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Paweł Fajdek zdobył złoty medal w rzucie młotem podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata 
w Pekinie. Wychowanek ULKS Zielony Dąb Żarów zgodnie z planem zdeklasował konkurencję i 
obronił tytuł wywalczony dwa lata temu w Moskwie.

Dożynki gminne
w Wierzbnej

Bawili się dla JULII

Żarów wysoko
w rankingu

W szczytnym celu miesz-
kańcy gminy Żarów ba-

wili się podczas wakacyjnego 
festynu „Lato z Komarami” w 
sobotę, 8 sierpnia.

Połączyli siły, by wspólnie 
zbierać pieniądze na rehabili-
tację sześcioletniej mieszkan-
ki Żarowa Julii Malik, która 
cierpi na rzadką chorobę ge-
netyczną Zespół Angelman-

Wysokość dochodów, 
wskaźnik zadłużenia 

i efektywne wykorzysty-
wanie unijnych pieniędzy 
stanowiły główne kryteria 
utworzenia rankingu, który 
27 lipca opublikował tygo-
dnik „Wprost”. 

Wśród „100 najbardziej 

Plony zebrane, maszyny 
odstawione, a rolnicy 

mogą w końcu odetchnąć z 
ulgą. Nadszedł czas odpo-
czynku i świętowania.

Zakończenie tegorocz-
nych żniw rolnicy będą 
mogli uczcić w niedzielę, 
6 września podczas gmin-

Pekin zdobyty!

na. W zbiórce datków poma-
gali nie tylko Żarowianie, ale 
również sami organizatorzy 
i pomysłodawcy wakacyjnej 
imprezy: burmistrz Leszek 
Michalak, przedstawiciele 
Żarowskiej Wspólnoty Sa-
morządowej, Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, TKKF 
„Chemik” oraz GCKiS.

więcej na str. 5

efektywnie zarządzanych 
gmin” Żarów znalazł się na 
87. miejscu. To najwyższa 
pozycja ze wszystkich gmin 
powiatu świdnickiego, choć 
tylko gmina Strzegom upla-
sowała się jeszcze w zesta-
wieniu na 97. miejscu.

więcej na str. 4
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Mieszkańcy wsi zadecydują, na jakie 
zadania przeznaczyć pieniądze z 
funduszu sołeckiego

Teraz to ich wieś ma szansę zna-
leźć się w gronie „Najpiękniejszych 
Wsi Dolnośląskich”

Rzutem na taśmę piłkarze Zjedno-
czonych wskoczyli do IV Ligi. LKS 
Stary Śleszów nie poradził sobie z 
kłopotami organizacyjnymi.

Więcej na str. 5

nych dożynek w Wierzbnej. 
Gospodarze Święta Plonów, 
mieszkańcy Wierzbnej wraz z 
organizatorami przygotowali 
dla wszystkich uczestników 
wiele dożynkowych atrakcji. 
Będzie w czym wybierać. A i 
emocji nie zabraknie...

więcej na str. 7

Fot. M. Biczyk, źródło www.pzla.pl

Wśród licznych atrakcji przygotowanych dla mieszkańców nie zabrakło 
słodkich pyszności, które serwowali członkowie Żarowskiej Wspólnoty Sa-
morządowej. 
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Kronika Policyjna
Włamali się do mieszkania
Sprzęt elektroniczny, w tym telewizor, laptop i konsola do gier 
padły łupem złodziei, którzy włamali się do mieszkania w Żaro-
wie. Poszkodowany właściciel wycenił straty na kwotę ponad 5 
tysięcy złotych. Nie wiadomo jednak, w jakich okolicznościach 
doszło do włamania, bo Żarowianin często udostępniał klucze 
do mieszkania swoim znajomym. Sprawcami więc mogą okazać 
się bliscy znajomi poszkodowanego. Policja bada szczegóły tej 
sprawy i trwają czynności zmierzające do ustalenia tożsamości 
sprawców. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Ukradli sejf i przepadli
Żarowska policja apeluje do wszystkich mieszkańców, którzy 
mogą pomóc w sprawie ustalenia tożsamości trzech sprawców, 
którzy dokonali kradzieży sejfu z całą zawartością z kopalni w 
Siedlimowicach. - Nieznani sprawcy włamali się do kopalni w 
Siedlimowicach i ukradli sejf, w którym było 1200 złotych. Jak 
do tej pory nie udało się ich namierzyć, dlatego zwracamy się z 
prośbą do wszystkich, którzy wiedzą coś w tej sprawie. I pomogą 
w ustaleniu tożsamości trzech mężczyzn. Sprawców czekać będzie 
zasłużona kara. Mogą trafić do więzienia nawet na 10 lat – mówi 
Sławomir Jankowski zastępca komendanta policji w Żarowie.

Spowodował kolizję i zostawił motor
Mandatem został ukarany młody mieszkaniec Żarowa, który 
spowodował kolizję, a następnie porzucił swój środek transportu 
i poszedł do domu. Nie wiadomo, czy był w szoku, czy uciekł 
specjalnie. Wiadomo natomiast, że jechał zbyt szybko, uderzył w 
krawężnik w wpadł na teren jednej z fabryk w żarowskiej pod-
strefie ekonomicznej. Kierowca nie odniósł żadnych poważnych 
obrażeń.

Nietrzeźwi za „kółkiem”
Kara grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych i zatrzymanie pra-
wo jazdy to wedle nowych przepisów  ruchu drogowego kara za 
kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. Takie konse-
kwencje poniosą również mieszkańcy Żarowa, którzy zdecydo-
wali się prowadzić swój pojazd będąc pod wpływem alkoholu. 
Dwaj z nich odnotowali wynik promila alkoholu, a kolejni usie-
dli za kierownicą mając 0,7 promila alkoholu we krwi.

Oprac. Magdalena Pawlik 

● Sprzedam mieszkanie w Ża-
rowie, 44 m2. Tel. 508 299 700
● Sprzedam działkę budowla-
ną 16 arów w Imbramowicach. 
Cicha, spokojna okolica, 27 zł/
m2 cena do negocjacji. Tel. 530 
530 486
● Sprzedam działki budowlane 
w Kalnie. Cena przystępna. Tel. 
kontaktowy 663 567 791
● Tanio sprzedam działkę 

budowlaną w Żarowie na Osiedlu Piastów,  przy ul. Henry-
ka Brodatego, pow. 1000 m2, w pełni uzbrojoną. Tel.0049 
1791124606, 0049 1799665599
● Sprzedam mieszkanie w Żarowie 49,75 m2, 2 pokoje, duża 
kuchnia, przedpokój, łazienka +WC. Ogrzewanie na piece. 
Wysoki parter. Do mieszkania przynależy komórka. Cena 82 
tysiące zł. Kontakt: 605 645 487
● Sprzedam tanio mieszkanie w Żarowie , 41 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, piec gazowy 2-funkcyjny. Mieszkanie oddane do 
użytku w 2004 roku. Niskie koszty eksploatacji. Tel. 607 124 166
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Burmistrz Miasta Żarów 
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywie-
szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości prze-

znaczonych do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza 
Miasta Żarów Nr 116/2015 z dnia 05.08.2015r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywie-
szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości prze-

znaczonych do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza 
Miasta Żarów Nr 105/2015 z dnia 28 lipca 2015r.

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

PODZIAŁ MAJĄTKU 
WSPÓLNEGO
MAŻONKÓW

§Z chwilą zawarcia mał-
żeństwa powstaje mię-

dzy małżonkami wspólność 
majątkowa (wspólność usta-
wowa), która ustaje z chwilą 
prawomocnego rozwiązania 
małżeństwa przez właściwy 
sąd. Oznacza to, iż przed-
mioty nabyte przez małżon-
ków w czasie trwania mał-
żeństwa przez strony należą 
do obojga z nich z pewnymi 
wyjątkami wymienionymi w 
art. 33 Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego, o ile oczywi-
ście strony nie zawarły umo-
wy majątkowej o rozdzielno-
ści majątkowej w formie aktu 
notarialnego.

§Po rozwiązaniu małżeń-
stwa sytuacja się kom-

plikuje, w szczególności w 
przypadku sporu między 
małżonkami, albowiem w 
trakcie trwania związku na-
byli wiele przedmiotów ma-
jątkowych, które podlegają 
podziałowi między nimi.

§Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami istnieje 

możliwość przeprowadze-
nia podziału majątku już w 
trakcie postępowania rozwo-
dowego, o ile jedna ze stron 
złoży odpowiedni wniosek 
w tym zakresie. Warunkiem 
wydania przez sąd rozstrzy-
gnięcia w tym zakresie jest, 
aby taki podział nie spowo-
dował nadmiernej zwłoki w 
postępowaniu rozwodowym.  
W praktyce jednakże orze-
czenie w zakresie podziału 
majątku podczas postępowa-
nia rozwodowego jest nie-

zwykle rzadkie z uwagi na 
ilość przedmiotów majątko-
wych nabytych przez strony 
w trakcie małżeństwa, bądź 
też brak jest zgody stron w 
zakresie ich podziału.

§Najczęściej podział ma-
jątku pomiędzy małżon-

kami następuje w odrębnym 
postępowaniu nieproceso-
wym o podział majątku na 
podstawie art. 566 i dalszych 
przepisów ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego. W 
postępowaniu tym wszczę-
tym na wniosek jednej ze 
stron właściwy sąd rejonowy 
nie tylko rozstrzyga, które z 
małżonków otrzyma składni-
ki majątkowe, ale orzeka tak-
że o ewentualnym żądaniu 
ustalenia nierównych udzia-
łów małżonków, wydatkach 
i nakładach, które strony po-
czyniły z majątku wspólnego 
na majątek osobisty jednego 
z małżonków oraz ewentual-
nych spłatach na rzecz  któ-
regoś z małżonków. 

§Zgodnie z zasadą dwu-
instancyjności postępo-

wania sądowego, orzeczenie 
sądu I instancji podlega za-
skarżeniu apelacją do sądu II 
instancji.

§Strony mogą też dokonać 
podziału majątku wspól-

nego na podstawie umowy, 
jednakże koniecznym wa-
runkiem jest zgodne ustale-
nie przez strony składu oraz 
wartości majątku wspólnego, 
a także sposobu podziału 
majątku między małżonka-
mi. W przypadku nierucho-
mości podział majątku musi 
nastąpić w formie aktu nota-
rialnego.

§Podsumowując podział 
majątku może nastą-

pić na podstawie umowy w 
przypadku obupólnej zgody 
małżonków bądź też w po-
stępowaniu sądowym, tj. w 
postępowaniu rozwodowym 
albo w postępowaniu niepro-
cesowym o podział majątku. 

adw. Katarzyna Janiak
z Kancelarii “Gruntkowska,

Polewski i Partnerzy”                
w Świdnicy

PODZIĘKOWANIE
Po raz kolejny nasi mieszkańcy  doświadczyli  otwartego serca i dobroci drugiego człowieka. Za to  nieustające wspar-

cie pragnę w imieniu wdzięcznych mieszkańców oraz całego Zespołu Ośrodka Pomocy Społecznej podziękować: Helenie 
Słowik, Iwonie Nieradka, Marzenie Zięba i Teresie Białek. Przekazana porcelana, odzież, obrusy, meble oraz wiele innych 
potrzebnych przedmiotów, przyborów szkolnych cieszy naszych mieszkańców oraz obdarowane dzieci.
Za Was i Wasze wyjątkowe bogactwo  bardzo dziękujemy.
Pragnę również serdecznie podziękować z całego serca Wacławowi Rzeczyckiemu, który przesłał do siedziby ośrodka kart-
kę z podziękowaniem za przesłane życzenia urodzinowe. Panie Wacławie  sprawił Pan całemu zespołowi ogromną radość. 
Zapiszemy na zawsze w pamięci Pana niesamowitą serdeczność. Dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego.

Z wyrazami wdzięczności 
W imieniu Zespołu Żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Anita Denes-Ziemkiewicz

6 września odbędzie się 
referendum ogólnokrajowe, 
podczas którego Polacy od-
powiedzą na trzy pytania 
dotyczące jednomandato-
wych okręgów wyborczych 
w wyborach do Sejmu, sto-
sunku do dotychczasowego 
sposobu finansowania par-
tii politycznych z budże-
tu państwa i interpretacji 
zasad prawa podatkowego 
w razie wątpliwości na ko-
rzyść podatnika.

Lokale wyborcze w nie-
dzielę, 6 września otwar-
te będą w godzinach od 
6.00 do 22.00.

Referendum
ogólnokrajowe

6 września
2015r.

GLORIA
Usługi pogrzebowe

i kamieniarskie
Piotr Borkowski
ul. Spokojna 1
58-130 Żarów

Tel. całodobowo
607 946 188

Mieszkańcy wsi będą decydować
Co roku za pieniądze z fun-

duszu sołeckiego powsta-
ją nowe chodniki na wsiach, 
doposażane są jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
remontowane drogi i wiej-
skie świetlice. Pomysłów na 
wykorzystanie pieniędzy nie 
brakuje.

Już niebawem mieszkańcy 
wsi zadecydują, na jakie zada-
nia przeznaczyć środki finan-
sowe z funduszu sołeckiego. W 
tym roku do ich dyspozycji jest 
dokładnie 251 634,83 złotych. 
Cykl zebrań wiejskich rozpo-
czyna się w poniedziałek, 7 
września. Burmistrz Leszek 
Michalak spotka się z miesz-
kańcami wszystkich sołectw, 
które zadecydują, na jakie za-
dania przeznaczyć dodatkowe 
środki finansowe. - Ważny jest 

każdy pomysł i każdy głos. Sami 
mieszkańcy wiedzą najlepiej, co 
i w jakim miejscu najbardziej 
jest im potrzebne. Wspólnie 
podejmują decyzje dotyczące 
rozwoju sołectwa. I kolejny rok 
z rzędu mogą liczyć na dodat-
kowe pieniądze przeznaczone 
przez gminę, jeżeli 95 procent 
środków przeznaczą na zadania 
inwestycyjne – podkreśla bur-
mistrz Leszek Michalak.

O tym, że fundusz sołecki 
zmienia wsie najlepiej wiedzą 
mieszkańcy. To oni mają decy-
dujący głos w kwestiach pla-
nów inwestycyjnych. I to oni 
decydują o kierunkach rozwoju 
swoich sołectw. - Fundusz so-
łecki to środki, które gmina od-
daje do dyspozycji wsi. Ich wy-
sokość jest ustalana corocznie 
i zależy od liczby mieszkańców 
sołectwa oraz bieżących do-
chodów gminy. Nie są to środki 
sołectwa, ale przeznaczane są 
dla mieszkańców wsi na popra-
wę warunków ich życia. W tym 
roku środków finansowych prze-

znaczonych z budżetu gminy na 
potrzeby mieszkańców znów 
jest więcej – mówi Gabriela 
Nastałek-Żygadlo z Referatu 
Oświaty Funduszy Zewnętrz-
nych i Promocji Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. 

Harmonogram zebrań 
wiejskich podany jest na 
stronie internetowej www.
um.zarow.pl oraz wywieszo-
ny na tablicy ogłoszeń w każ-
dej miejscowości.

Magdalena Pawlik

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl
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O zbliżającym się referendum oraz towarzyszącej mu akcji edukacyjnej rozmawiamy z posłanką na Sejm RP Izabelą Katarzyną Mrzygłocką.
→Uruchomiła Pani serwis 

informacyjny poświęcony 
referendum, które odbę-
dzie się 6 września. Czemu 
służyć ma ta akcja?

Serwis znajduje się na 
stronie www.mrzyglocka.pl, 
gdzie w zakładce „referen-
dum” znaleźć można kom-
plet bezstronnych informacji 
potrzebnych do wyrobienia 
sobie zdania na kwestie pod-
dane pod referendum. Jest 
to akcja edukacyjna i oby-
watelska. Referendum i po-
stawione w nim pytania są 
rodzajem dyskusji. Aby móc 
w niej uczestniczyć musimy 
mieć pewien zasób wiedzy. 
By móc odpowiedzieć, czy 
chcemy wprowadzenia jed-
nomandatowych okręgów 
wyborczych w wyborach do 
sejmu oraz likwidacji finan-
sowania partii politycznych 
z budżetu państwa. To są 
główne pytania referendalne. 

Musimy wiedzieć, co takie 
rozwiązania oznaczają. Wię-
cej, musimy znać także stan 
obecny, rozumieć na czym 
polega ordynacja proporcjo-
nalna, jak liczone są głosy, 
wiedzieć jak finansowane są 
partie i na co wydają pienią-
dze.

→Polacy nie mają takiej 
wiedzy?

Obawiam się, że nie wszy-
scy, i jest to często wiedza 
powierzchowna. W dyskusji 
o jednomandatowych okrę-
gach wyborczych, czyli tzw. 
JOW-ach bardzo często po-
mijano np. fakt, że w takich 
okręgach wybieramy już od 
dawna senatorów, wójtów, 
burmistrzów i prezydentów 
miast oraz samego Prezyden-
ta RP. W ubiegłorocznych 
wyborach samorządowych 
w ten sposób wybieraliśmy 
radnych w poszczególnych 
gminach, oprócz miast na 

prawach powiatu. 
→Jaka Pani 

z d a n i e m 
będzie fre-
kwencja wy-
borcza?

N i e s t e t y 
f r e k we nc ja 
wyborcza w 
Polsce jest nie-
pokojąco niska, 
podobnie jak 
z a a n g a ż o -
wanie 

Na zdjęciu posłanka na Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka

obywateli w sprawy publicz-
ne. Mamy, także na Dolnym 
Śląsku dużą grupę obywa-
teli nie biorących udziału 
w wyborach. Może to refe-

rendum okaże się dla 
nich zachętą. Ale, 

podkreślam po-
nownie, nie-
mniej ważna 
od frekwencji 
jest świado-

mość decyzji 
towarzyszących 

referendum. To 
ma być wybór, a 

nie losowanie.
→ B r a k 

u d z i a ł u 
w re-
fe r e n -
d u m , 
t o 
także 

d e -

cyzja
Oczywiście, że tak! Każdy 

ma prawo odmówić udziału 
w głosowaniu, albo oddać 
głos nieważny - to jest oby-

watelskie prawo każdego z 
nas. Ale również ta decyzja 
ma sens wtedy, gdy podejmo-
wana jest świadomie. 

→Referendum jest kosz-
towne. Tak mówią jego 
krytycy.

Demokracja jest kosztow-
nym ustrojem, ale systemy 
niedemokratyczne szybko 
okazują się o wiele droższe. 
Już to przerabialiśmy. Poza 
tym pieniądze wydane na re-
ferendum nie trafiają w ręce 
wielkich koncernów, ani do 
rajów podatkowych, tylko 
w większości do zwykłych 
obywateli zasiadających w 
komisjach i wykonujących 
swoje obowiązki.

→Jednomandatowe okrę-
gi do sejmu i likwidacja do-
tacji dla partii to poważne 
zmiany polityczne. Myśli 
Pani, że są w tej chwili po-
trzebne?

To są bardzo ważne sprawy. 

Moja akcja ma jednak cha-
rakter edukacyjny, nie pro-
muję żadnych odpowiedzi na 
pytania. Czysta i obiektywna 
wiedza - myślę, że to po-
trzebne jest dziś najbardziej. 
Odpowiem więc na pytanie 
w sposób bardziej ogólny. 
Polska jest krajem o wciąż 
jeszcze młodej demokracji. 
Przez cały ten czas trwał 
przecież proces „docierania” 
mechanizmów naszej demo-
kracji. Warto przypomnieć, 
że w 1991r. do sejmu dosta-
li się przedstawiciele… 29 
ugrupowań. Nie było wtedy 
jeszcze progów wyborczych. 
Dziś często nie pamiętamy 
już jak wiele zmieniło się w 
formie naszej demokracji. 6 
września mamy możliwość 
uczestniczenia w tym pro-
cesie osobiście. Uczyńmy to 
świadomie. 

Dziękuję za rozmowę
Magdalena Pawlik

Terminy płatności podatków,
opłat oraz należności niepodatkowych w 2015 roku:

Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fizycznych:
I rata - termin płatności upłynął 16 marca 2015 r.
II rata - termin płatności upłynął 15 maja 2015 r.
III rata  - termin płatności upływa 15 września 2015 r.
IV rata – termin płatności upływa 16 listopada 2015 r.
Podatek od środków transportowych:
I rata - termin płatności upłynął 16 lutego 2015 r.
II rata – termin płatności upływa 15 września 2015 r.
Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 
– termin płatności upłynął 31 marca 2015 r.
Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za media 
- płatne do 10 każdego miesiąca 
Czynsze dzierżawne:
- miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca
- roczne - termin płatności upłynął 30 czerwca 2015 roku
„Opłata śmieciowa”:
Od 1 sierpnia 2015 r. obowiązują nowe stawki „opłaty śmieciowej” zgodnie z nową uchwa-
łą Rady Miejskiej, mieszkańcy płacą 11 złotych za odpady selektywne i 14 złotych za odpa-
dy zmieszane. Opłatę również uiszczamy za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca: 
opłata za miesiąc sierpień 2015 r. płatna jest do 15 września 2015 r. itd.

Prezentacja gimnastyczna Seamm-Jasani i Boabom prowadzona przez 
aktywnych mieszkańców sołectwa. 

Komisja konkursowa skupiała się nie tylko na wizualnym pięknie miejscowości. Równie ważne było „piękno” lokalnej 
wspólnoty.

Mieszkańcy Krukowa powitali komisję konkursową nie tylko swojskim ja-
dłem, ale również wiejskimi przyśpiewkami.

Wspólnie organizują im-
prezy na terenie wsi, 

pozyskują pieniądze na rzecz 
swojej miejscowości, biorą 
udział w prestiżowych pro-
jektach i działają dla swojego 
sołectwa.

Są kreatywni, zaangażo-
wani, a każda ich inicjatywa 
zawsze kończy się sukcesem. 
Teraz to ich wieś ma szansę 
znaleźć się w gronie „Najpięk-
niejszych Wsi Dolnośląskich”. 
Mieszkańców Krukowa od-
wiedziła już nawet komisja 

konkursowa. Przedstawicie-
le samorządu Województwa 
Dolnośląskiego oceniali nie 
tylko wygląd estetyczny sa-
mej wsi, choć on też ma w tym 
konkursie wielkie znaczenie, 
ale przede wszystkim zaan-
gażowanie społeczne samych 
mieszkańców. - Kruków startu-
je w konkursie „Najpiękniejsza 
Wieś Dolnośląska”, ale wbrew 
nazwie nie szukamy wsi pięknej 
wizualnie, tylko zaangażowa-
nych i kreatywnych mieszkań-
ców, którzy realizują ciekawe 

projekty, ożywiają swoje so-
łectwo i mają pomysł na siebie. 
Szukamy też takiej wsi, w której 
zaszły duże i zauważalne zmia-
ny. A sam Kruków zachwycił 
nas już od pierwszej chwili, a 
przede wszystkim jego miesz-
kańcy. Niesamowity spokój, 
projekty, pomysłowość i wielka 
kreatywność to są wielkie atu-
ty tej miejscowości – mówiła 
Anna Malinowska woje-
wódzki koordynator do spraw 
Odnowy Wsi.

W minionym roku wysiłki 
mieszkańców Krukowa wło-
żone w odnowę swojej miej-
scowości zostały docenione 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskie-
go. Efektem ich wspólnej pra-
cy było pierwsze miejsce w 
konkursie „Piękna Wieś Dol-
nośląska” w kategorii „Naj-
lepszy start w odnowie wsi”. 
Teraz wspólnie walczą o tytuł 

najpiękniejszej wsi w całym 
województwie dolnośląskim. 
I jak zapewniają członkowie 
ekipy konkursowej ich szanse 
są bardzo duże. Podczas oglą-
du sołectwa przedstawiciele 
samorządu dolnośląskiego i 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie zwiedzili nie tylko samą 
wieś, ale również okoliczne 
zabytki, odnowione również 
dzięki zaangażowaniu samych 
mieszkańców. - Od pięciu lat w 
naszej wsi prężnie działa Sto-
warzyszenie „Nasz Kruków”, 
wydajemy własną gazetę, 
wspólnie odnowiliśmy skwer 

i kaplicę, organizujemy stałe 
akcje sprzątania wsi i realizu-
jemy wiele projektów. Tutaj nie 
można się nudzić. Nie z takimi 
mieszkańcami – podkreślał 
Andrzej Grabowski sołtys 
Krukowa.

Wyniki konkursu „Piękna 
Wieś Dolnośląska 2015” zna-
ne będą na początku września. 
10 października odbędzie się 
wielki finał konkursu. I być 
może w samym Krukowie ...

Magdalena Pawlik

Nie losuj, wybierz świadomie

Kruków w gronie
„Najpiękniejszych Wsi Dolnośląskich”?
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„Wodociągi to nasza specjalność”
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wymiana starych i popękanych rur, naprawa sieci wodociągowych, remonty i prace konserwacyjne. To tylko niewielka część 
prac inwestycyjnych, które corocznie realizuje żarowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Do tego dochodzi jeszcze usuwanie awarii na sieciach wodociągo-
wych, co zdarza się już stosunkowo rzadziej. Inwestycje i plany podsumowuje prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Waldemar Baranowski.

Wszystkie awarie, które mają miejsce na terenie gminy Żarów są natych-
miast usuwane. Zgłoszenia są przyjmowane całodobowo pod nr tel. 74 858 
04 13 lub od godz. 7.00 do 15.00 w dni robocze pod  nr tel. 74 858 06 10. 

Żarowskie osiedle zyska kolejny sportowy obiekt. Już za kilka miesięcy 
będzie to najpiękniejszy zakątek miasta.

→ Potrzeb w zakresie 
wymiany starych sieci 
wodociągowych w gminie 
Żarów jest zapewne wie-
le. Co roku zniszczonych 
sieci jest już coraz mniej. 
A co jest największą tego-
roczną inwestycją, którą 
realizują żarowskie wo-
dociągi?

Największą inwestycją 
prowadzoną przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji 
jest budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej przy ul. Jodło-
wej, Bukowej i Wierzbowej 
oraz budowa kolektora ście-
kowego przy ul. Brzozowej 
w Żarowie. Dzięki tej in-
westycji oraz moderniza-
cji przepompowni przy ul. 
Wyspiańskiego w Żarowie 
możemy sprawnie odbierać 
ścieki komunalne z rozbu-

dowanego osiedla domków 
jednorodzinnych, a także 
niedawno skanalizowanych 
wsi Bożanowa i Wierzbnej. 
Na realizację tej inwesty-
cji nasza spółka otrzymała 
kredyt z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości 731 000, 
00 złotych. 

→ A co z bieżącymi na-
prawami sieci?

Zakończyły się też prace 
przy wymianie popękanych 
rur betonowych przy ul. 
Wojska Polskiego i Ogro-
dowej w Żarowie. Tam 
wymieniliśmy łącznie 800 
metrów bieżących sieci ka-
nalizacyjnej. W Imbramo-
wicach wykonany został 
odcinek sieci rozdzielczej 
umożliwiającej zasilanie w 

wodę budynków mieszkal-
nych byłego PGR, a na uję-
ciu wody w Kalnie wymie-
niliśmy stalowy rurociąg 
wody surowej, co pozwo-
liło zwiększyć wydajność 
studni.

→ Jak wygląda kwestia 
usuwania sieci azbesto-
wych w naszej gminie?

Na terenie naszej gminy 
sieci azbestocementowe 
znajdują się jeszcze na te-
renie Mrowin i Bożanowa. 
W Bożanowie została już 

wybudowana nowa sieć 
rozdzielcza z rur PE w 
ramach zadania, którego 
inwestorem była gmina. 
Obecnie trwają prace prze-
łączania ze starej do nowej 
sieci. W Mrowinach nato-
miast sieci azbestocemen-
towe zostaną wymienione 
w ramach zadania budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodociągowej. In-
westorem zadania będzie 
gmina Żarów, projekty są 
już na ukończeniu.

→ Jakie kolejne zadania 
realizować będzie Zakład 
Wodociągów i Kanaliza-
cji?

W tej chwili na stacji 
uzdatniania wody w Kal-
nie prowadzony jest kapi-
talny remont pompowni i 
stacji uzdatniania. W ra-

mach remontu wykonuje-
my pokrycia dachowe, ob-
róbki blacharskie, stolarkę 
okienną oraz drzwiową. 
Ponadto, przymierzamy się 
do wprowadzenia zdalnych 
odczytów wodomierzy. W 
tym roku zostaną zakupio-
ne urządzenia, oprogramo-
wanie oraz wodomierze dla 
Osiedla Piastów w Żarowie. 
Program ten będzie rozwi-
jany w kolejnych latach, 
oczywiście w miarę posia-
danych funduszy. Do końca 
roku planujemy również 
realizację prac w zakresie 
wymiany studzienek kana-
lizacyjnych oraz uszkodzo-
nych sieci i naprawę uszko-
dzonych hydrantów.

Rozmawiała:
Magdalena Pawlik 

Ocieplają basen

Uwaga działkowcy!Żarów wysoko w rankingu
Zarząd Rodzinnych 

Ogródków Działkowych 
„Relaks” w Żarowie przypo-
mina działkowcom o pilnym 
uregulowaniu zaległości.

Wszyscy użytkownicy 
działek, którzy borykają 
się z problemami zadłuże-
nia za użytkowanie swojej 
działki powinni niezwłocz-
nie uregulować powstałe 
należności. - Dłużnicy, któ-
rzy zalegają w opłatach za 
użytkowanie działek otrzy-
mali powtórne upomnienia i 
wszelkie informacje o swoim 
zadłużeniu. Zawiadomiliśmy 
również naszych działkow-
ców, że informacja o każdym 
zadłużeniu zostanie przeka-
zana do firmy windykacyjnej 

– wyjaśnia Jolanta Broń-
ska wiceprezes Rodzinnych 
Ogródków Działkowych 
„Relaks” w Żarowie.

Od 2 lipca działkowców 
obowiązuje nowy statut Pol-
skiego Związku Działkow-
ców, który uchwalony został 
na XII Krajowym Zjeździe 
Delegatów. Oznacza to, że 
wszyscy użytkownicy ro-
dzinnych ogródków dział-
kowych w Żarowie powinni 
uregulować status prawny 
użytkowanego ogródka. 
- Zgodnie z nowym statu-
sem ogródków działkowych 
i obowiązującym statutem 
żarowscy działkowcy po-
winni określić status praw-
ny swojej działki. W myśl 

nowych przepisów nabywca 
działki nie musi być człon-
kiem związku działkowców. 
Rodzinnym ogrodem dział-
kowym zarządza co prawda 
stowarzyszenie ogrodowe, 
ale członkostwo w nim nie 
jest obowiązkowe. W przy-
padku jakichkolwiek wątpli-
wości można zwracać się do 
biura zarządu Rodzinnych 
Ogródków Działkowych 
„Relaks” w Żarowie – do-
powiada wiceprezes Jolan-
ta Brońska.

Biuro zarządu przy 
ul. Wojska Polskiego 19 
w Żarowie czynne jest 
w każdą środę w godz. 
16.00-18.00.

Magdalena Pawlik

Minął już rok od mo-
mentu rozpoczęcia 

budowy krytej pływalni 
w Żarowie. Przez ten czas 
wiele się zmieniło i wszyst-
ko wskazuje na to, że inwe-
stycja zakończy się jeszcze 
w 2015 roku.

Pomimo wielu trudnych 
sytuacji związanych z roz-
poczęciem budowy base-
nu w Żarowie, z którymi 
we wcześniejszych latach 
musiała borykać się gmina 
dziś już wiadomo, że miesz-
kańcy doczekają się w koń-
cu upragnionego kąpieliska. 
Plac przy ulicy Piastowskiej 

w Żarowie, gdzie powsta-
je kryty basen zmienił się 
nie do poznania. W kilka 
miesięcy stanął tam obiekt, 
który został przykryty da-
chem. Powstała klatka 
schodowa, a niedawno w 
budynku basenowym zosta-
ły wstawione również okna. 
Zakończyły się także prace 
związane z montażem przy-
łączy ciepłociągu i ciągów 
kanałów wentylacyjnych. - 
Budynek basenu jest już w 
pełni przygotowany do wy-
konania tynków wewnętrz-
nych i posadzek. Co więcej, 
wszystkie prace instalacyj-

ne, montażu instalacji elek-
trycznych, wentylacyjnych 
z wprowadzeniem na dach 

i wodno-kanalizacyjnych 
są już dawno zrealizowane. 
Łatwo można zauważyć, że 

elewacja od strony domków 
jednorodzinnych, przy któ-
rej pracowała ostatnio ekipa 
budowlana została osadzo-
na na budynku. Niebawem 
zmieni się wygląd zewnętrz-
ny budynku basenowego, bo 
cały obiekt zyska już elewa-
cję. W dalszym etapie trwać 
będą prace przy głównej 
niecce basenowej oraz ko-
lejne prace wykończeniowe. 
W tej chwili powstaje także 
przejście-łącznik pomiędzy 
halą sportową Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu a 
budynkiem gimnazjum – wy-
licza Piotr Neczaj z Refera-

tu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Wszyscy mieszkańcy z 
niecierpliwością czekają na 
chwilę, kiedy basen w Ża-
rowie zostanie oddany do 
ich użytku. Dziś można już 
powiedzieć, że ten moment 
jest coraz bliżej. Prace przy 
budowie krytej pływalni 
realizowane są zgodnie z 
opracowanym harmono-
gram, a wykonawca inwe-
stycji firma Saltex Europa 
planuje zakończyć budowę 
jeszcze w tym roku. 

Magdalena Pawlik

Wysokość dochodów, 
wskaźnik zadłużenia i 

efektywne wykorzystywanie 
unijnych pieniędzy stanowiły 
główne kryteria utworzenia 
rankingu, który 27 lipca opu-
blikował tygodnik „Wprost”.

Wśród „100 najbardziej efek-
tywnie zarządzanych gmin” 
Żarów znalazł się na 87. miej-
scu. To najwyższa pozycja 
ze wszystkich gmin powiatu 
świdnickiego, choć tylko gmi-
na Strzegom uplasowała się 
jeszcze w zestawieniu na 97. 
miejscu. Żadna inna gmina z te-
renu powiatu świdnickiego, po-
równywana często z Żarowem 
nie została w przedstawionym 
rankingu ujęta. To może tylko 
świadczyć o konsekwentnej i 

mądrze prowadzonej polityce. 
- To prawda, że polskie gminy 
coraz lepiej gospodarują ma-
jątkiem. Obok tych najbardziej 
efektywnie zarządzanych jest 
również nasza gmina, co dowo-
dzi tylko o tym, że podejmowa-
ne decyzje są słuszne. Jednym z 
kryteriów, który został poddany 
pod opracowanie był wskaźnik 
dochodów własnych w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca. 
Z zebranych danych wynika, że 
przeciętnie na mieszkańca przy-
padało w 2014 r. około 2 ty-
siące złotych. W gminie Żarów 
dochód na jednego mieszkańca 
jest stosunkowo wysoki, bo w 
2014 r. wyniósł on 2203,60 zło-
tych – mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

W rankingu „100 najbardziej 
efektywnie zarządzanych 
gmin” zestawiono gminy miej-
skie i  miejsko-wiejskie. Pod 
uwagę brano poziom docho-
dów własnych i nakładów in-
westycyjnych przeliczonych na 
jednego mieszkańca w dwóch 
ostatnich latach, zadłużenie 
(premiowane zostały tylko te 
gminy, w których wskaźnik 
zadłużenia zawierał się w prze-
dziale 30-45 procent), spraw-
dzano także efektywność po-
zyskiwania środków unijnych 
w dwóch ostatnich latach. 

Dane zostały opracowane na 
podstawie wyliczeń Minister-
stwa Finansów i Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Magdalena Pawlik
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Bawili się dla JULII

Pekin zdobyty!

Julia Malik jest podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Jej 
przyjaciele, mieszkańcy gminy Żarów bez zastanowienia wrzucali datki do 
publicznej skarbony.

Historia zatoczyła koło... Jolanta Kumor (w środku), pierwsza trenerka 
Pawła Fajdka mogła świętować sukces swojego wychowanka na wielkiej 
imprezie. - Fot. M. Biczyk, źródło www.pzla.pl

 „Dawno nie byłem tak skoncentrowany na zawodach. Długo myślałem o 
tym, jak będę zachowywał się na konkursie. Tak naprawdę te zawody były 
bardzo trudne dla mnie”  - Fot. M. Biczyk, źródło www.pzla.pl

W szczytnym celu mieszkańcy gminy Żarów bawili się podczas wakacyjnego festynu „Lato z Komarami” 
w sobotę, 8 sierpnia. Połączyli siły, by wspólnie zbierać pieniądze na rehabilitację sześcioletniej miesz-
kanki Żarowa Julii Malik, która cierpi na rzadką chorobę genetyczną Zespół Angelmanna.

Paweł Fajdek zdobył złoty medal w rzucie młotem podczas lekkoatletycznych mi-
strzostw świata w Pekinie. Wychowanek ULKS Zielony Dąb Żarów zgodnie z planem 
zdeklasował konkurencję i obronił tytuł wywalczony dwa lata temu w Moskwie.

W zbiórce datków pomaga-
li nie tylko Żarowianie, ale 
również sami organizatorzy 
i pomysłodawcy wakacyjnej 
imprezy: burmistrz Leszek 
Michalak, przedstawiciele 
Żarowskiej Wspólnoty Sa-
morządowej, Młodzieżo-

wej Rady Miejskiej, TKKF 
„Chemik” oraz Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. - To był wspólny 
pomysł, aby przy okazji waka-
cyjnej imprezy dla wszystkich 
naszych mieszkańców wes-
przeć i wspomóc sześcioletnią 

Julię Malik. Nasi przyjaciele 
jak zwykle nie zawiedli i przy-
gotowali rozmaite atrakcje 
dla dzieci i dorosłych. Dobra 
zabawa jest najważniejsza, 
ale jeszcze ważniejszy był cel, 
który jej przyświecał. To było 
udane „Lato z Komarami” 
w Żarowie – mówił Roman 
Konieczny przewodniczący 
Rady Miejskiej.

Żarowianie, jak zawsze w 
takich sytuacjach, nie zawie-
dli. Udowodnili, że warto 
pomagać i wspierać chary-
tatywne zbiórki. Razem na 
leczenie chorej dziewczynki 
uzbierali 2187,03 złotych 
oraz dwa euro i dziesięć eu-
rocentów. - Julia od urodze-
nia choruje na bardzo rzadką 
chorobę genetyczną Zespół 
Angelmanna, który cechuje 

się bardzo słabą równowagą, 
napadami padaczki i brakiem 
mowy. Dziecko już do końca 
życia musi być rehabilito-
wane. Uczęszcza na zajęcia 
logopedyczne, integrację 
sensoryczną, bierze udział 
w turnusach rehabilitacyj-
nych, ale nie ukrywamy, że to 
wiąże się z dużymi kosztami. 
Serdecznie dziękujemy orga-
nizatorom i pomysłodawcom 
tej imprezy za pomoc i wspar-
cie dla Julii. Podziękowania 
składamy również wszystkim 
darczyńcom za dobre serce i 
okazaną pomoc – dziękował 
w imieniu Julii jej tato To-
masz Malik.

Całej imprezie, która po 
kilkuletniej przerwie wró-
ciła do gminnego kalen-
darza towarzyszyły liczne 

atrakcje. Na najmłodszych 
czekały kolorowe dmuchań-
ce i malowanie twarzy, spe-
cjalny program gier i zabaw 
przygotowało niezawodne 
TKKF „Chemik”, a wieczo-
rem wszyscy mogli się ba-
wić przy dźwiękach muzyki, 
którą serwował DJ PECTUS. 
Cały zaś dochód ze sprze-
daży produktów ze Wspól-

notowej Kawiarenki został 
przeznaczony na rehabilita-
cję Julii Malik z Żarowa. 
Jak zapewnili organizatorzy 
„Lato z Komarami”, waka-
cyjna impreza, która jeszcze 
kilka lat temu odbywała się 
w Parku Miejskim znów za-
gości w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Celem jest złoty medal. 
Taką deklarację Fajdek za-
powiedział dzień przed fi-
nałowym startem, co świad-
czyło tylko o jednym, że jest 
pewny siebie i doskonale 
przygotowany. Trudno było 
się dziwić jego oświadczeniu. 
W tym roku jest absolutnie 
nieuchwytny dla konkuren-
cji. W większości konkursów 
rzuca ponad 80 metrów, pod-
czas gdy nikomu innemu nie 
udało się tego osiągnąć choć-
by raz. W Szczecinie pobił 
własny rekord Polski - 83,93 
m. Paweł Fajdek przyjeżdżał 

do Chin w roli obrońcy tytu-
łu. Dwa lata temu w Rosji nie 
był faworytem, ale sięgnął po 
złoto, przerywając znakomitą 
serię Węgra Krisztiana Par-
sa. Podczas tamtego czem-
pionatu był to jedyny krążek 
z najcenniejszego kruszcu 
zdobyty przez Polskę. Teraz 
w Pekinie nikt nie widział dla 
niego godnego rywala. Aby 
marzyć o występie w finale 
trzeba przebrnąć przez kwa-
lifikacje. To właśnie na tym 
etapie zakończyła się przy-
goda Pawła Fajdka podczas 
Igrzysk Olimpijskich w Lon-

dynie. Przeżył tam sportowy 
dramat. Nie zaliczył ani jed-
nej próby, a był wymieniany 
jako jeden z faworytów kon-
kursu rzutu młotem. Sobot-
nie kwalifikacje potwierdzi-
ły, że Fajdek nie ma w tym 
sezonie sobie równych. Po-
słał młot na odległość 78,38 
i wygrał. Przestrzegał jednak 
przed wieszaniem mu złota 
na szyję zanim zakończą się 
zawody. - To jest sport. Na 
mistrzostwach świata po pro-
stu nie ma faworytów. Gdyby 
tak było, to medale przysyła-
liby liderom sezonu do domu 
- mówił.

W dniu finału spał do go-
dziny 14 czasu lokalnego. 
- Zawsze tak robię przed 
ważnymi zawodami – zdra-
dza Fajdek. Na starcie po-
jawił się skupiony, a gdy 
spiker wyczytał nazwisko 
reprezentanta Polski, trybu-
ny przywitały go owacjami. 
To miał być jego wielki wie-
czór. Rozpoczął spokojnie, 
od rzutu na 76,40 m. Drugą 
próbę spalił. Mógł to być de-
likatny powód do niepokoju, 
tym bardziej, iż młot prze-
kroczył granicę 80 metrów. 
Trzeci rzut był bardzo waż-
ny. Polaka wyprzedziło kil-
ku rywali i stracił pozycję 
lidera. Wynik 80,64 uspoko-
ił sytuację. W czwartej pró-
bie Fajdek jeszcze poprawił 
swój rezultat. Rzucił 80,88, 
co sprawiało, że stał się nie-
osiągalny. Tadżyk Dilszod 
Nazarow w najlepszej swo-
jej próbie uzyskał rezultat 

78,55. Taka odległość wy-
starczyła do zdobycia srebr-
nego medalu.

Wielką sensację sprawił 
natomiast drugi reprezen-
tant naszego kraju Wojciech 
Nowicki. Wcześniej rzuca-
jący około piątego-szóstego 
miejsca 26-latek w ostatniej 
próbie uzyskał dokładnie 
taką samą odległość, jaką 
Nazarow - 78,55. Zapew-
nił sobie brązowy medal. 
Z Tadżykiem przegrał tyl-
ko dlatego, że tamten swój 
najlepszy rzut oddał kolejkę 
wcześniej.

Fajdek został pierwszym 
od 20 lat i trzecim w historii 
młociarzem, który obronił 
tytuł mistrza świata. Po-
przednio dokonali tego Sier-
giej Litwinow (Helsinki 
1983, Rzym 1987) oraz An-
driej Abduwalijew (Stutt-
gart 1993, Göteborg 1995). 
Sukces osiągnięty w Peki-
nie potwierdził, iż Paweł 
Fajdek jest dojrzałym spor-
towcem. Potrafi wytrzymać 
ogromną presję i zwyciężyć 
w najważniejszych zawo-
dach sezonu, jako główny 
faworyt do złota. To cechuje 
największych sportowców. 
W Ptasim Gnieździe żaro-
wianinowi doradzała jego 
pierwsza trenerka Jolanta 
Kumor. Wszystko przez to, 
iż na jednym z treningów 
Fajdek trafił młotem swo-
jego obecnego szkoleniow-
ca Czesława Cybulskiego, 
który pozostał w kraju, gdzie 
przechodzi rehabilitację. - W 

2010 roku podjęliśmy wspól-
nie decyzję, że Paweł pójdzie 
do trenera Czesława Cybul-
skiego, legendy tej dyscypli-
ny sportu w naszym kraju. To 
była zdecydowanie najlepsza 
decyzja, jaką mogliśmy pod-
jąć. Z tego co wiem, to Pa-
weł zaproponował, bym to 
właśnie ja prowadziła go w 
dalszej części sezonu. Trener 
Cybulski nie miał żadnych 
przeciwwskazań i przystał 
na to. Bardzo się ucieszyłam 
z takiej propozycji. Jest to 
dla mnie naprawdę bardzo 
przyjemne - podkreśla Jo-
lanta Kumor.

Pierwsza trenerka przez 
dwa lata usilnie namawiała 
Fajdka do treningów. Nie 
lubił przegrywać, więc wal-
czył za dwóch. Od początku 
współpracy z trenerką Jo-
lantą Kumor był świadomy 
tego, co robi. Przychodziły 
sukcesy w mistrzostwach 
województwa, Mistrzo-

stwach Polski. - Zawsze pod-
kreślałam w rozmowie z nim, 
że plan w życiu, a zwłaszcza 
w karierze sportowca jest 
niesamowicie ważny. Oczy-
wiście, że te plany czasami 
się zmieniają oraz przesuwa-
ją, ale jeżeli cały czas siedzi 
nam coś z tyłu głowy i do 
tego nieustannie dążymy, to 
jesteśmy w stanie osiągnąć 
to, co sobie zaplanowaliśmy 
- tłumaczy pierwsza trener-
ka Fajdka.

Po nieudanych Igrzyskach 
Olimpijskich powstał nowy 
plan na lata 2013-2020.- Po-
stanowiłem sobie, że przez ko-
lejnych siedem lat będę chciał 
zdobyć dziesięć medali. Obo-
jętnie jakiego koloru - przy-
znał Fajdek jeszcze przed 
startem w Pekinie. Plan jest 
w pełni realizowany. Igrzy-
ska Olimpijskie w Rio de Ja-
neiro już za rok. Czekamy z 
niecierpliwością.

Krzysztof Dutkiewicz

Do udzielenia pomocy chorej dziewczynce nikogo nie trzeba było nama-
wiać. Żarowianie chętnie wspomogli charytatywną zbiórkę.
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Kiedy trzeba zapłacić za grób?

Biblioteka w Żarowie uczestniczyła również w wielu interesujących projek-
tach, m.in. w „Spotkaniach z pasjami”, w którym wzięli udział seniorzy z 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Chociaż program dobiegł końca, biblioteka 
nadal będzie udostępniała bezpłatnie Internet, dzięki dotacji otrzymanej z 
gminy. Już jesienią Fundacja Orange będzie realizowała kolejny projekt, w 
którym biblioteka na pewno złoży swój akces. 

10 tysięcy na nowe książki
Księgozbiór żarowskiej biblioteki już niebawem po-
większy się o kolejne nowości wydawnicze. Wśród 
nowych publikacji, które trafią do instytucji w Żaro-
wie będą również czasopisma kulturalne i społecz-
no-kulturalne o charakterze ogólnopolskim.

Na zakup nowych książek 
biblioteka pozyskała dofi-
nansowanie w wysokości 
10.800 złotych. Dotacja 
zostanie przeznaczona na 
realizację zadania „Zakup 
nowości wydawniczych do 
bibliotek”. Program realizo-
wany jest przez Bibliotekę 
Narodową. - W ramach do-
tacji biblioteki mogą zaku-
pić każdą publikację, która 
ukazała się drukiem lub na 
innym nośniku (książki mó-
wione, pisane alfabetem Bra-
ille’a, książki elektroniczne, 
wydawnictwa multimedial-
ne, wydawnictwa nutowe i 
kartograficzne), dostępną na 
rynku księgarskim. W tym 
roku biblioteki mogą zakupić 
również czasopisma kultu-
ralne i społeczno-kulturalne 
o charakterze ogólnopolskim 

- mówi Stanisława Bier-
nacka dyrektor żarowskiej 
biblioteki.

Nowe książki trafiają do 
żarowskiej biblioteki każde-
go roku. W 2014 r. bibliote-
ka zakupiła nowe woluminy 
również dzięki pozyskanej 
dotacji, w kwocie 8.100 zł.

Żarowska biblioteka to bi-
blioteka z pasją. Fundacja 
Orange w ramach programu 
„Orange dla bibliotek” przy-
znała żarowskiej instytucji 
certyfikat „Biblioteki z p@
sją”. W ramach progra-
mu, w którym uczestniczył 
również Żarów biblioteka 
umożliwiła mieszkańcom 
bezpłatny dostęp do Interne-
tu. Sama zaś biblioteka stała 
się przestrzenią nowoczesną 
i multimedialną. 

Magdalena Pawlik

Grób przeznaczony do 
likwidacji”. Naklejki z 

podobnym napisem mogą 
już niebawem pojawić się na 
nieopłaconych grobach na 
cmentarzach komunalnych 
w Żarowie i Wierzbnej.

Raz na 20 lat rodziny osób 
pochowanych na cmenta-
rzach zobowiązane są do 
uiszczania tak zwanej opłaty 
prolongacyjnej, która w gmi-
nie Żarów wynosi 291,60 
złotych. Informacje na ten 
temat były wielokrotnie 
podawane w lokalnej pra-
sie, stronie internetowej, a 
w ostatnim czasie zostały 
również wyeksponowane na 
banerze przy wejściach na 
cmentarze. Po części przy-
niosło to efekt, ale wciąż 
brakuje danych osobowych 
i aktualnych adresów osób 
zainteresowanych, których 
Urząd Miejski w Żarowie 
nie posiada. Stąd akcja, która 
już w pierwszych miesiącach 

jesiennych ma zostać prze-
prowadzona na cmentarzu w 
Żarowie i Wierzbnej. - Wie-
lokrotnie przypominaliśmy 
naszym mieszkańcom o tym, 
że po 20 latach od pierwszego 
pochówku należy wnieść ko-
lejną opłatę. Nie wysyłaliśmy 
żadnych pisemnych wezwań, 
ale informacje na temat opła-
ty za grób były wielokrotnie 
powielane. Dlatego przymie-
rzamy się, aby już we wrze-
śniu oznaczyć nieopłacone 
groby stosownymi naklejkami 
lub tabliczkami. Zdjęcia tych 
grobów znajdą się potem na 
stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, tak 
aby dostęp do tej informacji 
mogły uzyskać zainteresowa-
ne osoby. Zwłaszcza te, które 
zamieszkują poza granica-
mi naszej gminy. Po upływie 
trzech miesięcy od daty 
umieszczenia informacji na 
grobie i nie uiszczenia opła-
ty grób może zostać zlikwi-

dowany. Pomnik natomiast 
i krzyż zostaną przechowa-
ne do momentu odbioru ich 
przez rodzinę lub bliskich, a 
miejsce przeznaczone pod po-
nowny pochówek – wyjaśnia 
Tomasz Kuska Inspektor 
ds. gospodarki komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie. 

Czy to przyniesie efekt? 
Być może sytuacja ulegnie 
zmianie na przełomie paź-
dziernika i listopada, tuż 
przed Świętem Wszystkich 
Zmarłych, bo to wtedy naj-
częściej i najliczniej rodziny 
odwiedzają groby swoich bli-
skich. - Uspokajamy, że groby 
nie będą zlikwidowane z dnia 
na dzień. Jeśli ktoś ma wątpli-
wości, czy faktycznie zalega z 
opłatą, warto dowiedzieć się 
tego w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie. Przypominamy 
również, że likwidacja grobu 
nie zwalnia nas z wniesienia 
opłaty za okres, w którym 
pozostawał on nieopłacony – 
dopowiada Tomasz Kuska 
z żarowskiego Urzędu Miej-
skiego.

Szczegółowe informacje 
związane z funkcjonowa-
niem i eksploatacją cmen-
tarza można uzyskać w 
żarowskim Urzędzie Miej-
skim, w pokoju nr 10 bądź 
pod nr tel. 74 858 05 91 
wew. 334. 

Magdalena Pawlik

Dołącz do
Narodowego Czytania
Żarów po raz kolejny 

przyłączy się do ogólno-
polskiej akcji „Narodowego 
Czytania”. W tym roku pa-
tronuje jej Bolesław Prus, a 
lekturą obowiązkową będzie 
„Lalka”. W sobotę, 5 wrze-
śnia w Żarowie odbędzie się 
dzień z „Lalką”.

W jego przygotowaniu po-
mogą pracownicy żarow-
skiej biblioteki, którzy już 
dziś zapraszają wszystkich 
miłośników książek i pol-
skiej twórczości do wspól-
nego czytania. - Żarowska 
biblioteka również zgłosiła 
swój akces w kolejnej 4.edycji 

ogólnopolskiej akcji „Naro-
dowe Czytanie”. Zapraszamy 
wszystkich chętnych miesz-
kańców do głośnego czyta-
nia dzieł Bolesława Prusa. 
Chętni będą mogli przeczytać 
swój ulubiony fragment „Lal-
ki” - mówi Stanisława Bier-
nacka dyrektor biblioteki 
publicznej w Żarowie.

Miłośnicy książek spotka-
ją się w sobotę, 5 września 
na tarasie przed biblioteką 
w Żarowie. Dzieło Prusa we 
fragmentach będzie można 
czytać w godz. od 10.00 do 
12.00.

Magdalena Pawlik

Nie siedź
w domu. Zapisz 
się na zajęcia

Wszystkim, którzy chcą 
aktywnie spędzać czas, 

rozwijać swoje zdolności, zdo-
być nowe umiejętności i do-
świadczenia, spotkać ciekawe 
osoby czy wystąpić przed pu-
blicznością, Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie 
proponuje udział w zajęciach. 
Zapoznaj się z propozycjami i 
znajdź coś dla siebie: 
→ pracownia muzyczna (koło 
gitarowe dla dzieci i młodzieży, 
nauka gry na flecie oraz keybo-
ardzie), 
→ pracownia taneczna (zajęcia 
taneczne dla najmłodszych od 3 
do 10 lat)
→ pracownia teatralna (zajęcia 
odbywają się w Teatrze Bez-
domny)
→ pracownia plastyczna (Aka-
demia Malucha i zajęcia pla-
styczne dla dzieci i młodzieży)
→ pracownia ceramiczna (za-
jęcia ceramiczne dla dzieci i 
młodzieży)
→ pracownia sportowa (szkół-
ka piłkarska dla dzieci w wieku 
5-9 lat, sekcja akrobatyki spor-
towej i szkółka tenisowa)

UWAGA: Warunkiem 
przyjęcia na zajęcia jest wy-
pełnienie nowej deklaracji 
oraz zapoznanie się z nowym 
regulaminem uczestnictwa 
w zajęciach, dotyczy to za-
równo nowych uczestników, 
jak i osoby uczestniczące w 
roku ubiegłym. 
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Wakacyjny projekt
asystentów rodziny

Kolumna morowa z XVIII
wieku w Wierzbnej

Plony zebrane, maszyny odstawione, a rolnicy mogą w końcu odetchnąć z 
ulgą. Nadszedł czas odpoczynku i świętowania. Zakończenie tegorocznych 
żniw rolnicy będą mogli uczcić w niedzielę, 6 września podczas gminnych do-
żynek w Wierzbnej.

Gospodarze Święta Plo-
nów, mieszkańcy Wierzb-
nej wraz z organizatorami 
przygotowali dla wszyst-
kich uczestników wiele 
dożynkowych atrakcji. Bę-
dzie w czym wybierać. A i 
emocji nie zabraknie, kiedy 
mieszkańcy sołectw rywa-
lizować będą w drugim 
etapie Turnieju Wsi. - Tra-
dycyjnie, gminne uroczysto-
ści dożynkowe zainauguruje 
Msza Święta dziękczynna w 
intencji żarowskich rolni-
ków. Podczas liturgii ce-
lebrowanej o godz. 11.30 
w kościele w Wierzbnej 
poświęcone zostaną wień-
ce i chleby wypieczone z 

tegorocznego ziarna. Po 
kończącym uroczystości re-
ligijne błogosławieństwie, 
o godz. 13.00 korowód do-
żynkowy przejdzie na bo-
isko sportowe w Wierzbnej, 
by tam obrzędem dożynko-
wym rozpocząć oficjalną 
część uroczystości. Jak co 
roku nie zabraknie stoisk 
wiejskich z pysznym, swoj-
skim jadłem. Swoją twór-
czość prezentować będą 
także lokalni rękodzielni-
cy. Miłośników ludowych 
przyśpiewek zapraszamy 
na przegląd zespołów wiej-
skich, a fanów sportowych 
emocji na finał Turnieju 
Wsi. Całość zwieńczy za-

bawa taneczna. Serdecznie 
zapraszamy! - wylicza Ga-
briela Nastałek-Żygadło 
z Referatu Oświaty Fun-
duszy Zewnętrznych i Pro-
mocji Urzędu Miejskiego w 
Żarowie. 

Tegoroczne dożynki gmi- 
-nne, które odbędą się w 
Wierzbnej to atrakcje dla 
każdego. Oprócz typowych 
tradycji dożynkowych na 
wszystkich uczestników 
czeka dobra zabawa. I po-
znamy wreszcie Sołeckie-
go Mistrza, którego wyłoni 
Turniej Wsi.

Magdalena Pawlik

„Aktywnie, twórczo i zdro-
wo – promowanie aktyw-

nych form spędzania czasu 
wolnego dzieci i rodzin” to ty-
tuł projektu, który od lipca na 
terenie gminy Żarów realizują 
pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej Teresa Borowiec i 
Elżbieta Strzałkowska.

Program, który adresowany 
jest do  kobiet niepracujących 
zajmujących się na co dzień 
wychowaniem dzieci i do sa-
mych dzieci ma pomóc rodzi-
nom zacieśnić więzi emocjo-
nalne, nauczyć poprawnych 
relacji i podnieść kompetencje 
wychowawcze. - W trosce o 
los dzieci i ich więzi z rodzi-
cami pracownicy żarowskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
opracowali projekt, który skła-

da się z trzech części. Pierwsza 
to wypoczynek dla dzieci, zor-
ganizowany w formie półkolo-
nii, podczas którego najmłodsi 
uczą się samodzielności, współ-
pracy w grupie i prawidłowych 
relacji z rówieśnikami. W jego 
ramach organizujemy dzieciom 
wyjazdy do kina, Bobolandii 
czy na basen. Druga część pro-
jektu związana jest ze wspól-
nym spędzaniem wolnego czasu 
dzieci i ich rodziców. W tej czę-
ści programu rodziny wspólnie 
biorą udział w zabawach i za-
jęciach integracyjnych. Tutaj 
również podjęliśmy się organi-
zacji wspólnych wyjazdów, na 
żagle, do kina, a nawet zabaw 
dla dzieci i ich rodziców w par-
ku. Ostatnia, trzecia część pro-
jektu to warsztaty wychowaw-

cze, które adresowane są do 
rodziców. Uczestnicy nabędą 
umiejętności z zakresu aktyw-
nego słuchania, asertywnego 
porozumiewania się i nawią-
zania efektywnej współpracy z 
dzieckiem – tłumaczy Teresa 
Borowiec asystent rodzinny z 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie.

Asystenci rodzinni nie tyl-
ko pomagają, wspierają i do-
radzają. Nowy projekt opra-
cowany przez żarowskich 
pracowników Ośrodka Po-
mocy Społecznej to ciekawa 
alternatywa na wspólne ak-
tywne spędzanie czasu dla 
rodzin objętych asystenturą 
rodziny. Na wspólne bycie 
razem.

Magdalena Pawlik

Dożynki gminne
w Wierzbnej

Celem projektu jest przede wszystkim promowanie metod wychowawczych sprzyjających rozwojowi dziecka, a 
także pokazanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego i uświadomienie, jak ważną rolę w kształtowaniu 
rozwoju dziecka stanowi kontakt z rodzicami.

Os o b l i w a 
k o l u m n a 

morowa, znajduje się również 
w miejscowości Wierzbna, 
gm. Żarów, pow. Świdnica. 
Jak podaje Tomasz Ciesielski w 
Monografii miasta i gminy Ża-
rów … słup dziękczynny, XVIII-
wieczny przy drodze do Nowic 
za folwarkiem. 

Upamiętniał wielką zara-
zę bydła, ustawiono go na 
miejscu, gdzie zakopano 50 
padłych zwierząt. Autor nie 
podaje jednak konkretnych 
źródeł dokumentujących za-
bytek. W istocie słup stojący 
przy cmentarzu, składa się z 
postumentu, kolumny toskań-
skiej i figury przedstawiającej 
postać św. Marii Immaculaty 
(łac. niepokalanej) z dłońmi 
złożonymi w modlitewnym 
geście na piersiach. Zabytek 
będący wotum, wystawio-
nym w intencji błagalnej lub 
dziękczynnej nie posiada 
w gruncie rzeczy swojego 
funkcjonalnego odpowiedni-
ka. W odróżnieniu od niego 
inne znane kolumny morowe 
związane są z zarazami panu-
jącymi pośród ludności, a nie 
wśród zwierząt hodowlanych. 
Kolumna z Wierzbnej odzna-
cza się prostotą wykonania, 
co typowe jest dla tego ro-
dzaju zabytków, posadowio-
nych na gruntach wiejskich. 
Umieszczona na niej figura 

przedstawia postać św. Marii 
Niepokalanej bez dzieciątka, 
w młodym wieku, przyodzia-
ną w długą suknię i stojącą na 
księżycu lub kuli ziemskiej 
oplecionej wężem (?), bez 
gwiaździstej korony wokół 
głowy. Bliską analogię stano-
wi tutaj figura umieszczona 
na kolumnie z roku 1733, któ-
ra znajduje się przed zamkiem 
w Wołowie.   

Słup morowy z Wierzbnej, 
przedstawia bardzo interesu-
jący zabytek XVIII-wiecznej 
architektury wiejskiej. Jego 
pierwotna funkcja jako wo-
tum, wystawione w intencji 
błagalnej lub też dziękczyn-
nej za odejście zarazy bydła, 
czyni go niewątpliwie uni-
kalnym. Słup wyraża głębo-
ką pobożność ówczesnych 
mieszkańców wsi. Pojawił się 
zresztą w nieprzypadkowej 
miejscowości, gdzie kościół 

katolicki za sprawą krze-
szowskich cystersów osiągnął 
pozycję dominującą. Wraz 
z tutejszym Nepomukiem z 
1701 roku stanowi przykład 
szybkiego przenoszenia i osa-
dzania nowych idei oraz tren-
dów panujących w centrach 
austriackiej monarchii wła-
danej przez kolejnych cesarzy 
Leopolda I, Józefa I i Karola 
VI Habsburga. 

Opracowanie:
Bogdan Mucha GCKiS

Śladami historii
część

II

Dołącz do
Narodowego Czytania

Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żaro-
wie poszukuje pra-
cownika na stanowisko 
konserwator-elek tr yk. 
Więcej informacji w sie-
dzibie Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu przy 
ul. Piastowskiej 10A w 
Żarowie bądź pod nr tel. 
74 858 07 53.
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Polsko-Holenderski turniej piłkarski w Łażanach

Ernest Sojski rewelacją Mistrzostw Polski! Brąz i wielki dramat 
Pudłowskiego

Piękny kraj, piękne dziew-
czyny i piękne tradycje.

Tak pierwszy dzień wizyty 
w Polsce opisywali piłkarze 
z Holandii, którzy na zapro-
szenie radnej Rady Miejskiej 
Marii Tomaszewskiej, klu-
bu sportowego „Zryw Łaża-
ny”, sołtysa Jana Sołtysia-
ka i Rady Sołeckiej zawitali 
również do Łażan, aby tam 
zagrać towarzyski mecz o 
puchar Burmistrza Miasta 
Żarów. To był niecodzienny 
turniej piłkarski, ale emocji 
nie zabrakło do samego koń-

ca. - Kontakty z niderlandzką 
drużyną zostały nawiązane 
już w minionym roku. Tak 
szczęśliwie się składa, że na-
rzeczona jednego z zawodni-
ków pochodzi z Mikoszowej i 
właśnie to stanowiło impuls 
do wizyty w Polsce, a przy 
tym odwiedzin naszej gminy.  
Starcie z drużyną „Zryw Ła-
żany” nie było jednak wcale 
takie proste, bo ostatecznie 
mecz zakończył się zwycię-
stwem naszych piłkarzy, ale 
to tylko dobry powód, aby 
znów się spotkać i rozegrać 

Wspólne zdjęcie zawodników obydwu drużyn piłkarskich i organizatorów 
spotkania. 

Ernest Sojski, to aktualnie jeden 
z czołowych zawodników Gońca 
Żarów. Fot. M. Korzekwa

Organizatorzy meczu: radna Rady Miejskiej Maria Toma-
szewska, sołtys Jan Sołtysiak, Rada Sołecka i klub sportowy 
„Zryw Łażany” składają serdeczne podziękowania dla burmi-
strza Leszka Michalaka oraz pracowników Urzędu Miejskie-
go w Żarowie za pomoc udzieloną podczas przygotowań do 
spotkania.

przyjacielski mecz – mówiła 
tuż po zakończonym turnie-
ju mieszkanka Łażan i radna 
Rady Miejskiej Maria To-
maszewska.

Sam turniej piłkarski, któ-
ry rozegrany został w pią-
tek, 31 lipca w Łażanach był 
okazją nie tylko do sporto-

wej rywalizacji, ale przede 
wszystkim do wspólnej in-
tegracji. Organizatorzy pił-
karskiego turnieju zadbali, 
aby przyjezdni goście czu-
li się u nich jak najlepiej. 
- Serdecznie dziękujemy za 
zaproszenie i liczymy, że 
rewanż odbędzie się już w 

holenderskim Echt. Mamy 
nadzieję, że to nie ostatnia 
nasza wizyta w Polsce, bo 
jest tu naprawdę pięknie. 
Być może w przyszłym roku 

znów odwiedzimy Polskę, a 
przy okazji rozegramy rów-
nie udany turniej – podsu-
mował Dominique Beulen 
z drużyny E.V.V. Echt.

Spadkowicz jednak w IV lidze
Rzutem na taśmę piłkarze Zjednoczonych wskoczyli do IV Ligi. LKS Stary Śleszów nie poradził sobie z 
kłopotami organizacyjnymi i został zmuszony do wycofania się z rozgrywek kilka dni przed inauguracją 
sezonu. Miejsce zespołu zajął spadkowicz, który na koniec sezonu 2014/15 zajął najwyższą pozycję w 
strefie spadkowej, czyli KS Zjednoczeni PCO Żarów.

Pierwszy mecz pokazał, 
iż zespół Adama Łagiewki 
wykorzystał szczęśliwy los. 
Na inaugurację sezonu biało-
niebiescy w meczu wyjazdo-
wym podejmowali beniamin-
ka Lotnik Jeżów Sudecki. W 
pierwszej połowie sytuacje 
bramkowe stwarzały oby-
dwa zespoły. W lepszych 
nastrojach do szatni udali się 
piłkarze Lotnika. Premiero-
wego gola dla Jeżowa Sudec-
kiego w czwartej lidze zdo-
był Górgul, otwierając tym 
samym wynik spotkania. W 
drugiej odsłonie obserwato-

rzy zobaczyli znacznie wię-
cej celnych trafień, a zaczęło 
się od wyrównującej bramki 
Przemysława Kloca, który 
wykorzystał dośrodkowanie 
Kołodzieja i błąd bramka-
rza gospodarzy, umieszcza-
jąc futbolówkę strzałem z 
głowy w siatce Lotnika. Ra-
dość Zjednoczonych z wy-
równania nie trwała długo. 
Ponownie Damian Górgul 
wyprowadził gospodarzy na 
prowadzenie. W zamiesza-
niu podbramkowym stojąc 
tyłem do bramki przytomnie 
zagrał głową, przerzucając 

bramkarza Zjednoczonych. 
Niedziela należała jednak do 
Przemysława Kloca. W 80. 
minucie najlepszy strzelec 
Zjednoczonych zmienił re-
zultat na 2:2, a już w doliczo-
nym czasie gry skompletował 
hat-tricka, zapewniając swo-
jej drużynie wygraną 2:3! 

Zjednoczeni: Hruszowiec 
- Drąg, Bielski, Kaczmar-
czyk, Chłopek, Czoch (80’ 
Łuczak), Kołodziej, Dubic-
ki (70’ Bobrecki), Goździe-
jewski, Kloc, Łagiewka 
(70’ Jernutowski).

Nie udał się pierwszy mecz 
Zjednoczonych przed wła-
sną publicznością. Olimpia 
Kowary była o klasę lepsza 
i zasłużenie wygrała całe 
spotkanie. Od początku me-
czu ataki piłkarzy z Kowar 
zmusiły Zjednoczonych 
do głębokiej obrony. Wy-
nik spotkania już w drugiej 
minucie uderzeniem piłki 

głową mógł otworzyć Ad-
rian Nowiński, ale czujny 
w bramce był Marcin Hru-
szowiec. Olimpia pierwsze 
celne trafienie zanotowała 
już w 11. minucie. Marcin 
Smoczyk zgrał piłkę głową 
do Mateusza Hana, a ten 
z bliskiej odległości sku-
tecznie strzelił na 1:0. Ko-
warzanie wciąż przeważali, 
ale świetny mecz w bram-
ce Zjednoczonych rozgry-
wał doświadczony Marcin 
Hruszowiec. Gospodarze 
po zmianie stron próbowali 
wejść do gry, ale nie mieli 
argumentów, aby poważ-
nie zagrozić bramce gości. 
Olimpia dążyła do strzele-
nia drugiego gola, co udało 
się w 67. minucie. Rzut wol-
ny Chajka zamknął Adrian 
Nowiński i uderzeniem z 
głowy dał dwubramkowe 
prowadzenie swojej druży-
nie. Zjednoczeni nie byli w 

stanie nawiązać walki, a z 
każda minutą brakowało sił. 
W 80 min strzał Sebastiana 
Szujewskiego na rzut rożny 
sparował Hruszowiec, ko-
lejny raz udowadniając, że 
jest najjaśniejszym punktem 
swojej drużyny. Tuż przed 
końcem regulaminowego 
czasu prostopadłe podanie 
sfinalizował Marcin Kru-
pa. W ostatniej akcji spo-
tkania efektowny szczupak 
Daniela Gałacha przyniósł 
wygraną Olimpii w całym 
spotkaniu 4:0

Zjednoczeni: Hruszowiec 
- Kaczmarczyk, Bielski, 
Drąg, Chłopek (70 Okar-

ma), Czoch (60 Łuczak), 
Kołodziej, Goździejew-
ski, Dubicki (85 Gaładyk), 
Jernutowski (80 Rudnik), 
Kloc.

W szeregi Zjednoczonych 
tuż przed sezonem dołączyli: 
Maciej Bielski (GKS Kobie-
rzyce IV liga), Mariusz Łu-
czak (Zieloni Mrowiny, kl. 
A). Damian Uszczyk zasilił 
szeregi Górnika Wałbrzych 
(III liga), Paweł Zyl w no-
wym sezonie wybiegnie na 
murawę Victorii Świebodzi-
ce (kl. O), a Mirosław Mar-
szałek przeszedł do Polonii 
Stali Świdnica (III liga).

Krzysztof Dutkiewicz

Wyniki 2. kolejki IV ligi:
Zjednoczeni PCO Żarów  – Olimpia Kowary 0:4
AKS Strzegom   – Bielawianka Bielawa 1:1
Włókniarz Mirsk   – Polonia Trzebnica 3:2
Granica Bogatynia  – GKS Kobierzyce 1:1
Sokól Wielka Lipa   – Orzeł Ząbkowce Śl. 2:1
Orkan Szczedrzykowice  – Pogoń Oleśnica 2:3
BKS Bobrzanie Bolesławiec  – Piast Nowa Ruda 1:2
Lotnik Jeżów Sudecki  – Chrobry Głogów 4:2

W katowickim Spodku 
zakończyły się mi-

strzostwa Polski Juniorów 
w szachach szybkich i bły-
skawicznych. 

Największa impreza w histo-
rii Polskiego Związku Szacho-
wego, w której udział wzięło aż 
946 zawodników! Zawody ob-
fitowały w liczne niespodzian-
ki, a jedną z nich sprawił repre-
zentant Gońca Żarów, Ernest 
Sojski. Pierwszego dnia roze-
grano cztery rundy, drugiego 
kolejne pięć, a ostatniego dnia 
zmagań na szachistów czekały 
dwie ostatnie batalie.

Podczas mistrzostw odby-
wała się transmisja online, 
dzięki której kibice mogli śle-

dzić przebieg partii. Jednocze-
śnie zespół komentatorski w 
składzie: arcymistrz Marcin 

Tazbir, mistrz międzynaro-
dowy Jacek Bielczyk, Maria 
Leks i Angelika Dziodzio 
wraz z zaproszonymi gośćmi, 
na żywo analizowali partie w 
telewizji internetowej. 

Około 10 tysięcy rozegra-
nych partii, to liczba, która 
tylko podkreśla rozmiar i ran-
gę tej imprezy. W krajowym 
czempionacie rewelacyjnie 
spisał się Ernest Sojski, re-
prezentujący Gońca Żarów. 
Do ostatniej rundy nie zaznał 
smaku porażki i stał się moc-
nym kandydatem do zdobycia 
medalu. - Szkoda przegranej 
ostatniej rundy w turnieju bły-
skawicznym. Ernest miał szan-
sę nawet na złoty medal. Po-

dium miał już gwarantowane 
– opowiada Artur Adamek, 
prezes Gońca Żarów.

Porażka ze zwycięzcą całych 
zawodów Jakubem Chyżym 
(KSz Stilon Gorzów Wlkp.) 
spowodowała, iż Ernest osta-
tecznie ukończył zawody na 
7. miejscu. Do rywalizacji 
przystąpiło 127 szachistów. - 
To bardzo dobry wynik. Osią-
gnął najlepszy rezultat spośród 
wszystkich zawodników z Dol-
nego Śląska w kategorii do lat 
dziesięciu – dopowiada Artur 
Adamek.

W turnieju szachów szyb-
kich, Sojski uplasował się na 
17. pozycji.

Krzysztof Dutkiewicz

W Grudziądzu rozegrana 
została rywalizacja 

bokserska w XXI Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży.

Na zawodach, które zali-
czane są jako Mistrzostwa 
Polski kadetów wystartował 
Wojciech Pudłowski. Brąz 
i wielki pech w turnieju... 
Reprezentujący Boks Polonię 
Świdnica mieszkaniec Mro-
win był nie do zatrzymania. 
W walce ćwierćfinałowej 
doznał poważnej kontuzji 
prawej dłoni i dalszy występ 
w zawodach był niemożliwy. 
Ostatecznie startujący w kat. 

do 70 kg pięściarz zdobył 
brązowy medal. 

Szkoda pechowej kontuzji, 
bo było o co walczyć. Najlep-
si zawodnicy w poszczegól-
nych kategoriach wagowych 
mogą liczyć na powołania do 
kadry narodowej, a przecież 
krajowe mistrzostwa są pod 
stałym nadzorem trenerów 
reprezentacji Polski. 

Krzysztof Dutkiewicz

foto: www.olimpia-kowary.pl


