, Mariusza Kozaków, Bartosza Niezgoda i Jarosława Święcickiego. Nagrody w turnieju 
ufundował Kazimierz Bordulak prezes TKKF w Żarowie. Głównym organizatorem turnieju był Piotr Jaskólski.

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub

www.gmina.zarow.pl

Drużyna juniorek młod-

szych Dolnego Śląska, 

trenowana przez Adama Ciu-

pińskiego, po wygraniu eli-

minacji z udziałem reprezen-

tacji województw łódzkiego, 

opolskiego, śląskiego i dol-

nośląskiego awansowała do 

finału ogólnopolskiego, który 

w dniach 4-11 lipca rozegrany 

został w Nowym Sączu.

W finale grało osiem najlep-
szych reprezentacji wojewódz-
kich. - Nasza drużyna trafiła 

do grupy I z reprezentacjami 

województwa kujawsko-po-

morskiego, wielkopolskiego i 

lubelskiego. W półfinale za-

graliśmy z reprezentacją ma-

zowieckiego, a w finale nasze 

piłkarki czekała drużyna po-

morskiego. Po meczu, w którym 

Dolnoślązaczki w pierwszej 

połowie miały zdecydowaną 

przewagę (nasza bramkarka 

pierwszy kontakt z piłką miała 

dopiero w 15 min.), wygrały 

1:0 (bramka – Miłek), zdo-
bywając tytuł Mistrza Polski 
Juniorek Młodszych. Miesiąc 
wcześniej drużyna młodziczek 
(U-13) Dolnego Śląska także 
zdobyła tytuł Mistrza Polski w 
swojej kategorii wiekowej. W 
drużynie młodziczek wystąpiła 
wychowanka Zjednoczonych 

Żarów Julita Firuta – mówi 
Adam Ciupiński.

Adam Ciupiński jest trene-
rem koordynatorem kadr mło-
dzieżowych DZPN oraz asy-
stentem trenera reprezentacji 

Polski do lat 19. Na co dzień 
pracuje jako nauczyciel w ża-
rowskim gimnazjum. Prowa-
dzi także zajęcia z drużyną 
młodzików Zjednoczonych 
Żarów.

Przez trzy dni w Żarowie 

rywalizowali szachiści w 

ramach III Fes#walu Szacho-

wego Żarów’2015.

Atrakcyjne nagrody i dobra 
opinia z lat ubiegłych sprawi-
ły, że do Żarowa przyjechało 
wielu szachistów nie tylko z 
Polski, ale także z sąsiednich 
państw. W tym roku Festiwal 
składał się z trzech turniejów: 

klasyfikacyjnego dla junio-
rów, otwartych dla wszyst-
kich turniejów szachów 
błyskawicznych i szybkich 
oraz symultany szachowej z 
arcymistrzem Mirosławem 

Grabarczykiem.  
Wyniki Festiwalu szacho-

wego i więcej zdjęć znajdują 
się na stronie internetowej 
www.centrum.zarow.pl


