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Barwny korowód dożynkowy, msza święta dziękczynna, tradycyjne obrzędy, pyszności na 
dożynkowych stołach i mimo kapryśnej aury dobra, wspólna zabawa. Tak wyglądały tegoroczne 
dożynki gminne w Wierzbnej. 

Mieszkańcy Mrowin 
urządzą siłownię

Uwaga rolnicy!

Z wizytą w Ujfeherto

W związku z suszą, jaka 
wystąpiła na terenie 

gminy Żarów, burmistrz Le-
szek Michalak wystąpił do 
Wojewody Dolnośląskiego z 
wnioskiem o powołanie Ko-
misji do szacowania strat.

Procedura szacowania roz-
pocznie się niezwłocznie po 
uzyskaniu pozytywnej od-
powiedzi od Wojewody. - W 

Okazją do wspólnego 
spotkania były ob-

chody powstania państwa 
węgierskiego. Wspólnie 
z mieszkańcami Węgier 
w dniach 19-22 sierpnia 
uroczystość tą świętowali 
również Żarowianie. 

Na zaproszenie burmi-
strza Ujfeherto Nagy Sán-
dora do Ujfeherto pojechali 

Będzie otwarta dla wszyst-
kich mieszkańców Mro-

win, choć ze sportowego 
sprzętu będą mogli korzystać 
również wszyscy mieszkańcy 
okolicznych miejscowości. 

W byłej sali gimnastycznej 
w Mrowinach ma powstać si-
łownia. Mieszkańcy nie mu-

PLON niesiemy PLON...

związku z powyższym prosi-
my rolników o jak najszybsze 
składnie wniosków o oszaco-
wanie strat w produkcji ro-
ślinnej. Formularze wniosków 
o powołanie komisji są do-
stępne w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie, w pokoju nr 8 
– mówi Gabriela Nastałek-
Żygadło.

więcej na str. 3

przedstawiciele żarowskie-
go Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów, Or-
kiestry Dętej, zastępca bur-
mistrza Grzegorz Osiecki 
oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Koniecz-
ny i radny Mieczysław 
Myrta. 

więcej na str. 7
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Zobacz, jak Żarowianie pożegnali te-
goroczne wakacje.

Droga przy ul. Kazimierza Wielkie-
go wymagała pilnego remontu. 

Bardzo dobrze spisują się po nie-
spodziewanym powrocie do IV 
Ligi piłkarze KS Zjednoczeni PCO 
Żarów.

Więcej na str. 4 i 5

szą martwić się o profesjo-
nalny sprzęt sportowy, który 
znajdzie się w nowej siłowni, 
bo ten z inicjatywy burmi-
strza Leszka Michalaka na 
rzecz Stowarzyszenia „Mro-
winy na Swoim” przekazał 
Invest-Park Development.

więcej na str. 3

Sprzęt sportowy stał nieużywany w budynku dzisiejszego przedszko-
la „Chatka Małolatka” przy ul. Zamkowej w Żarowie i w dużej mierze to z 
inicjatywy burmistrza Leszka Michalaka został przekazany do dyspozycji 
mieszkańców Mrowin. 

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Związku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów chętnie nawiązują międzynarodowe kontakty. Na zdjęciu, pod-
czas przejazdu bryczką konną Krystyna Markiewicz i Ryszard Łękarski z 
żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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Jeśli rozpoznajesz czworonoga na zdjęciu bądź znasz jego właścicieli 
skontaktuj się z jego tymczasowymi opiekunami pod wskazany numer tele-
fonu lub poinformuj o tym Urząd Miejski w Żarowie.

Jak długo telebim zdobić będzie jeszcze budynek Żarowskiej Izby Histo-
rycznej? Tego jeszcze nie wiadomo. 

Szukamy właściciela psa

Co dalej z telebimem?

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku zaprasza

Zapraszamy na „AGRO – SHOW”
w Bednarach

Jak co roku Dolnośląska Izba 
Rolnicza organizuje wyjazd 

na pokaz maszyn rolniczych 
„Agro – Show” w Bednarach 
koło Poznania.

Wyjazd odbędzie się w so-
botę, 19 września (zbiórka we 
wczesnych godzinach poran-
nych w Świdnicy). Przewidy-

wany koszt wyjazdu – 20 zł. 

Chętni mogą zapisywać się w 
Urzędzie Miejskim w Żarowie, 
w pok. nr 8. Informacji udziela 
Gabriela Nastałek – Żyga-
dło, tel. 74 858 00 84 wew 342. 
Zapisy trwają do 12 września, 
ilość miejsc ograniczona!

Włamywacz i złodziej
Nieznany sprawca włamał się do jednego z domków jednoro-
dzinnych stojących w Krukowie i dokonał kradzieży różnych 
przedmiotów. Łupem włamywacza padły przedmioty meta-
lowe, monety i piła elektryczna, których wartość oszacowa-
no na kwotę 1500 złotych. Rabuś skorzystał z nieobecności 
właściciela, podważył drzwi i do domu wszedł przez balkon. 
Żarowscy funkcjonariusze policji ustalają okoliczności zda-
rzenia i poszukują nieznanego sprawcy. Za kradzież z włama-
niem grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. 

Zraniła matkę nożem
Dziewiętnastoletnia mieszkanka Żarowa odpowie za napaść 
na swoją matkę. Kobieta na szczęście nie odniosła żadnych 
poważnych obrażeń. - Córka zraniła swoją matkę nożem, a na-
stępnie ukradła z lodówki artykuły spożywcze. Pokrzywdzona 
oprócz rany ciętej na dłoni została jeszcze kopnięta w nogę. 
Sprawczyni nie usłyszała jeszcze zarzutów, a za ten czyn może 
trafić do więzienia nawet na pięć lat. Sprawa jest w toku. Nie 
wiadomo, co było przyczyną konfliktu córki z matką. Wiemy 
natomiast, że dziewiętnastolatka sprawia duże problemy wy-
chowawcze – mówi Sławomir Jankowski zastępca komen-
danta policji w Żarowie. 

Z promilami za kierownicą
Ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie miał 36-letni 
mieszkaniec Żarowa, który w takim stanie kierował swoim 
samochodem. Funkcjonariusze policji zatrzymali mężczyznę 
podczas rutynowej kontroli drogowej. W takich samych oko-
licznościach w Żarowie został zatrzymany obywatel Ukrainy, 
który również kierował samochodem pod wpływem alkoho-
lu. Mężczyzna zanotował  wynik 0,5 promila alkoholu. Za-
trzymani za jazdę pod wpływem alkoholu stracili już prawo 
jazdy. Mogą również trafić do więzienia na dwa lata. 

Oprac. Magdalena Pawlik

→ Sprzedam tanio mieszkanie w 
Żarowie , 41 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, piec gazowy 2-funkcyjny. 
Mieszkanie oddane do użytku w 
2004 roku. Niskie koszty eksploata-
cji. Tel. 607 124 166
→ Sprzedam mieszkanie w Żarowie, 
44 m2. Tel. 508 299 700
→ 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 tys. zł. Kontakt: 605 645 487
→ Sprzedam działkę budowlaną 16 arów w Imbramowi-
cach. 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 Pia-
stów,  przy ul. Henryka Brodatego, pow. 1000 m2, w pełni uzbro-
joną. Tel.0049 1791124606, 0049 1799665599
→ Wynajmę lokal handlowo – usługowy umeblowany 49 m2 w 
Żarowie (Osiedle – obok Gimnazjum). Tel. 607 16 95 65
→ Sprzedam lokal handlowy w Żarowie 49 m2 – 3 pomieszczenia 
+ WC, umeblowany, alarm, rolety, na parterze w dobrej lokaliza-
cji. Tel. 607 16 95 65

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony 

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 126/2015 z dnia 24.08.2015r.

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony 

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 131/2015 z dnia 01.09.2015r. 

Od kilku dni w Bożano-
wie wałęsa się pies, 

którego tymczasowo przy-
garnęli mieszkańcy wsi.

Nie wiadomo, czy pies 
uciekł swojemu właścicie-
lowi czy po prostu został 
porzucony. Jest łagodny, 
towarzyski i przyjaźnie na-
stawiony do ludzi. - Po jego 
zachowaniu stwierdziliśmy, 
że jest udomowiony. Nie 
szczeka, nie wykazuje żad-
nej agresji, a najgorsze jest 
to, że samochody nie stano-
wią dla niego żadnego za-
grożenia. Zwierzak nie boi 
się samochodów i wychodzi 

na ulicę bez żadnego lęku. 
Już kilka razy było słychać 
sygnały przejeżdżających i 
mocno hamujących pojaz-
dów. Być może całe życie 
spędził u kogoś w domu i nie 
nauczył się żyć jak inne psy 
– mówią tymczasowi opie-
kunowie psa.

Jeżeli ktoś szuka tego psa, 
tęskni za nim albo zainte-
resowany jest jego adopcją 
proszony jest o kontakt pod 
nr tel. 693 509 760. 

Więcej informacji w spra-
wie adopcji psów udziela 
Michał Domański, pod-
inspektor ds. wojskowości, 

obrony cywilnej, bezpie-
czeństwa i porządku pu-
blicznego Urzędu Miejskie-

go w Żarowie pod nr tel. 74 
858 05 91, wew. 367. 

Magdalena Pawlik
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GLORIA
Usługi pogrzebowe

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

Tel. całodobowo
607 946 188

Od kilku miesięcy na ścia-
nie budynku Żarowskiej 

Izby Historycznej wisi nie-
użytkowany telebim, który 
pierwotnie miał prezento-
wać materiały promocyjne 
o Dolnym Śląsku i przy oka-
zji filmowe projekcje Żarow-
skiej Kroniki Filmowej. 

Początkowo wywołał duże 
poruszenie wśród mieszkań-
ców Żarowa, którzy zastana-
wiali się, jak dużymi koszta-
mi zostanie obciążona gmina 
i co przedstawiane będzie 
na tak dużym ekranie. -  Za 
udział w pilotażowym projek-
cie „Regionalna platforma 
informacyjna dla mieszkań-
ców i samorządów Dolnego 
Śląska e-DolnySlask” gmina 
z tytułu posiadania telebimu 

nie poniosła żadnych kosztów 
finansowych. Bezpłatnie rów-
nież miały być wyświetlane 
materiały filmowe naszej kro-
niki filmowej. Nie nastąpiło 
to do dnia dzisiejszego, po-
nieważ Urząd Marszałkowski 
we Wrocławiu odstąpił od re-
alizacji programu promocyj-
nego za ponad 60 milionów 
złotych. Zostaliśmy jedynie 
zdawkowo poinformowani, 
że wszystkie telebimy, które 
zostały zamontowane w ra-
mach realizacji tego projektu 
w niektórych gminach, zo-
stają na razie na ich terenie. 
Kiedy ruszy telebim? Tego nie 
wiemy, bo żadnej konkretnej 
odpowiedzi ze strony Urzędu 
Marszałkowskiego wciąż nie 
otrzymaliśmy – wyjaśnia bur-

mistrz Leszek Michalak.
Minął rok od momen-

tu, kiedy w Żarowie poja-
wił się duży telebim. Jedni 
mieszkańcy już się do niego 
przyzwyczaili, a inni wciąż 
zastanawiają się, kiedy w 

końcu zostanie uruchomiony. 
Szkoda, że na to pytanie nie 
potrafią odpowiedzieć sami 
organizatorzy projektu. Dla-
tego odpowiadamy, co dalej z 
telebimem? Na razie nic ...

Magdalena Pawlik

Zarząd Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Żarowie 
informuje, że w piątek, 11 
września o godz. 17.00 w 
auli gimnazjum odbędzie się 
zebranie organizacyjno-wy-
borcze.

Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych.
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Żarowianie pożegnali wakacje
Konkursy, sportowe turnieje, występy artystyczne i dobra wspólna zabawa. A w finale mistrzostwa gry w bule, które tradycyjnie prowadzili studenci z żarowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. To tylko niektóre z atrakcji, które czekały na mieszkańców gminy Żarów podczas pikniku w sobotę, 29 sierpnia z okazji zakończenia lata.

Na scenie w Parku Miejskim dla wszystkich mieszkańców zaprezentowali 
się Krukowianie, Żarowianie i Senyor-Rici, a do tańca przygrywał zespół 
Anmaro i DJ Peqtus. Nie zabrakło wspólnych zabaw dla najmłodszych. 
Czekały na nich dmuchańce, malowanie twarzy w „salonie” Elżbiety Ku-
las i sportowe turnieje przygotowane przez organizatorów imprezy Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz TKKF „Chemik”. Podczas wystę-
pu, na zdjęciu chór Senyor-Rici z prowadzącym Ryszardem Fidlerem.

Wiązankę przebojów cygańskich zaśpiewali również Krukowianie. - 
Wszystko co dobre szybko się kończy, ale cieszymy się, że mogliśmy dziś 
wystąpić i porwać żarowską publiczność do tańca. Wystąpiliśmy w repertu-
arze muzyki cygańskiej i do tego też wykonania nawiązywały nasze stroje. 
Krukowianie bardzo chętnie integrują się z mieszkańcami gminy - mówiły 
Małgorzata Miodowska i Katarzyna Banasik-Bendlewska mieszkanki 
Krukowa. 

Tradycyjnie jak co roku poznaliśmy mistrzów gry w bule. W żarowskim star-
ciu walczyli nie tylko najmłodsi, których do samego końca dopingowali ich 
rodzice i seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Za świetną rywalizację i 
wysoki poziom gry zwycięzcy turnieju w bule wywalczyli puchary. Swoich sił, 
podczas sobotniego pikniku z okazji zakończenia wakacji próbowali również 
dorośli. I tutaj rywalizacja była naprawdę zacięta. - Z przyjemnością, kolejny 
już raz współorganizujemy turniej w bule. Dla dzieci to niesamowita frajda, a 
dla dorosłych wielkie emocje i dużo dobrej zabawy. Dziś występujemy w roli 
sędziów, którzy oceniają i przyznają punkty. Jednak przymierzamy się, aby 
zorganizować mistrzostwa w bule, w których zagrają nasi seniorzy i radni z 
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Następne wakacje dopiero za rok, ale nasi 
studenci już dziś myślą, aby jak najszybciej znów „studiować” na naszym 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Żarowie - śmiała się Krystyna Markie-
wicz prezes żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wspólne zdjęcie tegorocznych zwycięzców gry w bule wraz z organizatorami turnieju słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarowie.

Mistrzowie gry w bule:

Kategoria dzieci:

I miejsce – Wiktor Knap i Michał Szczurek
II miejsce – Roksana Lider i Krzysztof Kuriata
III miejsce – Oliwia Perczak i Krystian Kuriata

Kategoria dorośli:

I miejsce – Marek Ignatowicz i Wiktor Siemiochin
II miejsce – Ewa Łękarska i Marian Marzec
III miejsce – Irena Wasilewska i Henryk Wasilewski

Mieszkańcy Mrowin urządzą siłownię

Uwaga rolnicy!

Będzie otwarta dla 
wszystkich mieszkań-

ców Mrowin, choć ze spor-
towego sprzętu będą mogli 
korzystać również wszyscy 
mieszkańcy okolicznych 
miejscowości.

W byłej sali gimnastycznej 
w Mrowinach ma powstać 
siłownia. Mieszkańcy nie 
muszą martwić się o pro-
fesjonalny sprzęt sportowy, 
który znajdzie się w nowej 
siłowni, bo ten z inicjatywy 
burmistrza Leszka Micha-
laka na rzecz Stowarzysze-

nia „Mrowiny na Swoim” 
przekazał Invest-Park De-
velopment. Teraz tylko trze-
ba przygotować i odświeżyć 
pomieszczenie, w którym 
będzie można ćwiczyć na 
nowych urządzeniach spor-
towych. - Wśród sprzętów, 
które przekazaliśmy dla 
mieszkańców Mrowin są 
przyrządy treningowe, ro-
wer magnetyczny, wioślarz, 
automat do gry w strzałki, 
orbi trek magnetyczny, stół 
bilardowy i stolik piłkarski. 
Jest to używany sprzęt, ale w 

bardzo dobrym stanie tech-
nicznym. Do tej pory stał 
nieużytkowany w budynku 
przy ulicy Zamkowej w Ża-
rowie, gdzie kilka lat temu 
jeszcze swoje biura wynaj-
mowali pracownicy strefy 
ekonomicznej. Mam nadzie-
ję, że dzięki temu młodzież 
będzie mogła spędzać swój 
wolny czas przyjemnie i po-
żytecznie – mówi Henryk 
Pietroń z Invest-Park De-
velopment.

Od kiedy działać będzie 
lokalna siłownia w Mrowi-
nach jeszcze nie wiadomo, 
bo w tej chwili mieszkańcy 
wsi przygotowują obiekt, 
w którym stać będą pozy-
skane urządzenia treningo-
we. Pomieszczenie trzeba 
posprzątać i odświeżyć, 
dopiero potem udostęp-
nić młodym mieszkańcom 
sportowy sprzęt. To kolejna 
inicjatywa, w którą spo-
łecznie angażują się miesz-
kańcy Mrowin. - Przede 
wszystkim bardzo się cieszy-
my, że urządzenia sportowe 

zostały przekazane dla na-
szego stowarzyszenia. Tuż 
po podpisaniu porozumienia 
zostaną przewiezione do sali 
w Mrowinach. Z pewnością, 
będą służyły nie tylko miesz-
kańcom naszej wsi, ale rów-
nież każdemu, kto zechce z 
nich korzystać. To będzie 
bardzo dobra alternatywa 
na spędzenie wolnego czasu 
dla naszej młodzieży. Nowy 
sprzęt będzie udostępniany 
chętnym, ale mam nadzieję, 
że tego pilnować będą mło-
dzi mieszkańcy Mrowin, pod 
opieką której znajdować się 
ma nasza wiejska siłownia 
– zaznacza Roman Ko-
nieczny ze Stowarzyszenia 
„Mrowiny na Swoim”.

O tym, jak prezentować 
się będzie mini-siłownia 
w Mrowinach mieszkańcy 
będą mogli się przekonać 
po zrealizowaniu prac re-
montowych byłej sali gim-
nastycznej. Niebawem bę-
dzie tam „własna” siłownia 
mieszkańców Mrowin.

Magdalena Pawlik

Protokół przekazania sprzętu sportowego na rzecz Stowarzyszenia „Mrowi-
ny na Swoim” podpisali burmistrz Leszek Michalak, Roman Konieczny ze 
stowarzyszenia i Henryk Pietroń z Invest-Park Development.

W związku z suszą, jaka 
wystąpiła na terenie 

gminy Żarów, burmistrz Le-
szek Michalak wystąpił do 
Wojewody Dolnośląskiego z 
wnioskiem o powołanie Ko-
misji do szacowania strat.

Procedura szacowania roz-
pocznie się niezwłocznie po 
uzyskaniu pozytywnej od-
powiedzi od Wojewody. - W 
związku z powyższym prosi-
my rolników o jak najszybsze 
składnie wniosków o oszaco-
wanie strat w produkcji ro-

ślinnej. Formularze wniosków 
o powołanie komisji są do-
stępne w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie, w pokoju nr 8 
– mówi Gabriela Nastałek-
Żygadło Inspektor ds. rol-
nictwa w Referacie Oświaty 
Funduszy Zewnętrznych i 
Promocji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. 

Informacji w tym zakresie 
udziela Gabriela Nastałek 
– Żygadło, tel. 74 858 05 91 
wew. 341

Chętnych na korzystanie z nowych urządzeń sportowych z pewnością nie 
zabraknie wśród mieszkańców wsi. 
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„PLON niesiemy PLON, w gospodarza dom...”
Barwny korowód dożynkowy, msza święta dziękczynna, tradycyjne obrzędy, pyszności na dożynkowych stołach i mimo kapryśnej aury dobra, wspólna 
zabawa. Tak wyglądały tegoroczne dożynki gminne w Wierzbnej. W niedzielę, 6 września rolnicy z terenu gminy Żarów podziękowali za udane zbiory i bło-
gosławieństwo Boże.

Po uroczystej mszy dożynkowej przybyłych gości powitali starostowie dożynek Kamila Brejniakowska i Mariusz 
Bryła, którzy wspólnie z burmistrzem Leszkiem Michalakiem podzielili chleb dożynkowy, wypieczony ze zbóż z 
tegorocznego ziarna. Dożynki to szczególny czas i to nie tylko dla rolników, którzy dziękują za zebrane zbiory. Miesz-
kańcy przygotowują wtedy piękne wieńce, stworzone z ostatnich wiązek zbóż. Są to uroczystości, które uświadamiają 
nie tylko mieszkańcom, ale też wszystkim korzystającym z płodów ziemi, jak ważna i trudna jest praca na roli. Niejed-
nokrotnie uzależniona od kaprysów pogody ma zapewnić przetrwanie do kolejnego roku. - Aura dzisiaj pokazała, jak 
ciężka jest praca rolnika. Właśnie z takimi żywiołami muszą nierzadko mierzyć się nasi rolnicy. Tym bardziej chcemy 
im dziś podziękować za zbiory, które zostały w tym roku zebrane. Życzę, aby w tej pracy niczego Wam nie brakowało. 
Aby sprzyjali Wam ludzie i przyroda i nikomu nie zabrakło chleba naszego powszedniego - mówił burmistrz Leszek 
Michalak. 

Święto plonów rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
Wierzbnej, podczas której poświęcono dożynkowe wieńce, bochny chleba oraz kosze owoców i warzyw. - Dożynki 
to jedno z najważniejszych dla rolników wydarzeń w roku. To czas radości i odpoczynku. Dziś gromadzimy się na 
mszy dożynkowej w Wierzbnej, aby podziękować Bogu i umocnić z Nim naszą więź. Cały świat jest nam dany, aby 
człowiek osiągnął szczęście i spotkał się kiedyś z Bogiem. Dzisiejsza modlitwa, dzisiejsza msza to przede wszyst-
kim nasze wspólne podziękowanie Bogu za te hojne dary. Wszystkie dary, które przynieśliśmy do kościoła są tymi 
darami, które mają służyć innym ludziom, bo to są nasze wspólne dary, które podarował nam Bóg - podkreślał ks. 
Andrzej Walów proboszcz parafii w Wierzbnej, który celebrował liturgię. 

Mieszkańcy sołectw, które brały w tym roku udział w gminnych dożynkach: Wierzbnej, Bukowa, Gołaszyc, Imbra-
mowic, Kalna, Krukowa, Łażan, Mrowin, Pożarzyska, Pyszczyna, Mielęcina, Mikoszowej i żarowskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów przygotowali w tym roku wyjątkowo piękne wieńce dożynkowe. Uczestnicy doży-
nek mogli je podziwiać w kościele, a później na boisku sportowym w Wierzbnej. Wszystkie zostały wyeksponowa-
ne przed sceną, gdzie odbywały się oficjalne uroczystości.

Przyśpiewki dożynkowe w wykonaniu mieszkańców Pożarzyska to zawsze gwarancja dobrej zabawy. Nie inaczej 
było w tym roku. Zgromadzoną publiczność rozbawił również sołtys wsi Łukasz Brańka, który na scenie występo-
wał jako wokalista w piosence „Ruda tańczy jak szalona”.

Wśród występów artystycznych na scenie nie zabrakło również najmłodszych. W piosence „Chocolate choco cho-
co” na scenie najmłodsi reprezentanci Łażan.

Dożynkowe stoły uginały się pod ciężarem pysznego jadła przygotowanego przez poszczególne sołectwa. Nie 
zabrakło tradycyjnego bigosu, pierogów, swojskich wędlin, pasztetów, pieczonego chleba, pysznych ciast, a także 
wyszukanych soków i nalewek. - Mikoszowa zaprasza wszystkich gości na zupę grochową, pierogi, nadziewane 
pieczarki, ciasta i oczywiście nalewki. Przygotowaniem wszystkim potraw i całego naszego stoiska zajmowały 
się mieszkanki wsi. Zabawa jest udana, ale byłoby lepiej, gdyby pogoda dopisała – mówiła Marta Wądołowska 
sołtys Mikoszowej.
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„PLON niesiemy PLON, w gospodarza dom...” Dożynki – święto plonów i tradycji

Tegorocznym hitem dożynkowym został okrzyknięty przebój „Jesteś szalona” z repertuaru discopolowego zespołu 
Boys. Mieszkańcy Mrowin do melodii przeboju dołożyli swój własny tekst. Dziękowali w nim za tegoroczne plony, 
władzom za zrealizowane inwestycje, wyrażając jednocześnie prośbę o ich kontynuację. Na zdjęciu mieszkańcy 
Pyszczyna i ich dożynkowe przyśpiewki.

Na zdjęciu seniorzy z żarowskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, którzy przygotowali popularne do-
żynkowe przyśpiewki. I choć pogoda nie dopisała, wśród uczestników nie zabrakło również chętnych do tańca.

Mieszkańcy Wierzbnej pogratulowali mistrzowi świata Pawłowi Fajdka. Podczas gminnych dożynek, wspólnie z 
burmistrzem Leszkiem Michalakiem wręczyli sportowcowi nagrodę-niespodziankę.
Nie udało się zorganizować, podczas gminnych dożynek drugiego etapu Turnieju Wsi, ze względu na niesprzy-
jające warunki atmosferyczne. Pierwszy etap turnieju, który odbył się w trakcie festynu w Mrowinach wyłonił zwy-
cięzców. Pierwsze miejsce zdobyli mieszkańcy Wierzbnej, drugie sołectwo Łażany, a trzecie miejsce na podium 
zamykali mieszkańcy Pożarzyska.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Imbramowic podczas występu artystycznego na gminnych dożynkach w 
Wierzbnej. 

Święto plonów to czas podziękowania za zebrane plony przez rolników. To tradycja, która przekazywana przez pokolenia dotrwała do dzisiaj. W tradycję wpi-
sane jest dzielenie chleba wśród mieszkańców tak, aby nie zabrakło go nikomu. Najważniejszym zwyczajem dożynkowym jest tworzenie wieńca dożynkowego 
z zebranych plonów oraz przejście w dożynkowej procesji. To szczególny dzień radości po zakończonych żniwach i czas przygotowania na sezon zimowy.
Dożynkowe hity

Dożynkowe przyśpiewki 
śpiewały Koła Gospodyń 
Wiejskich, sołtysi wsi, 
przedstawiciele Rad Sołec-
kich, uczniowie żarowskich 
szkół oraz mieszkańcy. 
Dobrą zabawę zapewnili 
mieszkańcy Mrowin przed-
stawiając wiejską wersję 
przeboju Boys „Jesteś sza-
lona”, Krukowianie nato-
miast zaprezentowali się 
w przeróbce utworu „Czer-
wone korale”, a mieszkańcy 
Pożarzyska w miksie przy-
śpiewek dożynkowych do 
utworów Piersi „Bałkanica” 
i Czadomana „Ruda tańczy 
jak szalona”. - Na każdą 
imprezę przygotowujemy 
nowe wykonanie, a dziś za-
prezentowaliśmy się w pio-
sence Brathanków „Czer-
wone korale”. Przy naszym 
stoisku dziś wspomaga nas 
młodzież, przygotowaliśmy 
również skromny poczęstu-
nek, za który nie pobieramy 

opłat, tylko dobrowolne datki. 
Fundusze te nasza młodzież 
chce przeznaczyć na zakup 
gier planszowych na świetli-
cę - podkreślały mieszkanki 
Krukowa Katarzyna Bana-
sik-Bendlewska i Teresa 
Olszańska. W rytm dożyn-
kowych wiązanek wszyst-
kich zgromadzonych uczest-
ników wprowadzili również 
przedstawiciele Bukowa, Ła-
żan, Pyszczyna, Wierzbnej, 
Imbramowic, Pożarzyska, 
Gołaszyc, Krukowa, Mrowin 
oraz Żarowianie ze Związku 
Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów. 

Nagroda dla
Pawła Fajdka

Podczas tegorocznych doży-
nek gminnych burmistrz Le-
szek Michalak i mieszkańcy 
Wierzbnej przygotowali dla 
tegorocznego mistrza świata 
w rzucie młotem Pawła Fajd-
ka niespodziankę. Powitali 

mistrza głośnymi brawami, 
a burmistrz Leszek Micha-
lak, radna Rady Miejskiej 
Zuzanna Urbanik oraz sta-
rostowie dożynek Karolina 
Brejniakowska i Mariusz 
Bryła wręczyli sportowco-
wi nagrodę-niepodziankę. 
- Serdecznie dziękuję za go-
rące przywitanie i cieszę się, 
że mogłem przysporzyć Wam 
tyle radości. Życzę dobrej 
zabawy i udanego świętowa-
nia, mimo tej kapryśnej aury 
- dziękował Paweł Fajdek 
były mieszkaniec Wierzbnej. 
To nie była jedyna niespo-
dzianka, którą z okazji gmin-
nych dożynek zorganizowali 
mieszkańcy Wierzbnej. W 
podziękowaniu za przygoto-
wanie dożynek, ciężką pracę 
i zaangażowanie burmistrz 
Leszek Michalak i zastępca 
burmistrza Grzegorz Osiec-
ki otrzymali od nich koszulki 
z napisem LESZEK i GRZE-
GORZ.

Magdalena Pawlik

PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim organizacjom działającym na terenie 
wsi Wierzbna, które wniosły ogromny wkład i pracę w przygotowanie gminnych dożynek 
w Wierzbnej.

Za pomoc w organizacji dożynek gminnych i przygotowanie całej wsi do uroczystości 
ogromne podziękowania dla mieszkańców Wierzbnej. Podziękowania składamy również 
burmistrzowi Leszkowi Michalakowi, zastępcy burmistrza Grzegorzowi Osieckiemu, 
pracownikom Urzędu Miejskiego w Żarowie i wszystkim sponsorom. 

Radna Rady Miejskiej
Zuzanna Urbanik

Sołtys wsi Stanisław Legiejew

Wylicytuj koszulkę
Pawła Fajdka!

Koszulka Pawła Fajdka z 
tegorocznych mistrzostw 

świata w Pekinie podaro-
wana przez sportowca dla 
wsi z Jego autografem oraz 
trzy zdjęcia boiska i zespołu 
klasztornego w Wierzbnej 
wykonane dronem to spe-
cjalne „gadżety”, które bę-
dzie można wylicytować na 
specjalnej aukcji.

Przedmioty te wystawione 
zostały na aukcji, która mia-
ła zostać przeprowadzona na 
dożynkach gminnych, ale ze 
względu na pogodę nie udało 
się jej zorganizować. 

Licytacja przedmiotów od-
będzie się na aukcji Allegro 
od 16 września 2015r. i trwać 
będzie dwa tygodnie. Więcej 
informacji znajduje się na fa-

cebooku Wierzbnej.
Dochód ze sprzedaży 

przedmiotów mieszkańcy 
Wierzbnej chcą przezna-
czyć na ogrodzenie placu 
zabaw i jego doposażenie.

Radna Rady Miejskiej 
Zuzanna Urbanik
Sołtys Wierzbnej

Stanisław Legiejew
Rada Sołecka Wierzbnej
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Parkingi w przebudowie

Przy ul. Ogrodowej w Żarowie trwa w tej chwili remont parkingu i budowa 
nowego chodnika. 

Prace przy remoncie parkingu na ul. Krzywoustego w Żarowie dobiegły już 
końca. Miejsce to zostało wyrównane i wyłożone nową kostką betonową. 

Droga przy ul. Kazimierza Wielkiego w Żarowie nie jest w dobrym stanie 
technicznym, stąd problemy, które zgłaszali sami mieszkańcy tej okolicy. 
W tym roku został wyremontowany tylko fragment drogi. Drugi etap moder-
nizacji tej drogi będzie realizowany w późniejszym terminie.

Na wyremontowanym odcinku drogowym została wyłożona nowa kostka 
betonowa. 

Jak co roku, zakończenie żniw świętują mieszkańcy każdej miejscowości. 
Dziękują za udane zbiory i integrują się przy wspólnej wiejskiej zabawie. 
Tak od wielu lat świętują również rolnicy z Kalna.

Kolejne parkingi na terenie Żarowa doczekają się remontu. Pierwszy z nich, przy ul. Krzywoustego został już udo-
stępniony kierowcom, drugi przy Szkole Podstawowej na ul. Ogrodowej w Żarowie wciąż jest w przebudowie.

Tuż przy żarowskiej pod-
stawówce powstaje również 
nowy chodnik, a niebawem 
rodzice, którzy odbierają 
swoje dzieci ze szkoły zapar-

kują na nowym utwardzonym 
miejscu. - Tuż przy Szkole 
Podstawowej na ulicy Ogro-
dowej w Żarowie powstanie 
również 200 metrów bieżą-

cych nowego chodnika. Cały 
chodnik wyłożony zostanie 
kostką betonową, od strony 
jezdni powstanie także nowy 
krawężnik, a całość zostanie 
zamknięta obrzeżem betono-
wym. Wymiana nawierzch-
ni przy parkingu natomiast 
potrwa do końca września. 
Remont został podzielony na 
dwa etapy i w tym roku prace 
zostaną przeprowadzone tyl-
ko na jednej stronie parkingu. 
Drugi etap inwestycji zosta-
nie dokończony w przyszłym 
roku - wyjaśnia Wojciech 
Lesiak z Referatu Inwestycji 
i Dróg Urzędu Miejskiego w 
Żarowie. 

Z wyremontowanego par-
kingu korzystają już miesz-
kańcy ulicy Krzywoustego 
w Żarowie. Parking w tym 
miejscu został w dużej mie-
rze wyremontowany dzięki 
samym mieszkańcom, którzy  
przekazali środki finansowe 
na zakup nowej kostki beto-
nowej. Inwestycja współfi-
nansowana została również z 
budżetu gminy Żarów, przy jej 
wykonaniu pracowali pracow-
nicy prac interwencyjnych i 
robót społecznych. - Wspól-
nota mieszkaniowa przy ul. 
Krzywoustego 5 i 7 na mocy 
podpisanego porozumienia 
przekazała 6 tysięcy złotych na 

zakup nowej kostki betonowej. 
Na utwardzonym parkingu do 
dyspozycji kierowców znajduje 
się piętnaście miejsc postojo-
wych. Remont parkingu do-
biegł już końca, a mieszkańcy 
osiedla przy ul. Krzywoustego 
mogą parkować swoje samo-
chody na utwardzonym miej-
scu, bez dziur i zalegającego 
błota. Wspólnymi siłami można 
więcej – mówi zastępca burmi-
strza Grzegorz Osiecki.

Remont parkingów przy ul. 
Ogrodowej i Krzywoustego 
w Żarowie pochłonął blisko 
20 tysięcy złotych, wydat-
kowanych z budżetu gminy 
Żarów. Inwestycje, podobnie 
jak wiele innych realizowane 
były systemem gospodar-
czym, bowiem wszystkie 
prace wykonali pracownicy 
prac interwencyjnych i robót 
społecznych.

Magdalena Pawlik

Kazimierza Wielkiego
w remoncie

Mieszkańcy Kalna
podziękowali za plony

INTERWENCJE
Obywatelskie

Na razie tylko fragment 
drogi, ale nie wyklu-

czone, że w późniejszym 
terminie wyremontowany 
zostanie także cały odci-
nek drogowy.

Dobiegają końca prace 
remontowe drogi przy uli-
cy Kazimierza Wielkiego 
w Żarowie. Droga już od 
dłuższego czasu wymaga-
ła pilnej modernizacji, tym 
bardziej, że w niektórych 
miejscach widać było, jak 
zapadają się studzienki. 
Przy takich nierównościach 

nie trudno więc o uszko-
dzenie pojazdu. Interwen-
cję w tej sprawie zgłaszali 
również sami mieszkańcy 
ulicy Kazimierza Wielkie-
go w Żarowie. - Droga była 
już w złym stanie technicz-
nym, a w niektórych miej-
scach zapadał się nawet 
beton. To było niebezpiecz-
ne przede wszystkim dla 
samych kierowców, którzy 
mogli uszkodzić podwo-
zie samochodów. Na dłu-
gości 38 metrów odcinek 
ten został wyłożony nową 

kostką betonową. Ponadto, 
kostką betonową wyłożyli-
śmy również miejsce, gdzie 
stoją kontenery na śmieci. 
Na tym etapie remont tej 
części odcinka drogowego 
pochłonął ponad 33 tysiące 

złotych. Inwestycja zosta-
ła sfinansowana z budżetu 
gminy Żarów – wyjaśnia 
Piotr Weiland kierownik 
Referatu Inwestycji i Dróg 
Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie.

Potrzeb w zakresie popra-
wy infrastruktury drogowej 
jest wiele, dlatego remonty 
drogowe przeprowadzane 
są zazwyczaj w miejscach, 
które wymagają pilnej mo-
dernizacji. W pilnych spra-

wach interweniują również 
sami mieszkańcy gminy. 
Przy remoncie drogi na ul. 
Kazimierza Wielkiego w Ża-
rowie pracowała ekipa firmy 
Raker.

Magdalena Pawlik

Tradycyjna msza dożynko-
wa, barwny korowód, ko-

sze wypełnione tegorocznymi 
zbiorami, a na koniec wspólna 
zabawa do białego rana. 

Tak dożynki wiejskie w nie-
dzielę, 30 sierpnia świętowali 
mieszkańcy Kalna. Święto 
Plonów w Kalnie przygotowa-
li sołtys wsi, Rada Sołecka i 
panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich. Wspólnie z mieszkań-
cami podziękowali rolnikom 
za zebrane plony. - Było, jak 
nakazuje tradycja. Z uroczystą 
mszą świętą, wieńcami przy-
gotowanymi przez członkinie 
naszego Koła Gospodyń Wiej-
skich, bochnem chleba i dobrą 
dożynkową zabawą. W koro-
wodzie dożynkowym nie zabra-
kło najmłodszych mieszkańców 
Kalna, które niosły bukiety 
kwiatów, sołtysa wsi trzymają-
cego bochen chleba, radnego 

Rady Miejskiej z winem i prze-
wodniczącej Koła Gospodyń 
Wiejskiej trzymającej kosz z 
warzywami. Upleciony wieniec 
trzymali w naszym korowodzie 
sami rolnicy, a za nimi masze-
rowali wszyscy mieszkańcy 
naszej wsi. Nie zapomnieliśmy 
również o dożynkowych przy-
śpiewkach i wspólnej zabawie 
nocnej – mówi Ewa Wołek 
mieszkanka Kalna.

Tegoroczne wiejskie święto 
plonów w Kalnie zakończyła 
wspólna zabawa przy ogni-
sku. Na zorganizowanym 
przez mieszkańców Kalna fe-
stynie wszyscy nie tylko tań-
czyli do białego rana. Zagrali 
również mecz piłki siatkowej 
i upiekli dwa wiadra ziem-
niaków, które jak sami przy-
znają, smakowały tego dnia 
naprawdę wyjątkowo. 

Mieszkańcy gminy Żarów 
czują się odpowiedzialni 

za miejsce, w którym miesz-
kają. Często interweniują w 
sprawach, które dotyczą nie 
tylko ich samych, ale również 
wszystkich mieszkańców.

Zgłaszają problemy, a niekie-
dy sami szukają najlepszego 
rozwiązania. Ostatnia inter-
wencja, która została zgłoszo-
na do burmistrza Leszka 
Michalaka dotyczyła za-
bytkowego budynku przy ul. 
Armii Krajowej 11 nieopodal 
skateparku w Żarowie. Bu-
dynek stoi nieużytkowany i 

Burmistrz Leszek
Michalak odpowiada:

niezamieszkany przez niko-
go, a z jego dachu spadają da-
chówki. Żarowianie obawiają 

się, że kiedyś może dojść do 
nieszczęśliwego wypadku. Co 
zatem w tej sytuacji?

Budynek przy ul. Armii Kra-
jowej 11 w Żarowie, który usy-
tuowany jest blisko niedawno 
powstałego skateparku dla 
młodzieży wpisany jest do re-
jestru zabytków. Gmina nie jest 
właścicielem tego budynku, co 
skutkuje tym, że nie możemy 
podjąć żadnych kroków i in-
terweniować na nie swoim te-
renie. Jednak bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców jest 
kwestią priorytetową, dlate-

go już wcześniej wielokrotnie 
zwracaliśmy się do właściciela 
tego obiektu o należyte zabez-
pieczenie tego budynku. Na 
naszą prośbę nieużytkowany 
budynek był wówczas zabez-
pieczany. Ponownie wystą-
pimy z prośbą do właściciela 
obiektu, aby skontrolował stan 
techniczny tego zabytku i we 
właściwy sposób  zabezpieczył, 
jeśli nie cały budynek, to dach, 
z którego spadają dachówki. 



Hrabiowie von Matuschka-Spättgen
- właściciele Pyszczyna w latach 1727-1945
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Śladami historii

część
I

Wspólne zdjęcie przedstawicieli Żarowa i miasta partnerskiego Ujfeherto.

W XVI wieku dobra pyszczyńskie i granicząca z nimi „łąka krukowska” miały status dóbr lennych. Praw-
nym właścicielem wsi Pitschen (Pyszczyn) było biskupstwo wrocławskie, a „łąki” Korona (władca księstwa 
świdnickiego).

W 1522 roku Friedrich von 
Reichenbach otrzymał list 
lenny, będący potwierdze-
niem wykupu prawa do dzier-
żenia „łąki krukowskiej”. W 
1540 roku biskup wrocław-
ski Baltazar von Promnitz 
wystawił von Reichenba-
chowi podobny list na dobra 
pyszczyńskie. Wieś mogła 
być jednak dziedziczona tyl-
ko przez męskich potomków 
rodu, natomiast krukowskie 
także przez kobiety. Upraw-
nienia lenników były dość 
rozległe, m.in. za zgodą 

właściciela mogli zaciągać 
pożyczki pod zastaw dóbr i 
zapisywać na nich dożywo-
cia. W rękach szlacheckiego 
rodu von Reichenbach, do-
bra pyszczyńskie pozostały 
przez 184 lata. Ostatni pan na 
Pyszczynie, Hans Heinrich 
von Reichenbach zmarł 11 
sierpnia 1724 roku nie docze-
kawszy się męskiego potom-
ka. W tej sytuacji 12 kwietnia 
1727 roku, biskup wrocław-
ski nadał lenno Heinrichowi 
Gottfriedowi baronowi von 
Spättgen, właścicielowi pod-

legnickiego Ulesia oraz kil-
ku majątków na wschód od 
Grodkowa: Dębiny, Głęboc-
ka, Tarnicy i Żelazna. Baron 
von Spättgen, władał Pysz-
czynem do roku 1744. Przed 
swoją śmiercią udało mu się 
jednak załatwić przekazanie 
lenna mężowi swojej córki 
Józefy, Friedrichowi Rudol-
fowi baronowi, a od 1744 
roku hrabiemu von Matusch-
ka, który po śmierci teścia 
przyjął jego herb i tytuł. Hra-
biowie von Matuschka, baro-
nowie Toppolczan-Spättgen 

władali Pyszczynem aż do 
1945 roku. Początkowo jako 
lenno biskupie, które w 1843 
roku wykupili od skarbu pań-
stwa. Oprócz Pyszczyna w 
skład rozległych włości rodu, 
od lat 80-tych XVIII wieku, 
wchodziły jeszcze: miasto 
Biała, 9 wsi, 10 folwarków. 
Całość gruntów posiadała 
powierzchnię wynoszącą 6 
031 ha. Friedrich Rudolf hra-
bia von Matuschka, baron 
Toppolczan-Spättgen zarzą-
dzał Pyszczynem do roku 
1750. Po jego śmierci majęt-

ność przejął jego syn Heinrich 
Gottfried, który biskupi list 
lenny otrzymał dnia 5 wrze-
śnia 1750 roku. Heinrich Got-
tfried, jako uczony, astronom, 
fizyk, matematyk i znawca 
śląskiej flory, był bodaj naj-

bardziej znanym i cenionym 
przedstawicielem rodu hra-
biów von Matuschka.

Opracowanie 
Bogdan Mucha

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu

Z wizytą w Ujfeherto BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących

ze zbywaną działką dotyczący sprzedaży dwóch działek
położonych w Kalnie

Nr 
działki

Pow.
w   m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

240/2 251 SW1S/00019258/5 Sprzedaż na własność 6.715 zł 680 zł 9 00

240/3 54 SW1S/00019258/5 Sprzedaż na własność 1.445 zł 150 zł 9 05

Przetargi zostały ograniczone z uwagi na kształt i brak funkcjonalności działek 

1. Przetargi odbędą się 09 października 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-
kowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości poda-
nej w tabeli  na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 
najpóźniej do dnia 06  października  2015r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny 
nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia 
przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje 
cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oferent nabywający 
nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej 
ceny (dotyczy działki nr 240/3). Działka nr 240/2 zwolniona jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów związanych z przy-
gotowaniem działki do sprzedaży w kwocie 1.534,55  zł (za każdą z działek) oraz kosztów nota-
rialnych.
8. Działki w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kalno posiadają funkcję określoną 
symbolem A.14RM/MN – teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 748580-
591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz 
dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezento-
wania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. 
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału 
pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego 
faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem 
zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
14. Postąpienie wynosi 100 zł.

Okazją do wspólnego 
spotkania były ob-

chody powstania państwa 
węgierskiego. Wspólnie z 
mieszkańcami Węgier w 
dniach 19-22 sierpnia uro-
czystość tą świętowali rów-
nież Żarowianie.

Na zaproszenie burmistrza 
Ujfeherto Nagy Sándora do 
Ujfeherto pojechali przed-
stawiciele żarowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, 
Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów, Orkiestry 
Dętej, zastępca burmistrza 
Grzegorz Osiecki oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Roman Konieczny i rad-
ny Mieczysław Myrta. To 
była nie tylko przyjacielska 
wizyta. Podczas pobytu w 
Ujfeherto ze swoim koncer-
tem wystąpiła Żarowska Or-
kiestra Dęta, której występ 
został serdecznie przyjęty 
przez lokalną publiczność. 

- Takie wizyty partnerskie 
to nie tylko wspólna zabawa. 
To przede wszystkim wymia-
na doświadczeń w zakresie 
kultury, edukacji, sportu czy 
rozwoju gospodarczego – 
mówi Grzegorz Osiecki za-
stępca burmistrza. 

Współpraca polsko-wę-
gierska trwa już 11 lat. Od 
momentu podpisania umowy 
partnerskiej wspólne kon-
takty to przede wszystkim 
partnerskie wizyty, wymia-
na doświadczeń i współpraca 
na różnych płaszczyznach. 
- Punktem kulminacyjnym 
wizyty były uroczystości 
związane z obchodami po-
wstania państwa węgierskie-
go, w którym uczestniczyła 
nasza delegacja. Ponadto, 
zwiedzaliśmy również lokal-
ne przedsiębiorstwa, zakład 
wytwarzający palinkę i fir-
mę, która pakuje produkty z 
branży sypkiej, a następnie 

wysyła towar na zagraniczne 
rynki. Skorzystaliśmy tak-
że z zaproszenia jednego z 
najprężniejszych rolników w 
Ujfeherto, który prezentował 
nam swoje gospodarstwo 
rolne. Tego dnia na wszyst-
kich chętnych mieszkańców 
czekała przejażdżka na ko-
niach i zwiedzanie okolicz-
nych terenów – relacjonuje 
Krystyna Markiewicz 
prezes żarowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, 
uczestniczka wyjazdu do 
Ujfeherto.

Międzynarodowe kontakty 
nawiązali również przedsta-
wiciele Żarowskiej Orkie-
stry Dętej, której zamierze-
niem jest wspólny koncert 
orkiestr z Żarowa i Ujfeher-
to. Kto wie, może wspólny 
pomysł zostanie wpisany 
już na stałe do kalendarza 
gminnych imprez …

Magdalena Pawlik
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Zjednoczeni wskakują na podium IV Ligi
Bardzo dobrze spisują się po niespodziewanym powrocie do IV Ligi piłkarze KS Zjednoczeni PCO Żarów. W ostatnich dwóch tygodniach biało-niebiescy roze-
grali trzy spotkania, które przyniosły 7 punktów w ligowej tabeli. Po 5. kolejkach podopieczni Adama Łagiewki zajmują rewelacyjne 3. miejsce.

W 3 serii spotkań Zjedno-
czeni wybrali się w podróż do 
Głogowa, gdzie podejmowali 
miejscowe rezerwy Chrobre-
go. Gospodarze dłużej utrzy-
mywali się przy piłce, jednak 
to żarowianie stwarzali groź-
niejsze sytuacje. Po dwóch 
kwadransach na prowadzenie 
Zjednoczonych wyprowadził 
super snajper Przemysław 
Kloc. 

Drugą połowę lepiej rozpo-
częli gracze z Głogowa. Mi-
chał Bednarski sprytnym 
zwodem oszukał obrońców 
Zjednoczonych i strzałem z 
narożnika pola karnego zasko-
czył stojącego między słupka-
mi Marcina Hruszczowca, 
zdobywając bramkę wyrów-
nującą. Chrobry grał lepiej i 
dążył do objęcia prowadzenia. 
Większość akcji kończyła się 
na linii defensywy Zjednoczo-
nych. Skuteczność tego dnia 

była po stronie przyjezdnych. 
W 67. minucie spotkania 
Krzysztof Goździejewski 
przejął piłkę na linii wy-
znaczającej połowę boiska, 
pognał na bramkę rywala, 
minął golkipera i trafił do pu-
stej bramki, ostudzając tym sa-
mym poczynania Chrobrego. 
W końcówce oba zespoły mia-
ły szanse na zmianę wyniku, 
który nie uległ już zmianie.   

Zjednoczeni: Hruszowiec 
- Kaczmarczyk, Drąg, Biel-
ski, Chłopek (85’ Łuczak), 
Czoch, M. Dubicki, Goź-
dziejewski, Łagiewka (92’ 
Gaładyk), Kołodziej, Kloc 
(91’ Bobrecki). 

 Z myślą o pierwszym li-
gowym zwycięstwie zawita-
li do Żarowa piłkarze AKS 
Strzegom. Po 20. minutach 
gry, nadzieję na zgarnięcie 
trzech punktów dla gości dał 
Mateusz Alwina, wyprowa-

dzając swój zespół na jedno-
bramkowe prowadzenie. Po 
zmianie stron Zjednoczeni 
zdominowali rywala. Efekt? 
Dwa celne trafienia. Bramkę 
wyrównującą zdobył Maciej 
Dubicki, a prowadzenie go-
spodarzom zapewnił Maciej 
Bielski.  Zjednoczeni kontrolo-
wali wydarzenia na boisku do 
75 minuty. Brak komunikacji 
między Kaczmarczykiem a 
Hruszowcem bezlitośnie wy-
korzystał Stępień, ustalając 
wynik spotkania. Tym samym 
historia pojedynków między 
Żarowem, a Strzegomiem w IV 
Lidze nie została zaburzona. W 
poprzedniej edycji rozgrywek 
mecze między tymi drużynami 
kończyły się podziałami punk-
tów (1:1 oraz 4:4). 

Zjednoczeni: Hruszowiec - 
Kaczmarczyk, Drąg, Bielski, 
Chłopek, Czoch, M. Dubicki 
(46’ S. Dubicki), Goździe-

jewski (82’ Jernutowski), 
Łagiewka (82’ Łuczak), Ko-
łodziej, Kloc (88’ Rudnik). 

Podtrzymać dobrą passę. 
Taki cel stawiali Zjednoczeni 
w konfrontacji z beniamin-
kiem Piastem Nowa Ruda. 
Podobnie jak w poprzednim 
sezonie, żarowianie lepiej spi-
sują się na wyjazdach. Udo-
wodnili to w meczu z Piastem. 
Kluczem do zwycięstwa była 
szczelna linia defensywy, któ-
ra nie pozwalała na zbyt wiele 
napastnikom z Nowej Rudy. 
Większe posiadanie piłki na-
leżało do gospodarzy, jednak 
Zjednoczeni po raz kolejny 
byli bezbłędni, zamieniając 
sytuacje bramkowe na celne 
trafienia. Pierwszego gola dla 
żarowian zdobył Przemy-
sław Kloc. Kolejne bramki 
dla przyjezdnych padały po 
przerwie. W 70. minucie Ga-
sińskiego do kapitulacji zmu-
sił Goździejewski, a rezultat 
kwadrans przed końcem spo-
tkania ustalił Kołodziej.   

 Zjednoczeni: Hruszowiec - 
Kaczmarczyk, Drąg, Bielski, 
Chłopek, Czoch, S. Dubicki 
(88’ Bobrecki), Goździejew-
ski (81’ Uszczyk), Łagiewka, 
Kołodziej, Kloc (89’ Jernu-
towski). 

Przemysław Kloc z cztere-
ma trafieniami krąży w oko-
licach czołówki klasyfikacji 
strzelców. Tuż przed zamknię-
ciem okna transferowego do 
zespołu powrócił Damian 
Uszczyk, występujący w Gór-
niku Wałbrzych (III Liga).

Krzysztof Dutkiewicz

Wyniki 5. kolejki IV ligi:
Orzeł Ząbkowice Śląskie  - Lotnik Jeżów Sudecki 2:1 
GKS Kobierzyce   - BKS Bobrzanie Bolesławiec 4:1 
Polonia Trzebnica   - Orkan Szczedrzykowice 1:3 
Bielawianka Bielawa  - Sokół Wielka Lipa 1:3 
Olimpia Kowary   - Granica Bogatynia 1:0 
AKS Strzegom   - Włókniarz Mirsk 2:0 
Chrobry II Głogów   - Pogoń Oleśnica 2:3

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P Bramki
1.  Olimpia Kowary 5 15 5 0 0 14-2
2.  Sokół Wielka Lipa 5 13 4 1 0 16-4
3.  Zjednoczeni PCO Żarów 5 10 3 1 1 10-9
4.  Pogoń Oleśnica 5 10 3 1 1 11-14
5.  AKS Strzegom 5 8 2 2 1 9-5
6.  GKS Kobierzyca 5 8 2 2 1 10-7
7.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 5 8 2 2 1 6-4
8.  Orkan Szczedrzykowice 5 7 2 1 2 10-7
9.  Lotnik Jeżów Sudecki 5 7 2 1 2 10-9
10.  Granica Bogatynia 5 7 2 1 2 5-5
11.  Chrobry II Głogów 5 6 2 0 3 10-9
12.  Piast Nowa Ruda 5 6 2 0 3 5-9
13.  Bielawianka Bielawa 5 4 1 1 3 4-8
14.  Włókniarz Mirsk 5 3 1 0 4 4-14
15.  BKS Bobrzanie Bolesławiec 5 1 0 1 4 4-11
16.  Polonia Trzebnica 5 0 0 0 5 5-16

Żarów dolnośląską
stolicą szachów

Nocny turniej piłkarzy

Żarów w dniach 19-20 wrze-
śnia będzie po raz kolejny 

gospodarzem Mistrzostw 
Dolnego Śląska Juniorów w 
Szachach Klasycznych.

Zawody rozegrane zostaną 
systemem szwajcarskim na 
dystansie 7 rund. W mistrzo-
stwach mają prawo udziału 
zawodnicy zrzeszeni w klu-
bach szachowych Dolnego 
Śląska oraz niezrzeszeni sza-
chiści będący mieszkańcami 
Dolnego Śląska, zarówno 

dziewczęta jak i chłopcy. 
Pierwsza runda ruszy 19 

września o godz. 10:00 w 
hali Sportowej Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie. 

Na święto dolnośląskich 
szachów zapraszają organi-
zatorzy: Dolnośląski Związek 
Szachowy, Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie 
oraz klub szachowy Goniec 
Żarów.

Krzysztof Dutkiewicz

19.09.2015 sobota
9:00 - 9.45 -
Przyjęcie uczestników
(potwierdzenie udziału)
10.00 -
Uroczyste otwarcie
mistrzostw
10.05 - 12.05 I runda
12.10 - 14.10 II runda
14.15 - 15.00
przerwa obiadowa

15.00 - 17.00 III runda
17.05 - 19.05 IV runda

20.09.2015 niedziela
9.00 - 11.00 V runda
11.05 - 13.05 VI runda
13.10 - 14.10
przerwa obiadowa
14.15 - 16.15 VII runda
16.30 - Uroczyste zakończe-
nie mistrzostw

Zwycięstwem piłkarzy 
FC Pijani zakończył się 

Nocny Turniej Centrum Ma-
sters.

Przy sztucznym świetle 
na boisku Orlik w Żarowie 
zagrało pięć zespołów. Au-
torem najładniejszej bram-
ki turnieju został Patryk 
Hryciuk (AA My i Ty).  
Tytuł najlepszego bramka-
rza dla Marcina Wróbla 
(FC Pijani). Grzegorz Le-
wicki (Mam Talnet) został 
najlepszym zawodnikiem 
turnieju.

Końcowa klasyfikacja 
1. FC Pijani 
2. White Team 
3. Mam Talent 
4. Viola 
5. AA My i Ty
 
Skład zwycięzców:
Marcin Wróbel, Marek 
Dobrochorski, Krzysztof 
Rudnik, Tomasz Gadzina, 
Hubert Skrzypek, Tomasz 
Soński, Andrzej Gwizda, 
Bartosz Niezgoda, Jarosław 
Święciki, Krystian Jasz-
czyk.

Harmonogram turnieju:


