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Powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Komisja Rolna do szacowania strat w rolnictwie 
zakończyła już prace związane z szacowaniem szkód spowodowanych przez tegoroczną suszę.

Mieszkańcy podzielili 
fundusz sołecki

20 lat od pogrzebu? 
Zapłać za grób

ROWEROWY  Żarów

Grób przeznaczony do li-
kwidacji. Naklejki z po-

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

Każdy grób po 20 latach od 
pierwszego pochówku po-

Wielbiciele dwóch kółek 
w ostatnią sobotę tego-

rocznego lata, 19 września mo-
gli wybrać się na happening ro-
werowy, który we współpracy 
ze Stowarzyszeniem „Rowe-
rowy Żarów” zorganizowała 
Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy w Żarowie.

Tym razem organizatorzy 
rowerowej eskapady przy-

Zakończyły się zebrania 
wiejskie we wszystkich 

wsiach gminy Żarów w spra-
wie podziału środków z fun-
duszu sołeckiego.

Zgodnie z ustawą, fundusz 
sołecki w wysokości 251 
634,83 złotych został po-
dzielony przez mieszkańców 

Komisja szacowała straty

winien być opłacony. Opła-
ta, która pobierana jest raz 
na 20 lat, zgodnie z nowym 
Zarządzeniem Burmistrza 
Miasta Żarów wynosi 291, 
60 złotych. W przypadku nie 
opłacania groby mogą zostać 
zlikwidowane...

więcej na str. 6

gotowali dla wszystkich 
uczestników spotkania kon-
kurs „Rowerowe potyczki 
rodzinne”, w którym udział 
wzięło kilkanaście zespołów 
rodzinnych. Żarowianie od-
powiadali na pytania doty-
czące historii gminy Żarów, 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej...

więcej na str. 7
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Żarowska Izba Historyczna zaprasza 
na ciekawą wystawę

Rozpoczął się kolejny remont ka-
plicy na cmentarzu parafialnym w 
Żarowie.

Najwyższy wynik 6. kolejki w IV 
lidze padł w Żarowie. 

Więcej na str. 3

wsi. Wiele z zaplanowanych 
na 2016 rok zadań pokrywa 
się lub są kontynuacją zadań 
realizowanych w roku bieżą-
cym. Wśród nich będą to re-
monty i wyposażenie świetlic 
wiejskich, budowa nowych 
chodników...

więcej na str. 5

Mieszkańcy Siedlimowic jednogłośnie zadecydowali o przeznaczeniu fun-
duszu sołeckiego na kolejne inwestycje na terenie wsi.

Wspólne zdjęcie uczestników rowerowego happeningu. 



Gazeta Żarowska www.um.zarow.pl2 Informacje

Kronika Policyjna

Gazeta Żarowska
Wydawca i Redakcja: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów, im. ks. Jana Twardowskiego
58-130 Żarów, ul. Piastowska 10, www.biblioteka.zarow.pl, biblioteka@um.zarow.pl
Redaguje zespół: p.o. red. naczelnego Magdalena Pawlik, Krzysztof Dutkiewicz - Nakład 2800 szt.

Młodzież z Żarowa na
 Memoriale SkolimowskiejPrzyszedł do baru i ukradł torebkę

Funkcjonariusze żarowskiego komisariatu policji zatrzymali 
59-letniego mężczyznę, który ukradł damską torebkę z całą jej 
zawartością. Do zdarzenia doszło w jednym z żarowskich ba-
rów. Po zatrzymaniu złodziej twierdził, że torebkę znalazł. - Z 
torebki poszkodowanej kobiety zniknęły dokumenty i telefon ko-
mórkowy. Sprawcą kradzieży okazał się mieszkaniec Zastruża, 
którego widać z nagrania monitoringu, jak kradnie z siedzenia 
damską torebkę. Podczas przesłuchania mężczyzna twierdził, że 
torebkę znalazł i chciał oddać ją właścicielce. Za kradzież grozi 
mu do pięciu lat pozbawienia wolności – wyjaśnia Sławomir 
Jankowski zastępca komendanta policji w Żarowie.

Włamał się i ukradł paliwo
Do dziesięciu lat pozbawienia wolności grozi nieznanemu 
sprawcy, który włamał się na teren kopalni w Gołaszycach i 
ukradł 150 litrów oleju napędowego z maszyny budowlanej. 
Policja wyjaśnia okoliczności tej sprawy i podejrzewa, że zło-
dziejem może być prawdopodobnie pracownik kopalni. Nikt 
jednak nie usłyszał jeszcze zarzutów.

Będą mandaty za złe parkowanie!
Mieszkańcy coraz częściej skarżą się na kierowców, którzy 
parkują swoje pojazdy na chodnikach czy trawnikach, nie tylko 
wbrew przepisom i zakazom, ale również wbrew zdrowemu roz-
sądkowi. Kierowcy najczęściej tłumaczą to przyzwyczajeniem, 
bo od wielu lat parkowali zawsze w tych samych miejscach. 
Tymczasem policja apeluje o rozwagę, przestrzeganie przepi-
sów i racjonalne parkowanie, z myślą o innych użytkownikach 
drogi, aby nie tylko ułatwić ruch i zwiększyć jego płynność, 
ale przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo. - Mieszkań-
cy parkują w miejscach zabronionych, powodując utrudnienie 
w płynności jazdy oraz zagrażają bezpieczeństwu innym użyt-
kownikom drogi. Do najczęstszych przewinień kierowców nale-
ży parkowanie w miejscach przeznaczonych dla osób niepełno-
sprawnych, na chodniku i na trawnikach. Brak wolnego miejsca 
parkingowego nie uprawnia kierowców do zastawienia innych 
pojazdów czy blokowania dojazdów do posesji. Uczulamy, że 
takie zachowanie kierowców będzie karane mandatami – mówi 
Janusz Kozendra komendant policji w Żarowie.
W przypadku nieprawidłowego parkowania samochodu zawsze 
można zwrócić uwagę kierowcom. Jeśli i to nie pomoże trzeba 
zastosować inne rozwiązanie. Wystarczy zrobić zdjęcie pojaz-
du zaparkowanego w niedozwolonym miejscu i dostarczyć je 
na komisariat. Policja zapewnia dyskrecję i anonimowość. 

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 eksploatacji. Tel. 607 124 
166
● Sprzedam mieszkanie w Żaro-
wie, 44 m2. Tel. 508 299 700

● Sprzedam działkę budowlaną 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
● Sprzedam mieszkanie w Żarowie 49,75 m2 - 2 pokoje, duża 
kuchnia, przedpokój, łazienka + WC, ogrzewanie na piece, 
wysoki parter. Do mieszkania przynależy komórka. Cena 80 
tys. zł. Tel. 605 645 487
● Sprzedam działki budowlane w Mrowinach ul. Kolejowa. 
Tel. 74 858 94 99

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 
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 133/2015 z dnia 07 września 2015r. 

GLORIA
Usługi pogrzebowe

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

Tel. całodobowo
607 946 188

Najwięksi lekkoatleci świa-
ta, w tym tegoroczny 

mistrz w rzucie młotem Paweł 
Fajdek byli specjalnymi gośćmi 
podczas 6. Memoriału Kamili 
Skolimowskiej.

Na Stadionie Narodowym 
w Warszawie w niedzielę, 13 
września wszystkich sportow-
ców dopingowali tłumnie zgro-
madzeni kibice. Wśród nich nie 
mogło zabraknąć reprezentacji 
Żarowa, która do stolicy przy-
jechała z wielkimi transparen-
tami. - Kibice wciąż oklaski-
wali znanych sportowców, ale 
najgłośniej na Stadionie Na-
rodowym zrobiło się wówczas, 
gdy swój rzut oddawał Paweł 
Fajdek. Kibicowaliśmy wtedy 
chyba najgłośniej. Młodzież z 
Żarowa już po raz kolejny, dzię-
ki wsparciu burmistrza Leszka 
Michalaka i pomocy samego 
Pawła Fajdka mogła uczest-
niczyć w Warszawskim Memo-
riale.  Serdecznie dziękujemy 
za pomoc i mamy nadzieję, że 
to nie nasza ostatnia wizyta w 
Warszawie. To świetna impreza 
sportowa i wspaniała lekcja dla 
młodych ludzi – mówi Iwona 
Nieradka radna Rady Miej-
skiej i opiekun Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, która miała za-

szczyt brać udział w Memoria-
le Kamili Skolimowskiej.

Kibicom z Żarowa, i nie tylko 
podczas 6. Memoriału Kamili 
Skolimowskiej w Warszawie 
zaprezentowali się polscy me-
daliści lekkoatletycznych mi-
strzostw świata, które jeszcze 
nie dawno odbywały się w Pe-
kinie. Wśród nich Anita Wło-
darczyk i Paweł Fajdek (rzut 
młotem), Piotr Małachowski 
(rzut dyskiem), Wojciech No-
wicki (rzut młotem), Robert 
Urbanek (rzut dyskiem) oraz 
Piotr Lisek i Paweł Wojcie-

chowski (skok o tyczce). - To 
już kolejny Memoriał, w którym 
nie zabrakło Młodzieżowej Rady 
Miejskiej z Żarowa. Jak zawsze 
wiernie dopingowaliśmy Pawła 
Fajdka, ale największą frajdą 
była dla nas sama obecność na 
Stadionie Narodowym w War-
szawie i możliwość obserwo-
wania naszego mistrza świata 
na żywo podczas sportowych 
zmagań. Z niecierpliwością cze-
kamy na następne odwiedziny 
naszej pięknej stolicy Warszawy 
– dodaje Karolina Karpińska 
przewodnicząca Młodzieżowej 

Rady Miejskiej Żarowa.
To była już 6. edycja Memo-

riału Kamili Skolimowskiej. 
Zawody te poświęcone są pa-
mięci Kamili Skolimowskiej, 
mistrzyni olimpijskiej w rzucie 
młotem, tragicznie zmarłej w 
2009 roku. Memoriał orga-
nizuje Fundacja Kamili Sko-
limowskiej, której celem jest 
pielęgnowanie pamięci zmarłej 
mistrzyni, pomoc zawodnikom 
w powrocie do sportu oraz 
propagowanie lekkiej atletyki 
wśród dzieci i młodzieży.

Magdalena Pawlik

Nr działki Pow. w m2 Nr KW
Forma oddania 
nieruchomości

Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

961/26 1.112 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 50.300 zł 5.030 zł 9 00

961/27 1.317 SW1S/00059346/1 Sprzedaż na własność 59.550 zł 5.960 zł 9 05

1. Przetargi odbędą się w dniu 22 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  w godzinach 
podanych w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK 
I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  lub w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie najpóźniej do dnia 19 października 2015r. 
włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium 
zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchy-

lania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 
23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geode-
zyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.083,92 zł za każdą 
działkę, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł za każdą działkę oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz usługi – symbol D.3.MN/U. 
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-
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 reprezentowania 
uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomoc-
nictwa 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 500 zł.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek  gruntowych niezabudowanych
położonych przy ulicy Modrzewiowej w  Żarowie  przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną i usługi

Na zdjęciu drużyna kibiców z Żarowa.
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Komisja Rolna szacowała 
straty w uprawach

Powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Komisja Rolna do szacowania strat w rolnictwie zakończyła już pra-
ce związane z szacowaniem szkód spowodowanych przez tegoroczną suszę. Na terenie gminy Żarów straty 
zgłosiło jedenastu rolników, których zbiory zostały najbardziej  poszkodowane przez niesprzyjającą pogodę.

Członkowie Komisji ds. Rolnictwa długo debatowali na temat strat ponie-
sionych przez rolników. Na zdjęciu od prawej radni Rady Miejskiej Barbara 
Zatoń, Maria Tomaszewska i Waldemar Ganczarek oraz pracownicy Urzę-
du Miejskiego w Żarowie Gabriela Nastałek-Żygadło i Michał Domański  
oraz radny Mieczysław Myrta.

Radni komisji do spraw rolnictwa Waldemar Ganczarek i Mieczysław Myrta 
podczas oglądu zbiorów rolnika Grzegorza Ożgi.

Na terenie gminy Żarów straty w uprawach zgłosiło 11 poszkodowanych 
rolników. 

Rolnicy ponieśli straty 
głównie w uprawach kukury-
dzy, buraków cukrowych, soi 
i w niewielkich ilościach wa-
rzyw zielonych. Będą mogli 
liczyć na wsparcie w postaci 
kredytów preferencyjnych 
i finansową pomoc, którą 
uruchomi Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Na wniosek Komisji 
Rolnej poszkodowani rolnicy 
będą mogli również skorzy-
stać z innych form pomocy.

W Komisji Rolnej po-
wołanej przez Wojewodę 
Dolnośląskiego pracowali 
członkowie komisji do spraw 
rolnictwa – jej przewodni-
czący Waldemar Gancza-
rek i radny Rady Miejskiej 

Wyższe świadczenia 
rodzinne

Jakub Dołharz
mistrzem

województwa

Komisja Rolnictwa obraduje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że 
od dnia 1 listopada 2015r., zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów wzrastają kryteria dochodowe oraz wyso-
kość świadczeń rodzinnych.

Od 1 listopada 2015r. do 31 października 2017r. kryterium do-
chodowe wynosić będzie 674 złotych, a przy niepełnospraw-
nym dziecku 764 złotych.
Od 1 listopada 2015r. do 31 października 2016r. wysokość za-
siłku rodzinnego wynosić będzie miesięcznie:
- 89 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
- 118 złotych na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 
ukończenia 18 roku życia
- 129 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do 
ukończenia 24 roku życia.

Mieczysław Myrta, przed-
stawiciele Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego Iwona Polak oraz 
Izb Rolniczych Agnieszka 
Mazur i pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. Ich 
raporty mają przynieść pod-
stawę do wypłaty tak zwa-
nego klęskowego wsparcia. 
- Jesteśmy na etapie wyjaz-
dowych komisji, która doko-
nuje oglądu szkód na polach 
rolniczych, które dotknięte 
zostały suszą. Już teraz może-
my powiedzieć, że największe 
straty dotyczą upraw kuku-
rydzy, buraków cukrowych, 
soi, słonecznika. Sięgają one 
w granicach pięćdziesięciu 
procent – mówi Iwona Po-

lak z Dolnośląskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w 
Świdnicy.

Tegoroczna susza mocno 
dała się we znaki polskim rol-
nikom. Z zebranych plonów 
nie są również zadowoleni 
rolnicy z terenu gminy Ża-
rów, których uprawy najdo-
tkliwiej ucierpiały z powodu 
braku deszczu. - W tym roku 
uprawami najbardziej poszko-
dowanymi przez suszę jest 
niewątpliwie kukurydza i soja. 
Powodem tak słabego urodza-
ju była nadmierna tempera-
tura, która spowodowała, że 
pyłek kukurydzy po prostu się 
zagotował. Ale każda pomoc 
jest dobra i nawet w małym 
stopniu rekompensuje ponie-
sione przez rolników koszty 
– zaznacza Grzegorz Ożga 
rolnik z Tarnawy. 

Oprócz kredytów prefe-
rencyjnych, z których mogą 
skorzystać poszkodowani 
rolnicy, gospodarstwa mogą 
również liczyć na pomoc, 
którą uruchomiła Agencja 
Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. - Na wspar-
cie mogą liczyć gospodarstwa, 
w których straty przekroczyły 
30 procent. Jeżeli uprawy były 
ubezpieczone od co najmniej 

jednego ryzyka pogodowego 
rolnicy otrzymają 400 złotych. 
Gospodarstwa nieubezpieczo-
ne natomiast dostaną pomoc 
w wysokości 200 złotych. Wła-
ściciele sadów i krzewów owo-
cowych, jeżeli spełnią wszyst-
kie wymogi mogą otrzymać 
800 złotych za hektar – pod-
kreśla radny Rady Miejskiej 
Mieczysław Myrta z komisji 
do spraw rolnictwa. 

Po zakończeniu szacowania 
strat Komisja Rolna prze-
każe wypełnione protokoły 
do Wojewody Dolnośląskie-
go. Rolnicy mają czas do 30 
września, aby dostarczyć 
protokoły z szacowania szkód 
do Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. Do-
piero tam zapadnie ostatecz-
na decyzja o wysokości przy-
znanej pomocy. - W ubiegłym 
roku moje zbiory wynosiły 2,5 
tony, a teraz zebrałem zaledwie 
300-400 kilogramów. Mocno 
ucierpiały buraki, kukurydza 
i ziemniaki. Ale każda, nawet 
najmniejsza pomoc bardzo się 
przyda – przyznaje Tadeusz 
Mackiewicz rolnik z gminy 
Udanin, który użytkuje swo-
je uprawy również na terenie 
gminy Żarów. 

Magdalena Pawlik

W poniedziałek, 14 wrze-
śnia odbyło się posie-

dzenie Komisji Rolnictwa, 
której tematem był problem 
suszy oraz występowanie 
barszczu Sosnowskiego.

- W naszej gminie nie było 
zagrożenia dla mieszkańców 
tą wysokorosnącą i parzą-
cą rośliną. Jedyne ognisko 
jej występowania w pobliżu 
miejscowości Siedlimowi-
ce zostało zwalczone przez 
strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Żarowa – 
referował podczas komisji 
Michał Domański Inspek-
tor ds. wojskowości obrony 
cywilnej i porządku pu-
blicznego Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

Brak opadów deszczu spo-
wodował trudną sytuację 
w uprawach rolniczych i 
straty w plonie głównym, 
często bardzo wysokie. - W 

związku z suszą gmina wy-
stąpiła do Wojewody o po-
wołanie komisji klęskowej. 
Wojewoda powołał ją w 
składzie: członkowie komi-
sji do spraw rolnictwa – jej 
przewodniczący Waldemar 
Ganczarek i radny Rady 
Miejskiej Mieczysław Myr-
ta, przedstawiciele Dol-
nośląskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego Iwona 
Polak oraz Izb Rolniczych 
Agnieszka Mazur i Ga-
briela Nastałek-Żygadło z 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie. Poszkodowani rolnicy 
będą mogli wnioskować do 
Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa o 
dopłaty suszowe lub skorzy-
stać z innych form pomocy i 
ulg – mówiła Gabriela Na-
stałek -Żygadło Inspektor 
ds. rolnictwa Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Przez ostatni tydzień Ko-
misja Rolnictwa pracowała 
intensywnie. - Obecnie przyj-
mujemy wnioski, których na 
razie nie ma wiele, ale sołtysi 
informują rolników w swoich 
miejscowościach, więc spo-
dziewamy się ich napływu. Ko-

misja rzetelnie oceni powstałe 
szkody i w jakim najkrótszym 
czasie zakończy szacowanie 
i wypełnianie protokołów – 
podkreślał w trakcie posie-
dzenia komisji Waldemar 
Ganczarek przewodniczący 
Komisji Rolnictwa.

Do bogatej kolekcji me-
dali oraz pucharów Ja-

kub Dołharz dorzuca kolej-
ne trofeum.

W rozegranych w Żaro-
wie Mistrzostwach Dolnego 
Śląska Juniorów w szachach 
zajął 1. miejsce, uzyskując 
tytuł mistrza naszego woje-
wództwa. Żarowianin, repre-
zentujący MDK Fabryczna 
Polonia Wrocław okazał się 
najlepszym szachistą w kat. 
jedenastolatków.

Tegoroczny czempionat był 
wyjątkowy z wielu względów. 
Przede wszystkim cieszy fre-
kwencja. Pobity został kolejny 
rekord ilość zawodników. W 
Żarowie nad szachownicami 
pochyliło się 166 adeptów tej 
dyscypliny sportu. Uzyskano 

wiele norm na kategorię szacho-
wą. Największą grupę uczest-
ników stanowili najmłodsi 
szachiści, co dobrze wróży tej 
dyscyplinie sportowej.

Mistrzostwa w Żarowie 
rozgrywano w grupach z po-
działem ze względu na wiek. 
Zawodnicy rozgrywali dwu-
dniowe rozgrywki na dystansie 
9 rund granych tempem 60 mi-
nut na zawodnika. 

Najlepszy wynik wśród za-
wodników żarowskiego klubu 
osiągnął Ernest Sojski – 7. 
miejsce w kat. do lat 9.

W klasyfikacji klubowej 
zwyciężył MDK Fabryczna 
Polonia Wrocław. Drugie miej-
sce zajęła drużyna Jelonka Je-
lenia Góra 109 pkt, w dalszej 
kolejności miejsca zajmowały 
MUKS MDK Śródmieście 
Wrocław (58,5 pkt) oraz UKS 
SP3 w Bogatyni (57 pkt)

To już kolejna impreza ran-
gi mistrzowskiej rozegrana w 
naszym mieście, którą na zle-
cenie Dolnośląskiego Związku 
Szachowego zorganizowało 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie oraz klub 
szachowy Goniec Żarów. Are-
ną zmagań była hala sportowa 
GCKiS w Żarowie.

Krzysztof Dutkiewicz
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Nowy krzyż
w Mrowinach

Ruszyły kolejne prace remontowe zabytkowej kaplicy na żarowskim cmentarzu.

Grupa przed remizą w czasie pracy.

Szafki w remizie. 

Nowy krzyż od kościoła do ulicy Wojska Polskiego nieśli mieszkańcy parafii 
z Mrowin, Łażan, Zastruża i Krukowa.

W ramach prac remontowych cmentarz zyska kolejne ścieżki z kostki beto-
nowej, tym razem w nowej części cmentarza. 

Nie daj się oszukać!

Kontynuacja remontu
kaplicy cmentarnej

Zakończono prace w remizie

Zabytkowa kaplica przy 
żarowskim cmentarzu ko-

munalnym znów jest odna-
wiana. Rozpoczął się kolejny 
etap prac remontowych tego 
obiektu. Generalny remont 
kaplicy będzie obejmował 
prace wewnątrz budynku 
oraz wymianę wszystkich 
okien.

- W ramach prac zostaną w 
sporej części zbite i wymienio-
ne tynki, położona nowa insta-
lacja elektryczna i wymienio-
ne wszystkie okna. Ponadto, 
planowane jest malowanie i 
częściowa wymiana drewnia-
nych sufitów oraz malowanie 
i czyszczenie cegieł klinkiero-
wych. Prace potrwają kilka 
tygodni i pochłoną 85 tysię-
cy złotych - wylicza Tomasz 
Kuska Inspektor ds. gospo-
darki komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Wykonawca inwestycji 
Przedsiębiorstwo Wielobran-

Pukają do drzwi, najczę-
ściej starszych osób i na-

mawiają do zakupu produk-
tów spożywczych. Oferują 
klientom swoje produkty: 
jajka, ziemniaki czy cebulę, 
tłumacząc, że nabędą je po 
bardzo korzystnych i promo-
cyjnych cenach. Tymczasem 
scenariusz zdarzeń jest zu-
pełnie inny.

Domokrążcy wykorzystu-
ją nieuwagę mieszkańców i 
kradną, nie tylko pieniądze, 
ale również wartościowe 
przedmioty. W taki sposób 
została okradziona miesz-
kanka Żarowa, której zło-
dzieje zrabowali 700 złotych. 
Sprawcy wciąż nie udało się 
ustalić, bo na nagraniu z mo-
nitoringu nie widać numerów 
rejestracyjnych pojazdu, któ-
rym poruszał się nieuczciwy 
sprzedawca. - Po raz kolejny 
apelujemy o rozwagę w kon-
taktach z ludźmi, którzy ofe-
rując cokolwiek do sprzedaży 

chodzą od domu do domu. 
Przede wszystkim nie wpusz-
czajmy takich sprzedawców 
do środka – przypomina Ja-
nusz Kozendra komendant 
policji w Żarowie. - A jeżeli 
już na to się zdecydujemy, to 
tylko w sytuacji, gdy nie jeste-
śmy sami, gdy jest z nami ktoś 
z rodziny. Ktoś, kto zwróci 
uwagę, gdy my będziemy za-
jęci oglądaniem oferowanych 
towarów.

Policjanci radzą także, by 
tego typu sprzedawców nie 
zapraszać do pomieszczeń, 
w których znajdują się cenne 
rzeczy lub gdzie przechowy-
wana jest gotówka. - Często 
zdarza się, że jedna z takich 
osób chce się napić wody, 
albo skorzystać z łazienki, tak 
naprawdę chodzi o to, aby 
rozproszyć naszą uwagę. My 
skupiamy się na towarach, 
zapominając, że po domu w 
tym czasie może ktoś chodzić, 
wracając z łazienki czy kuch-

ni, gdzie rzekomo miał sobie 
nalać wody. Pamiętajmy, że 
w naszym domu to my decy-
dujemy o wszystkim, również 
o tym, jak mają się zacho-
wywać „sprzedawcy”. Jeżeli 
w pokoju są jedne drzwi, to 
stańmy tak, aby nikt nie mógł 
go opuścić bez naszej wiedzy 
i zgody – radzi komendant 
policji Janusz Kozendra.

Funkcjonariusze zwracają 
jednak uwagę, że najlepszą 
ochroną przed potencjalnymi 
złodziejami jest nie wpusz-
czanie domokrążców do 
środka, zwłaszcza gdy jest 
to kilka osób, a w domu nie 
ma nikogo poza nami.  We 
wszystkich podejrzanych 
czy wątpliwych sytuacjach, 
należy niezwłocznie skon-
taktować się z Policją, dzwo-
niąc pod numer alarmowy 
997 lub 112, jak i przekazać 
swoje uwagi i spostrzeżenia 
swojemu dzielnicowemu.

Magdalena Pawlik

Poprzedni, który zainsta-
lowany był przy ul. Wojska 
Polskiego w Mrowinach stał 
tutaj od kilkudziesięciu lat, 
ale musiał zostać zdemon-
towany ze względu na duże 
zniszczenie i niebezpieczeń-
stwo zawalenia. Podczas 
Parafialnych Misji Świętych 
w poniedziałek, 14 września 
odbyła się droga krzyżowa, 
w trakcie której ksiądz reko-
lekcjonista i proboszcz pa-
rafii p.w. Matki Bożej Kró-
lowej Polski ksiądz Paweł 
Szajner poświęcili nowy 
krzyż. W uroczystości po-
święcenia krzyża uczestni-
czyli mieszkańcy parafii z 
Mrowin, Łażan, Zastruża i 
Krukowa. Nowy krzyż znów 
jest pod opieką lokalnej spo-
łeczności. Takie było też 
zamierzenie mieszkańców 
Mrowin i proboszcza tej 
parafii księdza Pawła Szaj-
nera, aby przywrócić temu 
miejscu blask. I udało się, 
bo w prace zaangażowali 
się przedstawiciele Rady 
Sołeckiej, Rada Parafial-
na na czele z Czesławem 
Włosińskim, radny Rady 
Miejskiej Roman Koniecz-
ny, ksiądz Paweł Szajner i 

wychowankowie Młodzie-
żowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Mrowinach. -  
Składam serdeczne podzię-
kowania dla wszystkich zaan-
gażowanych w tę szlachetną 
inicjatywę mieszkańców Mro-
win. Bez Was nie udałoby się 
zdobyć funduszy na budowę 
nowego krzyża i odnowienie 
placu. Wczesną wiosną wo-
kół krzyża postawione zosta-
nie nowe i estetyczne ogro-
dzenie, które znów doda temu 
miejscu należnego mu blasku 
– mówi radny Rady Miej-
skiej i mieszkaniec Mrowin 
Roman Konieczny. 

Przydrożnymi krzyżami, 
które spotkać można w wielu 

okolicznych wsiach opiekują 
się zazwyczaj mieszkańcy. 
Przez cały rok utrzymują 
wokół nich porządek, odna-
wiają, odmalowują, deko-
rują flagami i wstęgami czy 
ozdabiają kwiatami. - Krzy-
że czy kapliczki wzniesione 
przy naszych drogach są nie-
odłącznym elementem krajo-
brazu polskiego. Są trwałą i 
czytelną cząstką krajobrazu 
kulturowego wsi. Są wresz-
cie cząstką naszej historii, 
bo pamiętają o czasach trud-
nych, ale i również tych ra-
dosnych – dopowiada Bog-
dan Mucha z Żarowskiej 
Izby Historycznej.

Magdalena Pawlik

Dzięki ofiarności i zaangażowaniu mieszkańców Mrowin w tym samym miej-
scu, co od wielu lat, stoi dziś nowy krzyż.

żowe „GIM” prowadzić bę-
dzie prace w taki sposób, aby 
umożliwić przeprowadzanie 
uroczystości pogrzebowych 
w kaplicy, przy zapewnieniu 
bezpieczeństwa osób w nim 
uczestniczących. - Uczulamy 
jednak mieszkańców, że przez 
pewien czas estetyka i poziom 
czystości obiektu mogą budzić 
pewne zastrzeżenia - dopowia-
da Tomasz Kuska z Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Będzie to kolejny etap prac 
inwestycyjnych, które re-
alizowane są na cmentarzu 
w Żarowie. Kilka miesięcy 
temu budynek kaplicy do-
czekał się  kapitalnego re-
montu dachu, zabytkowych 
wieżyczek i wnętrza po-
mieszczeń. Kaplica zyskała 
również nowe wyposażenie. 
Teraz ruszyły kolejne prace 
remontowe.

Magdalena Pawlik

W Bukowie zakończono 
prace remontowe w 

remizie strażackiej Ochotni-
czej Straży Pożarnej.

Zbito tynki i położono 
nowe, wymieniono posadzkę. 
Pomalowano całe pomiesz-
czenie remizy oraz zamon-
towano szafy na sprzęt oso-
bisty strażaków. Wszystkie 
prace wykonali społecznie 
strażacy-ochotnicy. Materia-
ły niezbędne do tego remontu 
zapewniła gmina. Druhowie 
nie żałowali swojego czasu. 

Od wiosny czas odpoczyn-
ku przeznaczali na pracę 
w remizie. Przychodzili ze 
swoimi narzędziami i w at-
mosferze życzliwości razem 
realizowali kolejne etapy 
pracy. - Serdecznie dziękuje-
my druhom za ich pracę i po-
święcenie oraz burmistrzowi 
Leszkowi Michalakowi za 
przeznaczenie funduszy na 
ten cel – mówią zgodnie pre-
zes OSP w Bukowie Patryk 
Ganczarek i naczelnik Wie-
sław Surnik.
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Mieszkańcy wsi podzielili fundusz sołecki

Dzięki dodatkowym środkom finansowym mieszkańcy Gołaszyc kontynuować będą remont nowej świetlicy i zagospodarują teren wokół budynku. 

Ze środków funduszu sołeckiego remontowane są również świetlice wiej-
skie. 

Jak każdego roku, ze środków funduszu sołeckiego na terenie wsi realizo-
wana będzie budowa nowych chodników.

Tak po remoncie prezentuje się nowy chodnik przy ul. Polnej w Żarowie. W 
dużej mierze wykonany dzięki dobrej współpracy gminy i mieszkańców. 

Przed nową sołtys (na zdjęciu) teraz nowe zadania i obowiązki. 

Zakończyły się zebrania wiejskie we wszystkich wsiach gminy Żarów w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego. Zgodnie z ustawą, fundusz sołecki 
w wysokości 251 634,83 złotych został podzielony przez mieszkańców wsi. Wiele z zaplanowanych na 2016 rok zadań pokrywa się lub są kontynuacją zadań 
realizowanych w roku bieżącym.

Wśród nich będą to remon-
ty i wyposażenie świetlic 
wiejskich, budowa nowych 
chodników, zakup wiat 
przystankowych i sprzętu 
dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych czy za-
gospodarowanie terenów 
wokół budynków świetlic 
wiejskich. Nie zabraknie 
również cyklicznych imprez, 
które corocznie organizują 
mieszkańcy wsi. - Pomysłów 
na wykorzystanie środków z 
funduszu sołeckiego jest w 
naszej miejscowości wiele. 
Nie mamy Koła Gospodyń 
Wiejskich ani Stowarzysze-
nia, dlatego na potrzeby 
naszej wsi wykorzystujemy 
środki finansowe z funduszu 
sołeckiego. Podczas zebra-
nia ustaliliśmy, że pieniądze 

z funduszu sołeckiego wy-
damy na przykrycie kanału 
burzowego. Nie zabraknie 
cyklicznych imprez, ale w 
dużej mierze będziemy reali-
zować zadania inwestycyjne 
– mówi Beata Śliwa sołtys 
Siedlimowic.

Fundusz sołecki to środki, 
które gmina oddaje do dys-
pozycji wsi. Są to środki z 
budżetu gminy Żarów. Ich 
wysokość jest ustalana co-
rocznie i zależy od liczby 
mieszkańców sołectwa oraz 
bieżących dochodów gminy. 
Nie są to środki sołectwa, ale 
przeznaczane są dla miesz-
kańców wsi na poprawę wa-
runków ich życia. - Środki z 
funduszu sołeckiego przezna-
czyliśmy na budowę nowego 
chodnika, zakup sprzętu na-

głaśniającego na świetlicę 
wiejską, zagospodarowanie 
terenu wokół krzyża, zakup 
wiaty przystankowej, a także 
wsparcie dla naszych druhów 
z jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Zmieniają się nasze 
wsie, dzięki dodatkowym re-
montom i inwestycjom, ale też 
dzięki aktywności i zaanga-
żowaniu mieszkańców, którzy 
chcą działać na rzecz swojej 
wsi – przyznaje Krystyna 
Popek sołtys Mrowin.

Realizacja zadań, jakie 
mieszkańcy wsi wyznaczy-
li w ramach funduszu so-
łeckiego rozpocznie się w 
przyszłym roku. W każdej 
miejscowości mieszkańcy 
postawili na realizację zadań 
inwestycyjnych, co pozwoli 
na skorzystanie przez nich 

z dodatkowych środków fi-
nansowych przeznaczonych 
przez burmistrza. - Kolejny 
już raz mieszkańcy zadecydo-
wali, że większość środków z 
funduszu sołeckiego, która 
przypada na ich sołectwo 
przeznaczą na zadania inwe-
stycyjne. Dzięki takiej decy-
zji, będą mogli skorzystać z 
dodatkowych pieniędzy, cho-
ciażby na następne przedsię-
wzięcia. To dobrze, bo znaczy 
to tylko, że chcą decydować o 
swojej wsi, chcą mieć wpływ 
na to, jak wygląda ich sołec-
two, jak się rozwija i co dzię-
ki, dodatkowym środkom fi-
nansowym mogą zdziałać na 
terenie swojej miejscowości – 
zaznacza burmistrz Leszek 
Michalak.

Magdalena Pawlik

Nowy chodnik przy
ul. Polnej w Żarowie

Zmiana sołtysa w Gołaszycach

Tuż przy wejściu na ścieżkę 
prowadzącą w kierunku 

domków jednorodzinnych, 
przy ulicy Polnej w Żarowie 
mieszkańcy zauważyć mogą 
nowy chodnik.

Prace remontowe przy bu-
dowie fragmentu odcinka 
chodnika we współpracy z 
gminą zostały zrealizowane 
na zlecenie samego miesz-
kańca. Chodnik nie został 
wyremontowany w całości, 
tylko we fragmencie, ale 
dzięki modernizacji zmienił, 
choć częściowo wygląd tego 
zakątka miasta. - Chodnik, 
który biegnie wzdłuż ulicy 
Polnej w Żarowie wymagał 
naprawy. Na jego remont 
przekazaliśmy i dostarczy-

liśmy materiał. Samą pracę 
natomiast wykonał aktywny 
mieszkaniec. Chodnik został 
wyłożony nową kostką beto-
nową na długości 35 metrów 
bieżących. Teraz jest nie tylko 
estetycznie, ale przede wszyst-
kim wygodniej. Zwłaszcza dla 
mieszkańców ulicy Polnej w 
Żarowie – mówi Wojciech 
Lesiak z Referatu Inwestycji 
i Dróg Urzędu Miejskiego w 
Żarowie.

Aktywność popłaca. Miesz-
kańcy gminy Żarów często 
interweniują w pilnych spra-
wach, podejmują inicjatywy, 
wykazują zaangażowanie, bo 
chcą działać na rzecz swojej 
małej społeczności.

Magdalena Pawlik

Po rezygnacji Jolanty Ko-
zów z funkcji sołtysa, 

mieszkańcy Gołaszyc zadecy-
dowali, że obowiązki te peł-
nić będzie Jolanta Urbanik.

Większością głosów, pod-
czas zebrania wiejskiego w 
poniedziałek, 7 września 
nowym sołtysem została 
wybrana wieloletnia miesz-
kanka wsi. Nowego szefa 
wsi wybierano w trakcie 
spotkania wiejskiego, pod-
czas którego mieszkańcy 
ustalali również zadania z 
funduszu sołeckiego. - No-
wego sołtysa wsi mieszkań-
cy wybrali większością gło-
sów. To jej debiut w tej roli, 
ale na pewno sobie poradzi. 
I z pewnością będzie mogła 
liczyć na wsparcie i pomoc 
mieszkańców – mówi Ga-
briela Nastałek-Żygadło 

z Referatu Oświaty Fun-
duszy Zewnętrznych i Pro-
mocji Urzędu Miejskiego w 
Żarowie.

Jolanta Urbanik jest miesz-
kanką Gołaszyc, a jej czas 
wypełnia również praca na 
gospodarstwie. Pełniąc nową 
funkcję zamierza bardziej 
zintegrować mieszkańców 

wsi, choć jak sama przyznaje 
liczy również na ich wspar-
cie.  - Cieszę się, że ludzie mi 
zaufali. Naturalnie mam swój 
sposób na „sołtysowanie”, 
ale na początek chcę zapo-
znać się z planami i pomysła-
mi mieszkańców. Serdecznie 
dziękuję mojej poprzedniczce 
i mam nadzieję, że wspólnie z 

mieszkańcami będziemy mogli 
jeszcze liczyć na jej pomoc – 
tłumaczy Jolanta Urbanik 
nowa sołtys Gołaszyc.

Podczas zebrania z burmi-
strzem Leszkiem Micha-
lakiem mieszkańcy ustalili 
również nowe zadania z fun-
duszu sołeckiego. Sami zade-
cydowali, na co przeznaczą 
środki finansowe. - Mamy już 
piękną świetlicę, a teraz chce-
my wykorzystać środki z fun-
duszu sołeckiego na zagospo-
darowanie terenu wokół tego 
budynku. Prace remontowe 
nie ominą także samej świe-
tlicy, a pieniądze zamierzamy 
przeznaczyć przede wszystkim 
na zadania inwestycyjne – 
dopowiada Katarzyna Ma-
dziara przewodnicząca Rady 
Sołeckiej w Gołaszycach.

Magdalena Pawlik
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20 lat od pogrzebu? Trzeba zapłacić za grób

Oprócz świętowania podczas gminnych dożynek mieszkańcy wsi organizu-
ją również wiejskie dożynki. Są to uroczystości, w które angażuje się całe 
sołectwo. Mieszkańcy Bukowa każdego roku dziękują rolnikom za zebrane 
plony. 

Dożynki to dla rolników i mieszkańców wsi najważniejsza uroczystość pod-
sumowania dorocznych plonów. Na zdjęciu uczestnicy dożynek parafial-
nych w Imbramowicach.

Wspólnego świętowania dożynkowego nie zabrakło również w Pożarzysku. 
Mieszkańcy wsi dołożyli wszelkich starań, aby uroczystość była bardzo 
udana. 

W podziękowaniu za plony
Uroczysta msza dożynkowa, poświęcenie wieńca i koszów z darami, podziękowania za rolniczy trud, a na koniec wspólna zabawa. Tak wyglądały dożynki 
wiejskie w Bukowie. W niedzielę, 30 sierpnia mieszkańcy Bukowa świętowali zakończenie tegorocznych żniw.

Uroczystości dożynkowe 
w Bukowie rozpoczęły się 
dożynkową mszą świętą w 
kościele p.w. Świętego Stani-
sława Biskupa i Męczennika, 
którą celebrował proboszcz 
parafii ksiądz Mariusz Wa-
las. - Święto Plonów to czas, w 
którym należy złożyć podzięko-
wania rolnikom i mieszkańcom 
wsi za trud i pracę, jaką wkła-
dają w ciągu całego roku. To 
Waszej ciężkiej pracy zawdzię-
czamy nasz chleb powszedni. 
Jesteśmy świadomi poświęceń 
i trudu, jaki wkładacie w wy-
konywanie pracy. Dziś skła-
damy Wam najserdeczniejsze 
podziękowania – mówił pod-
czas uroczystej mszy świętej 
ksiądz Mariusz Walas, który 

Grób przeznaczony do li-
kwidacji. Naklejki z po-

dobnym napisem mogą już 
niebawem pojawić się na nie-
opłaconych grobach na cmen-
tarzach komunalnych w Żaro-
wie i Wierzbnej. Każdy grób 
po 20 latach od pierwszego 
pochówku powinien być opła-
cony.

Opłata, która pobierana jest 
raz na 20 lat, zgodnie z nowym 
Zarządzeniem Burmistrza 
Miasta Żarów wynosi 291, 
60 złotych. W przypadku nie 
opłacania groby mogą zostać 

zlikwidowane, a na tym sa-
mym miejscu pochowana inna 
osoba. Wynika to z przepisów 
prawa.  Informacje na ten temat 
były wielokrotnie podawane w 
lokalnej prasie, stronie interne-
towej, a w ostatnim czasie zo-
stały również wyeksponowane 
na banerze przy wejściach na 
cmentarze. Po części przynio-
sło to efekt, ale wciąż brakuje 
danych osobowych i aktual-
nych adresów osób zaintereso-
wanych, których Urząd Miej-
ski w Żarowie nie posiada. Stąd 
akcja, która już w pierwszych 

miesiącach jesiennych ma zo-
stać przeprowadzona na cmen-
tarzu w Żarowie i Wierzbnej

Dlaczego musimy płacić za 
groby? Co w przypadku, jeśli 
grób nie zostanie opłacony? 
Kto jest odpowiedzialny za 
opiekę nad nim? I wreszcie na 
co przeznaczane są pieniądze 
z tytułu tych opłat? Na pytania 
odpowiada Tomasz Kuska 
Inspektor ds. gospodarki ko-
munalnej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

→ Kto jest odpowiedzialny 
za opiekę nad grobem?

Za wniesienie opłaty prolon-
gacyjnej lub likwidację gro-
bu zobowiązani są tak zwani 
wstępni, czyli rodzice, dziad-
kowie i pradziadkowie osoby 
zmarłej oraz zstępni, czyli 
dzieci, wnuki, prawnuki lub 
dzieci pozamałżeńskie i przy-
sposobione osoby zmarłej. W 
dalszej kolejności za opiekę, 
opłatę i likwidację grobu odpo-
wiadają krewni boczni i osoby 
powinowate. Nie mamy praw-
nego obowiązku informowa-
nia o konieczności wniesienia 
opłaty po 20 latach od pochów-
ku. Chcemy jednak, o ile dys-

ponujemy danymi osobowymi 
poinformować choć jednego 
członka rodziny zmarłego lub 
osobę, która zgłaszała zgon. 
Stąd, niezależnie, jak liczne jest 
rodzeństwo pismo informują-
ce może otrzymać tylko jedno 
z nich, co oczywiście wcale 
nie oznacza, że to właśnie on 
jest zobligowany do uiszcze-
nia opłaty. W takiej sytuacji 
najczęściej rodzina wspólnie 
podejmuje decyzje, czy będzie 
dalej opiekowała się grobem i 
go opłacała raz na 20 lat.

→ Czy to znaczy, że miesz-
kańcy muszą czekać naj-
pierw na pismo z Urzędu?

Bezwzględnie nie. Najpierw 
prosimy o kontakt z Urzędem 
Miejskim w Żarowie, pokój 
nr 10, aby dokonać opłaty lub 
po prostu wyjaśnić kwestię 
konkretnego grobu. Członko-
wie rodzin często przebywają 
poza granicami naszej gminy, 
a nawet kraju i nie ma moż-
liwości dotarcia pisemnie do 
wszystkich zainteresowanych. 
Zgodnie z ustawą, za dalsze 
losy grobów na cmentarzach 
odpowiada rodzina i to jej 
członkowie są zobligowani 

do określenia się, czy będą go 
opłacać, opiekować się nim, 
czy likwidować. 

→ Co w przypadku, jeśli 
grób nie będzie opłacony?

Jeśli tylko będziemy dyspo-
nować danymi osobowymi 
planujemy wysyłać pisma wy-
znaczające termin likwidacji 
nieopłaconego przez rodzinę 
grobu. Gdy i w tym przypad-
ku nie będzie żadnej reakcji ze 
strony osób zainteresowanych, 
grób zostanie zlikwidowany na 
zlecenie Urzędu Miejskiego, a 
pomnik lub krzyż będą do od-
bioru w magazynach będących 
w dyspozycji Urzędu. Likwi-
dacja grobu nie będzie jednak 
jednoznaczna z zaniechaniem 
poboru zaległej opłaty. 

→ Na co przeznaczane są te 

opłaty?
Opłaty cmentarne, w tym 

również opłaty za wykupienie 
grobu na 20 lat przeznaczane są 
na bieżące utrzymanie cmen-
tarzy w Żarowie i Wierzbnej. 
Przede wszystkim na opłaty z 
tytułu wywozu śmieci, dostaw 
wody i energii elektrycznej, jak 
i koszt całorocznych prac po-
rządkowych. Spora ilość tych 
środków służy również do sfi-
nansowania prac inwestycyj-
nych, a tych w ostatnich latach 
było całkiem sporo, jak wyko-
nanie alejek, remont dachu na 
kaplicy czy zakup akcesoriów 
pogrzebowych. W tym roku 
dokończone zostaną prace przy 
remoncie dachu kaplicy cmen-
tarnej i wewnątrz obiektu. 

Magdalena Pawlik

celebrował liturgię. 
Jak każe tradycja, podczas 

dożynek w Bukowie nie mo-
gło zabraknąć dożynkowego 
chleba, którym mieszkańcy 
wsi podzielili się z wszystki-
mi uczestnikami święta plo-
nów. O dobrą zabawę na do-
żynkach wiejskich w Bukowie 
zadbały również panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich, które w 
strojach ludowych zachęcały 
mieszkańców wsi do wspól-
nego śpiewania dożynko-
wych przyśpiewek. - Dożynki 
to przede wszystkim radość i 
odpoczynek po ciężkiej pra-
cy. Dzisiaj czujemy nie tylko 
radość z pomyślnie zakończo-
nych żniw, ale też wdzięczność 
za zbiory. Serdecznie dziękuję 

wszystkim mieszkańcom Bu-
kowa, którzy zaangażowali się 
w organizację wiejskich doży-
nek. Nasi mieszkańcy są pełni 
zapału i co bardzo cieszy chcą 
działać na rzecz swojego sołec-
twa – dodaje Henryk Rycerz 
sołtys Bukowa.

Dobrej zabawy nie zabra-
kło również w niedzielę, 13 
września na dożynkach para-
fialnych w Imbramowicach. 
Podczas wspólnej modlitwy 
mieszkańcy wsi podzięko-
wali za plony, trud ciężkiej 
pracy rolników i za to, aby 
nie zabrakło chleba na pol-
skich stołach. Najbardziej 
tradycyjnym obrzędem do-
żynek jest tradycja przekaza-
nia chleba. Dorodny bochen 

chleba i kosz z owocami na 
ręce księdza Ryszarda Men-
cel proboszcza parafii p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Imbramo-
wicach przekazali starosto-
wie dożynek Agnieszka i 
Krzysztof Ciastoń. Wszy-
scy obecni na mszy zosta-
li obdarowani tradycyjną 
kromką chleba wypieczoną z 
tegorocznego ziarna. - Miesz-
kańcy Imbramowic starannie 
przygotowali się do przyjęcia 
gości, a dożynkowe przysma-
ki serwowały panie z naszego 
Koła Gospodyń Wiejskich. 
Dziękujemy mieszkańcom 
wsi za wspólne przygotowa-
nie uroczystości dożynkowej. 
Dożynki to święto, na które 

przez cały rok wszyscy z utę-
sknieniem czekamy, dlatego 
wszystkim mieszkańcom za-
leży, aby Święto Plonów zo-
stało należycie przygotowa-
ne – podsumowuje Paulina 
Trafas radna Rady Miejskiej 
i mieszkanka Imbramowic.

Mszą świętą dziękczynną 
w kościele p.w. Św. Józefa 
rozpoczęły się dożynki wiej-
skie, podczas których miesz-
kańcy Pożarzyska dziękowa-
li rolnikom za ciężką pracę 
i zebrane plony. Tradycyjnie 
nie zabrakło dożynkowego 
wieńca i chleba wypieczo-
nego z tegorocznego ziarna, 
a na koniec wspólnej zaba-
wy. - Dożynki to największe 
święto rolników. Szczególny 

dzień, w którym gospodarze 
cieszą się z zebranych plo-
nów. Dlatego dzień ten na-
leży szczególnie i wyjątkowo 
świętować. Od wielu lat na 
dożynkach wiejskich w Poża-
rzysku mieszkańcy naszej wsi 
przygotowują uroczystości, 
podczas których dziękujemy 
naszym rolnikom za całorocz-
ny trud. Składam serdeczne 
podziękowania wszystkim za-
angażowanym mieszkańcom, 
którzy zorganizowali wspa-
niałą uroczystość. Szczególne 
podziękowania dla pań, które 
zadbały, aby na stołach nie 
zabrakło dożynkowych przy-
smaków – zaznacza Łukasz 
Brańka sołtys Pożarzyska. 

Magdalena Pawlik

1) miejsce pod grób pojednyczy 100zł

2) miejsce pod grób podwójny (w pionie) 200zł

3) miejsce pod grób mały 30zł

4) miejsce pod grobowiec 360zł

5) miejsce pod grób ziemny na urnę 80zł

6) rezerwacja miejsca 360zł

7) opłata za zachowanie grobu na dalsze 20 lat 270zł

8) korzystanie z kaplicy (1 doba) 120zł

9) dozór nad pochowaniem do grobu małego 120zł

10) dozór nad pochowaniem do pozostałych grobów 180zł

11) wjazd na cmentarz samochodu (do 3,5 tony) w 
celu montażu nagrobka

90zł

Opłaty za usługi cmentarne i pogrzebowe

Żarowski Teatr Bezdomny
zaprasza na premiery

Premiery spektaklów 
odbywają się w każdy 

czwartek o godz. 19.00 w 
Teatrze Bezdomny przy ul. 
Zamkowej 15 w Żarowie:

- 1 października – premiera 
fragmenty „Makbeta” 
Wiliama Szekspira 
- 8 października – koncert 
piosenki Marty Kurzeja
- 15 października – premiera 
„Romanca” Jacka Chmielnika
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Żarowska Izba
Historyczna zaprasza 

na wystawę

Mistrzostwa w boule

Żarowska Izba Historycz-
na i Muzeum KL Gross-

Rosen serdecznie zapraszają 
na wystawę „AL Riese – filie 
KL Gross-Rosen w Górach So-
wich”.

Wystawę będzie można od-
wiedzić w Żarowskiej Izbie 
Historycznej przy ul. Armii 
Krajowej 40 już od 4 paździer-
nika. Fotografie i dokumenty, 
które prezentowane będą na 
wystawie pochodzą z archi-
wum Muzeum Gross-Rosen.

Na wystawę organizatorzy 
zapraszają w dniach od 4 paź-
dziernika 2015r. do 28 lutego 
2016r. Wstęp jest bezpłatny. 
Wystawa została zrealizowa-

na przy pomocy finansowej 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go. Scenariusz wystawy: Do-
rota Sula.

Patronat nad wystawą ob-
jęli: Muzeum Gross-Rosen 
w Rogoźnicy, Żarowska Izba 
Historyczna,  Urząd Miejski 
w Żarowie, Gminne Centrum 
Kultury i Sportu, Żarowska 
Kronika Filmowa i Gazeta 
Żarowska. 

Magdalena Pawlik

W pojedynku z seniorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku nikt nie miał 
szans.

Rozdanie nagród za udział w konkursie „Rowerowe potyczki rodzinne”. 

Puchar na ręce Krystyny Markiewicz prezes żarowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku wręczył burmistrz Leszek Michalak.

W gminie Żarów nie brakuje miłośników dwóch kółek. W każdej akcji, or-
ganizowanej przez stowarzyszenie „Rowerowy Żarów” przybywa więcej 
uczestników.

Do gry w bule chętnych nigdy nie brakuje, a i rywalizacja jest wtedy bar-
dziej wyrównana. Wszystkie drużyny zaprezentowały się z bardzo dobrej 
strony, ale mistrzów trudno jest pokonać...

Cztery drużyny wystarto-
wały podczas turnieju w 

bule, który rozegrany został 
w sobotę, 12 września na ża-
rowskim bulodromie.

Wśród sportowców nie za-
brakło reprezentantów Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, 
radnych Rady Miejskiej, 
młodych radnych z Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej i 
pracowników Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. Żadnej 
drużynie jednak nie udało się 
„pokonać” seniorów z Żaro-

wa, bo to już profesjonaliści 
w tej dyscyplinie sportowej, 
ale trzeba przyznać, że ry-
walizacja była bardzo zacię-
ta. - Bule to bardzo ciekawy 
sport. Wystarczą kule, trochę 
miejsca i dobre chęci. Jej za-
sady są bardzo proste. Na po-
czątku rzuca się małą kulką, 
czyli świnką, a później stara-
my się, by nasza kula znalazła 
się najbliżej niej. Oczywiście, 
profesjonaliści znają szereg 
bardziej skomplikowanych 
zagrywek, na przykład takich, 

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl

ROWEROWY Żarów

które wybijają kule przeciw-
nika, a pozostawiają naszą 
bliżej świnki – cieszył się 
Ryszard Łękarski z żarow-
skiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

Uczestnicy zawodów w bule 
rozegrali cztery rundy. Po-
ziom był bardzo wyrównany, 
jednak w finale niespodzian-
ki nie było. Pierwsze miejsce 
zajęli studenci z żarowskie-
go Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, drugie pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie, trzecie wywalczyli rad-
ni Rady Miejskiej,  a czwarte 
miejsce przypadło drużynie 
młodych radnych z Młodzie-

żowej Rady Miejskiej. - Ser-
decznie gratuluję wszystkim 
drużynom, bez względu na 
końcowy rezultat, za udział w 
sportowym turnieju, którego 
organizatorami po raz kolej-
ny byli studenci naszego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. 
Dziękuję również wiernym 
kibicom, gospodarzom tego 
turnieju za gorący doping  i 
niesamowite emocje. I oczy-
wiście czekamy na rewanż – 
śmiał się burmistrz Leszek 
Michalak.

Dobra zabawa, sportowe 
emocje i zacięta rywalizacja. 
Tego wszystkiego nie zabra-
kło w trakcie rozegranych 

Wielbiciele dwóch kółek w ostatnią sobotę tegorocznego lata, 19 września mogli wybrać się na happening 
rowerowy, który we współpracy ze Stowarzyszeniem „Rowerowy Żarów” zorganizowała Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Tym razem organizatorzy ro-
werowej eskapady przygotowa-
li dla wszystkich uczestników 
spotkania konkurs „Rowerowe 
potyczki rodzinne”, w którym 
udział wzięło kilkanaście ze-
społów rodzinnych. Żarowia-
nie odpowiadali na pytania do-
tyczące historii gminy Żarów, 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej i przestrzega-

nia zasad bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym. Pytania, jak się 
okazało wcale nie takie proste, 
mimo to, końcowy rezultat był 
zaskakujący, bowiem aż cztery 
rodziny: Wabik, Ciupińscy, 
Krężelewscy i Filipowscy 
rywalizowały o miejsca na po-
dium i wartościowe nagrody. 
Pierwsza nagroda 400 złotych 
to dofinansowanie do zakupu 

roweru, ufundowana przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego trafiła do rodziny 
Wabik. Dwie kolejne nagrody, 
talony do żarowskiej kręgielni 
(ufundowane przez Parkowa 
bowling & pizza) i „Pizzeri u 
Daniela” (ufundowane przez 
„Pizzerię u Daniela” z Żarowa) 
ostatecznie przypadły rodzi-
nie Ciupińskim (drugie miej-
sce) i Krężelewskim (trzecie 
miejsce). Nagrody laureatom 
konkursu wręczali burmistrz 
Leszek Michalak, Urszu-
la Rurarz dyrektor żarow-
skiej podstawówki i Leszek 
Tkaczyk z Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego. - 
Konkurs, którzy przygotowali 
dla mieszkańców organizatorzy 
happeningu był dla wszystkich 
świetną zabawą edukacyjną. 
A sama przejażdżka rowerowa 

kolejną udaną akcją,  przygo-
towaną przez nasze żarowskie 
stowarzyszenie „Rowerowy Ża-
rów”. Wspólnie z uczestnikami 
pokonaliśmy trasę, która pro-
wadziła od Szkoły Podstawowej 
przy ul. Ogrodowej w Żarowie, 
przez Kalno-Wostówkę, „Ka-
myki” do Mrowin. To była wy-
jątkowa impreza, nie tylko dla 
miłośników dwóch kółek, ale 
przede wszystkim całych rodzin. 
Najważniejsze było spędzenie 
czasu na rowerze i dobra zaba-
wa w gronie mieszkańców Ża-
rowa – mówi Urszula Rurarz 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Finałem wspólnej rowerowej 
imprezy było ognisko połączo-
ne z pieczeniem kiełbasek, któ-
rego przygotowaniem zajęli się 
przedstawiciele stowarzyszenia 
„Rowerowy Żarów”. - Składa-

my serdeczne podziękowania 
dyrektor szkoły Urszuli Rurarz 
oraz nauczycielom ze Szkoły 
Podstawowej w Żarowie za 
zaangażowanie i pomoc w or-
ganizacji tego przedsięwzięcia. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku nasza impreza powtórzy 
sukces z tego roku oraz będzie 
miała szansę nadal się rozwijać. 
Fundatorem głównej nagrody 
był Wojewódzki Ośrodek Ru-
chu Drogowego z Wałbrzycha 
i dzięki Leszkowi Tkaczykowi 
zwycięzcy pierwszego miejsca 
mogli cieszyć się z bardzo war-
tościowej nagrody w formie 
talonu na zakupy w sklepie ro-
werowym w Świdnicy. Dzięku-
jemy także burmistrzowi Lesz-
kowi Michalakowi za objęcie 

imprezy osobistym patronatem 
i wsparcie finansowe. Liczymy 
na wsparcie tego typu imprez 
również w przyszłości. Mamy 
nadzieję, że takie wydarzenia 
zagoszczą na stałe w kalenda-
rzu sportowo-kulturalnych na-
szego miasta – dopowiada Mi-
chał Sobczyński koordynator 
całej akcji ze stowarzyszenia 
„Rowerowy Żarów”.

Była to już kolejna taka akcja, 
zorganizowana przez miłośni-
ków rowerów. I z pewnością 
nie ostatnia. Jak sami zapo-
wiadają, niebawem znów w 
Żarowie wystartuje radosny 
przejazd rowerami. Jest już na-
wet wspólny pomysł na kolejną 
trasę rowerową.

Magdalena Pawlik

mistrzostw w bule. Najważ-
niejsza jednak była wspólna 
integracja wszystkich uczest-
ników sportowych zmagań. 

Żarowski bulodrom jest 

otwarty dla każdego miesz-
kańca. Bule to sport dla każ-
dego. To również świetna za-
bawa dla całej rodziny. 

Magdalena Pawlik
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Zjednoczeni wciąż w czołówce
Najwyższy wynik 6. kolejki w IV lidze padł w Żarowie. Zjednoczeni nie dali szans Włókniarzowi Mirsk, pewnie do-
pisując kolejne trzy punkty do swojego dorobku. Dobre wyniki sprawiają, iż żarowscy piłkarze walczą o najwięk-
szą niespodziankę jesieni, tym bardziej, iż tydzień przed startem ligi przygotowywali się do gry w kl. Okręgowej.

Pojedynek Zjednoczonych 
z Mirskiem rozpoczął się od 
oczekiwania na sędziów, któ-
rzy przybyli na godzinę 15:00, 
podczas gdy piłkarze byli go-
towi do gry już godzinę wcze-
śniej. Ostatecznie zawody w 
końcu doczekały się pierw-
szego gwizdka. Od początku 
gospodarze zdominowali wy-
darzenia na boisku. Przewaga, 
jaką  Zjednoczeni osiągnęli od 
pierwszych minut utrzymała się 
do zakończenia spotkania. Go-
ście nie oddali celnego strzału 
na bramkę pilnowaną przez 
Marcina Hruszowca. Zjed-
noczeni brylowali w każdym 
fragmencie gry, a co najważ-
niejsze posiadali bardzo dużą 
skuteczność. Dwa trafienia 

Uszczyka, jedno Kloca oraz 
Kołodzieja i na zakończenie 
dwie bramki Goździejewskie-
go. Do protokołu powędrował 
wynik 6:0, co dało Zjednoczo-
nym trzecie miejsce w lidze. 

Zjednoczeni: Hruszowiec 
- Drąg, Bielski, Kaczmar-
czyk, Chłopek (’75 Okarma), 
Uszczyk (’70 S. Dubicki), 
Kołodziej, M. Dubicki (’70 
Łuczak), Łagiewka, Goździe-
jewski, Kloc (’78 Jernutow-
ski). 

Spotkanie Zjednoczonych Ża-
rów i Pogoni Oleśnica okrzyk-
nięto hitem 7. kolejki. Na starcie 
sezonu postawa obu ekip była 
wielką niewiadomą, ale począ-
tek rozgrywek Zjednoczeni i 
Pogoń mogą uznać za bardzo 

udany. Zjednoczeni wzmoc-
nieni tylko jednym piłkarzem 
spisują się rewelacyjnie,  a osią-
gnięte dotychczas wyniki za-
prowadziły Żarów na podium. 
Oleśnica znajduje się dwa miej-
sca za piłkarzami z Żarowa,  co 
jak na beniaminka jest również 
przyzwoitym wynikiem. Trud-
no w tym przypadku wskazać 
zespół z większymi szansami 
na zwycięstwo.

W pierwszej odsłonie za-
wodów kibice bramek nie zo-
baczyli. Po zmianie stron na 
gola trzeba było czekać zale-
dwie pięć minut, gdy do siat-
ki gospodarzy trafił piłkarz z 

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Sokół Wielka Lipa 7 19 6 1 0 20-5
2.  Olimpia Kowary 7 16 5 1 1 15-4
3.  GKS Kobierzyce 7 14 4 2 1 21-10
4.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 7 14 4 2 1 12-5
5.  Pogoń Oleśnica 7 14 4 2 1 14-15
6.  Zjednoczeni Żarów 7 13 4 1 2 17-12
7.  Granica Bogatynia 7 13 4 1 2 9-6
8.  Orkan Szczedrzykowice 7 9 2 3 2 11-8
9.  Bielawianka Bielawa 7 8 2 2 3 9-10

10.  AKS Strzegom 7 8 2 2 3 10-9
11.  Lotnik Jeżów Sudecki 7 7 2 1 4 11-18
12.  Piast Nowa Ruda 7 7 2 1 4 5-12
13.  Chrobry II Głogów 7 6 2 0 5 13-17
14.  Polonia Trzebnica 7 6 2 0 5 11-17
15.  Włókniarz Mirsk 7 3 1 0 6 4-22
16.  BKS Bobrzanie Bolesławiec 7 1 0 1 6 6-18

Gwinei Lassana Conde. Led-
wo obserwatorzy oswoili się 
ze zmianą wyniku, a na listę 
strzelców wpisał się najlepszy 
snajper Pogoni Piotr Kotwa. 
Zjednoczeni nie mieli zamiaru 
rezygnować i ich ataki przynio-
sły skutek w 65. minucie, gdy 
bramkarza przyjezdnych poko-
nał Grzegorz Chłopek.

Prawdziwy dramat gospo-
darze przeżyli dziesięć minut 
później. Zdaniem arbitra Da-
mian Uszczyk próbował wy-
musić faul, za co ujrzał drugą 
żółtą kartkę i musiał opuścić 
boisko. Jak pokazały liczne 
powtórki zawodnik Pogoni 

Orzeł Ząbkowice Śląskie 3-0 Piast Nowa Ruda 
GKS Kobierzyce 5-2 Chrobry II Głogów 
Polonia Trzebnica 3-0 Lotnik Jeżów Sudecki 
Bielawianka Bielawa 4-1 BKS Bobrzanie Bolesławiec 
Olimpia Kowary 0-0 Orkan Szczedrzykowice 
AKS Strzegom 0-2 Sokół Wielka Lipa 
Włókniarz Mirsk 0-2 Granica Bogatynia 
Zjednoczeni Żarów 1-3 Pogoń Oleśnica 

Wyniki 7. kolejki

został wyprzedzony przez po-
mocnika Zjednoczonych  i w 
tej sytuacji piłkarz z Oleśnicy  
ratował się już tylko ręką, po-
walając na murawę naszego 
zawodnika, tym samym unie-
możliwiając mu dalszą grę. 
Decyzja pozostała nie zmie-
niona i od tej pory żarowianie 
musieli radzić sobie w dzie-
sięciu. Grająca w przewadze 
Pogoń nie pozwoliła wyrwać 
sobie trzech punktów. W 90. 
minucie zwycięstwo gości 
przypieczętował golem z rzu-
tu karnego Piotr Kotwa. 

Zjednoczeni: Hruszowiec – 
Drąg, Bielski, Kaczmarczyk, 

Chłopek, Łagiewka, Goź-
dziejewski, Kołodziej, M. 
Dubicki, Uszczyk, Kloc.

Porażka oznacza, iż Zjed-
noczeni opuszczają po-
dium w ligowej tabeli. Nie 
tracić dystansu ze ścisłą 
czołówką, to zadanie Zjed-
noczonych przed kolejnym 
spotkaniem. Zwycięstwo 
na własnym boisku w naj-
bliższą niedzielę (27.09) 
nad Granicą Bogatynia po-
zwoli trzymać kontakt z 
najlepszymi drużynami IV 
dolnośląskiej ligi. Początek 
spotkania o godz. 16:00. 

Krzysztof Dutkiewicz

Paweł Fajdek DOMINATOREM
Paweł Fajdek rzucając w 

Rieti 80.96m przypieczę-
tował swoje zwycięstwo w 
cyklu IAAF Hammer Throw 
Challenge.

Wygrana podczas Warszaw-
skiego LOTTO Memoriału Ka-
mili Skolimowskiej zakończyła 
bardzo udany sezon młociarza. 

W Italii Polak dwukrotnie 
przekroczył 80 metrów, a swój 
najdłuższy rzut oddał w czwar-
tej próbie – 80,96. Mistrz świata 
z Pekinu zdecydowanie poko-
nał na Stadio Raul Guidobaldi 
srebrnego medalistę czempio-
natu IAAF Dilszoda Nazaro-
wa. Tadżyk rzucił 75.98.

Dzięki zwycięstwu Fajdek 
drugi raz w karierze (poprzed-
nio w 2013) triumfował w 

cyklu IAAF Hammer Throw 
Challenge. Polski miotacz na 
koniec tegorocznego cyklu 
zgromadził 248.01 punktów. 
Wychowanek ULKS Zielony 
Dąb Żarów pokonał Dilszo-
da Nazarowa (236.20) oraz 
Krisztiána Parsa (234.75).

Fajdek na PGE Narodowym 
potwierdził, iż w tym sezonie 
jest światową jedynką. Me-
moriał Kamili Skolimowskiej 
zgromadził ścisłą czołówkę 
młociarzy. Sam obiekt jest 
miejscem, w którym Paweł 
Fajdek czuje się świetnie. 
Pokazał to przed rokiem, gdy 
ustanowił rekord Polski. Nie 
inaczej było i tym razem. Po 
jego próbie na 81.99 w trzeciej 
serii PGE Narodowy oszalał. 
Pewne zwycięstwo i dekla-
sacja rywali. Polski miotacz 
zakończył w stolicy znakomi-
ty dla siebie sezon, w którym 
odniósł trzynaście zwycięstw i 
jako pierwszy zawodnik od 20 
lat obronił tytuł mistrza świata. 
- Dzięki Wam mogłem się zmo-
bilizować. Do zobaczenia za 
rok! – mówił mistrz świata w 
rzucie młotem Paweł Fajdek, 
przesyłając specjalne ukłony 
dla tysięcy widzów przybyłych 
na stołeczny stadion.

Drugi z rzędu tytuł mistrza 
świata, jako jedyny w sezo-

nie przekroczył granicę 80 m 
(w 13 konkursach), osiągnął 
najlepszy od 7 lat wynik na 
świecie (83,93 m – nowy re-
kord Polski), zwycięstwo w 
cyklu IAAF Hammer Throw 
Challenge, te wszystkie osią-
gnięcia sprawiły, iż Paweł 
Fajdek został nominowany 
do tytułu Lekkoatlety Roku 
(nagrody “European Athle-
tics Golden Tracks”) przy-
znawanych przez European 
Athletics. 

Na wyniki plebiscytu złoży 
się suma głosów z czterech 
grup: fani, media, narodowe 
federacje i eksperci Euro-
pean Athletics. Głosowa-
nie internetowe potrwa do 
28 września. Szczegóły na 
stronie Facebook - European 
Athletics.

Krzysztof Dutkiewicz

Pierwsza trenerka Jolanta Ku-
mor odegrała znaczącą rolę w 
sukcesach swojego wychowanka, 
zastępując obecnego trenera mło-
ciarza Czesława Cybulskiego. Fot. 
T. Kasjaniuk, źródło www.pzla.pl

Świetne występy minionego sezo-
nu pozwalają śmiało spoglądać na 
IO w Rio de Janeiro, które już za 
rok. Fot. T. Kasjaniuk, źródło www.
pzla.pl


