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Kolejne kilometry dróg gminnych i dróg dojazdowych do pól zostaną w tym roku w gminie 
Żarów zmodernizowane. Dzięki dodatkowym środkom finansowym, które corocznie gmina Żarów 
pozyskuje na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych...

Wrócili z Kazachstanu 
do swojej Ojczyzny

Żarowski Dzień Sportu

Na budowie basenu

Trudno powiedzieć, jaka 
konkurencja sportowa 

cieszyła się największym 
zainteresowaniem uczniów 
żarowskiej podstawówki.

I to wcale nie medale były 
tego dnia najważniejsze, tyl-
ko dobra wspólna zabawa. 
A tej nie zabrakło podczas 

Jeszcze tylko kilka miesięcy 
i Żarowianie będą mogli 

korzystać z krytego basenu.
Najtrudniejsze etapy inwe-

stycji zostały już zrealizowane, 
budynek prawie w całości zy-
skał także nową elewację i dziś 
prezentuje się bardzo okazale. 
Znaczna część prac czeka teraz 
ekipę budowlaną wewnątrz sa-
mego obiektu. Jedno jest jednak 

Spełniły się ich najskryt-
sze marzenia. Wrócili do 

swojej Ojczyzny, do kraju 
swoich przodków.

- Dzięki Bogu, że my mogli 
wstąpić na tę ziemię - dzię-
kowała ze łzami w oczach 
Uliana Malinowska, która 
w sobotę, 26 września przy-

Drogi gminne w remoncie

żarowskiego Dnia Sportu, 
który już po raz drugi zorga-
nizowali nauczyciele Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie. W piątek, 
25 września na boisku lekko-
atletycznym wszyscy ucznio-
wie szkoły rywalizowali...

więcej na str. 6

pewne, już coraz bliżej do za-
kończenia całości inwestycji.

- Powoli zbliżamy się do 
końca. Stan surowy budynku 
mogą ocenić już sami miesz-
kańcy Żarowa, bo nie wyglą-
da on tak, jak chociażby kilka 
miesięcy wcześniej. Rozpo-
częliśmy również prace wy-
kończeniowe...

więcej na str. 3
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Od 1 października świetlice wiejskie 
w Mrowinach, Mielęcinie i Przyłęgo-
wie przechodzą pod zarząd Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu.

Przybywa nowych chodników na 
terenie miasta. Zobacz, gdzie tym 
razem remontują ciągi piesze. 

Pierwsza wyjazdowa porażka.

Więcej na str. 3

jechała do Żarowa ze swoim 
mężem Kazimierzem i pię-
cioletnim wnukiem Wladi-
mirem. Są repatriantami z 
Kazachstanu, którzy po wielu 
latach tułaczki powrócili na 
polskie ziemie. Trzyosobowa 
rodzina z Kazachstanu...

więcej na str. 5

Rodzina z Kazachstanu została ciepło i serdecznie przywitana przez wła-
dze miasta i radnych Rady Miejskiej. 

Prace wykończeniowe trwają również wewnątrz budynku basenowego. 
Praktycznie w każdej części budynku można spotkać ekipę budowlaną z 
firmy Performer Budownictwo. 

Młodych zawodników z gminy Żarów zawsze wspierają burmistrz Leszek 
Michalak, trenerka Jolanta Kumor i nauczyciele szkoły. Na zdjęciu, pod-
czas otwarcia Żarowskiego Dnia Sportu.
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→ Sprzedam mieszkanie w Ża-
rowie 49,75 m2 - 2 pokoje, duża 
kuchnia, przedpokój, łazienka + 
WC, ogrzewanie na piece, wyso-
ki parter. Do mieszkania przy-
należy komórka. Cena 80 tys. zł. 
Tel. 605 645 487
→ Sprzedam mieszkanie w Ża-
rowie, 44 m2. Tel. 508 299 700

→ Sprzedam działki budowlane w Mrowinach ul. Kolejowa. 
Tel. 74 858 94 99
→ Sprzedam działkę budowlaną 16 arów w Imbramowicach. 
Cicha, spokojna okolica, 27 zł/m2 cena do negocjacji. Tel. 530 
530 486

GLORIA
Usługi pogrzebowe

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

Tel. całodobowo
607 946 188

Grand Prix dla Senyor Rici

Podziękowanie

Na zdjęciu członkowie zespołu Senyor Rici z wywalczoną nagrodą.

Na zdjęciu drużyna żarowskich trampkarzy wraz ze swoim trenerem Adamem Ciupińskim.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
199), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z 
zmianami) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:
1) Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gm. Żarów,
2) Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Buków, gm. Żarów,
3) Nr XXV/185/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gm. Żarów,
4) Nr XLVI/368/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gm. Żarów,
5) Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 stycznia 2015r., w sprawie zmiany uchwały 
nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014r., o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi 
Wierzbna, gmina Żarów.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z progno-
zami oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.10.2015r. do 05.11.2015r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 
dniu 05.11.2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2015 r.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że dnia 1 października 2015 r. zmarła nasza Koleżanka

HELENA  KOWALSKA
 

Człowiek niezwykle pogodny, o dobrym sercu
i wrażliwości na ludzi i świat. 

Wzór pracowitości i nauczyciel wielu pokoleń. 
Tracimy w Niej cenionego pedagoga i wychowawcę.

Żegnaj Helenko
      

Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy oraz cała społeczność 
uczniowska Zespołu Szkół

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie

Przyjechali, zaśpiewali i wygrali. Seniorzy z żarowskiego chóru Senyor Rici wywalczyli nagrodę grand 
prix podczas I Przeglądu Zespołów Senioralnych, który odbył się 27 września w Jaworzynie Śląskiej.

Żarowscy seniorzy zapre-
zentowali się tam z okazji 
„Jaworzyńskich Dni Senio-
ra”. Na zaproszenie Samo-
rządowego Ośrodka Kultu-
ry, Biblioteki Publicznej i 
zespołu „Jaworzynianie” we 
wspólnej zabawie uczest-
niczyli nie tylko Żarowia-
nie. Do Jaworzyny Śląskiej 
przyjechały również inne 
zespoły: „Cicha Woda” z 
Udanina, „Retro” ze Strze-
gomia oraz lokalne zespoły 
seniorów. - Wiek nie miał tu 
żadnego znaczenia. Liczy-
ła się tylko dobra zabawa i 
wspólna integracja z pozo-
stałymi uczestnikami impre-

zy. Dla nas to była również 
dobra okazja do zaprezen-
towania swojego dorobku 
artystycznego i możliwość 
konfrontacji z innymi zespo-
łami. Nasza własna interpre-
tacja utworów wymagała od 
nas dużego przygotowania, 
ale opłacało się, bo zespół 
Senyor Rici zdobył nagrodę 
grand prix. Do Żarowa znów 
powracamy z trofeum – mówi 
Mirosław Mendel z żarow-
skiego chóru Senyor Rici.

Pierwszy Przegląd Zespo-
łów Senioralnych odbywał 
się pod patronatem burmi-
strza Jaworzyny Śląskiej. - 
Senyor Rici składają serdecz-

ne podziękowania za wsparcie 
finansowe dyrektorowi Gmin-
nego Centrum Kultury i Spor-
tu Arturowi Adamkowi oraz 
możliwość zaprezentowania 

pracy dorobku zespołu na 
innym gruncie niż żarowski – 
dopowiada Ryszard Fidler 
dyrygent żarowskiego chóru.

Magdalena Pawlik

Serdeczne podziękowania za wspar-
cie finansowe obozu sportowego w 
Głuchołazach żarowskich trampka-
rzy dla: YAGI Polska, T&P Polska, 
AKS Precision Ball, EURO-CAR 
Mariusz Nowak, Robert POLI-
KOWSKI, STREFA OKAZJI Zyg-
munt Worsa, Sklep ROGATEK 
Żarów.

Żarowski zespół trampkarzy po-
przez codzienne treningi oraz mecze 
nabrał kolejnych doświadczeń i pod-
niósł swoje piłkarskie umiejętności. 

Wielkie podziękowania za wsparcie 
naszej działalności sportowej. Dzięki 
temu młodzi zawodnicy mogą szli-
fować piłkarskie umiejętności. Kto 
wie, może w niedalekiej przyszłości, 
to właśnie oni będą dostarczali nam 
emocji na polskich, a może nawet eu-
ropejskich stadionach.

     
 Adam Ciupiński

Trener

Wykorzystali okazję i ukradli dokumenty
Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi mężczyznom, 

którzy z hotelu Żarmed ukradli dokumenty i telefon komórkowy. 
Rabusie część przedmiotów oddali dobrowolnie, a inne wciąż są 
poszukiwane. Funkcjonariusze policji w Żarowie bardzo szybko 
namierzyli złodziei. Mężczyźni zostali zatrzymani i czekają na 
wyrok sądu.

Pożyczył sobie motorower
Ukradł, pojeździł i zostawił. Tak w skrócie można podsumować 

wybryk Żarowianina, który postanowił pożyczyć sobie bez wie-
dzy właściciela motorower. Pojazd ukradł sprzed posesji przy ul. 
Armii Krajowej w Żarowie, wypróbował, a następnie porzucił. Po-
szkodowany właściciel poniesione straty wycenił na kwotę 1000 
złotych, pojazd jednak udało się zlokalizować, czego nie można 
powiedzieć o „chwilowym” użytkowniku motoroweru.  - Trwają 
czynności zmierzające do ustalenia tożsamości nieznanego spraw-
cy. Mamy tutaj do czynienia z krótkotrwałym użyciem pojazdu, co 
nie zmienia faktu, że jest to przestępstwo zagrożone karą nawet do 
pięciu lat więzienia – wyjaśnia Janusz Kozendra komendant po-
licji w Żarowie.

Wpuściła złodziei do domu
Czym może grozić wpuszczenie do mieszkania obcych osób bo-

leśnie przekonała się mieszkanka Żarowa, która wpuściła do swo-
jego mieszkania dwóch nieznanych mężczyzn. Po wizycie niezna-
nych osób kobieta zauważyła, że została okradziona. Sama jednak 
wcześniej poprosiła ich o pomoc, a gdy mężczyźni już znaleźli się 
w jej mieszkaniu, okradli pomieszczenie gospodarcze. Ich łupem 
padło dwadzieścia sztuk kawy Tchibo Exclusive oraz dziesięć bu-
telek nalewki własnej roboty. Sprawcy mogą trafić do więzienia 
na 5 lat. - Pamiętajmy, że oszuści wykorzystują różne sposoby, by 
wzbogacić się kosztem nieostrożnych osób. Podają się za członków 
rodziny, pracowników administracji, instytucji państwowych, orga-
nizacji charytatywnych. Sprawcy wybierają na swoje ofiary osoby 
starsze, schorowane, a przede wszystkim mieszkające samotnie. Nie 
bądźmy zbyt ufni wobec osób przychodzących do naszych mieszkań 
i oferujących różne usługi czy też podających się za pracowników 
różnych instytucji. Najlepszym zabezpieczeniem jest nasza czujność 
i nie zapraszanie takich osób do mieszkania. Bądźmy czujni i nie 
dajmy się oszustom. Nie ufajmy obcym, nawet jeśli wzbudzają nasze 
zaufanie – alarmuje Janusz Kozendra z żarowskiego komisariatu 
policji. 

Oprac. Magdalena Pawlik
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze wsi Marcinowiczki, gmina Żarów. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz uchwały nr XLVIII/384/2014 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Marcinowiczki, gmina Żarów, zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 października 2015r. do 05 listo-
pada 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58 – 130 Żarów, w godz. 
od 8:00 do 15:00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 05 listopada 2015r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58 – 130 
Żarów, o godz. 1300. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2015 r.

Drogi gminne w remoncieGrand Prix dla Senyor Rici

Prace przy remoncie drogi dojazdowej przy ulicy Ogrodowej w Mrowinach.

Każdego roku gmina Żarów aplikuje o dodatkowe środki finansowe na 
modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki temu rolnicy 
i mieszkańcy wsi korzystają z nowych, wyasfaltowanych nawierzchni dro-
gowych.

Przy ulicy Bocznej w Mrowinach zostały zamontowane nowe lampy oświe-
tleniowe.

Z wyremontowanego odcinka drogowego cieszą się również mieszkańcy 
Pyszczyna. 

Nowa elewacja zmieniła obiekt basenowy.

Najtrudniejsze prace instalacyjne zostały już w całości zrealizowane.

Niebawem zmieni się także wygląd samej niecki basenowej. 

Kolejne kilometry dróg gminnych i dróg dojazdowych do pól zostaną w tym roku w gminie Żarów zmodernizowane. Dzięki dodatkowym środkom finansowym, 
które corocznie gmina Żarów pozyskuje na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa 
Dolnośląskiego wyremontowane zostaną drogi w Mrowinach, Pożarzysku, Pyszczynie i Krukowie.

Pierwszy etap inwestycji 
już się rozpoczął i z nowych 
wyasfaltowanych nawierzch-
ni drogowych korzystają 
już mieszkańcy Pyszczyna, 
Mrowin i Pożarzyska. Do 
końca października ma się 
natomiast zakończyć prze-
budowa drogi dojazdowej w 
Krukowie. - Mrowiny zyskały 
dwie nawierzchnie asfaltowe 
przy ulicy Polnej i Ogrodo-
wej, a mieszkańcy nareszcie 
nie będą musieli grzęznąć w 
błocie i do swoich posesji do-
jadą po gładkiej powierzchni. 
Nasza wieś zmienia się w bar-
dzo szybkim tempie. Oprócz 
nowych nawierzchni dro-
gowych, przy ulicy Bocznej 
zostały zamontowane lampy 

oświetleniowe, a niebawem 
rozpoczną się prace związane 
z budową nowego chodnika 
łączącego ulicę Myśliwską z 
centrum naszej wsi. Opraco-
wany został już także projekt 
postawienia w tym miejscu 
lamp parkowych. Wspólnymi 
siłami i z pomocą gminy wy-
remontowaliśmy również bu-
dynek szatni sportowej LZS 
„Zieloni Mrowiny”, a w przy-
gotowaniu jest także remont 
budynku, gdzie powstanie na-
sza wiejska siłownia, w której 
tworzeniu zaangażowani są 
członkowie Stowarzyszenia 
„Mrowiny na Swoim” – wyli-
cza Roman Konieczny prze-
wodniczący Rady Miejskiej i 
mieszkaniec Mrowin.

W ramach prac inwesty-
cyjnych firma wyłoniona z 
przetargu wykonuje prace 
ziemne, podbudowę, po-
bocza, nawierzchnie asfal-
tobetonowe oraz regulację 
studzienek. Dla wszystkich 
mieszkańców, a zwłaszcza 
rolników przebudowa dróg 
dojazdowych jest dużym 
ułatwieniem komunika-
cyjnym. Wyremontowane 
drogi zapewnią lepszą do-
stępność do gruntów rol-
nych, a przede wszystkim 
służyć  będą mieszkańcom 
lokalnych miejscowości. 
- W Pyszczynie wyremon-
towane zostały dwie drogi, 

z których korzystać będą 
mieszkańcy naszej wsi. Nie 
są to jedyne nawierzchnie 
drogowe, które doczekały 
się gruntownej moderniza-
cji. Najważniejsze, że nowe 
drogi nie będą teraz za-
mieniały się w błotnisko, a 
mieszkańcy dojadą do swo-
ich domów w komfortowych 
warunkach. Zyskaliśmy w 
pełni przejezdną drogę, 
która była potrzebna na te-
renie naszej wsi – przyzna-
je Ryszard Pawlik sołtys 
Pyszczyna.

Nowe drogi dla rolników, 
których remont trwa na tere-
nie gminy Żarów kosztować 

będzie ponad 300 tysięcy 
złotych. Pieniądze na ich mo-
dernizację pochodzą ze środ-
ków Terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych 
Województwa Dolnośląskie-
go i budżetu gminy Żarów. 

Dofinansowanie  w wysoko-
ści 170 tysięcy złotych zosta-
ło przyznane w ramach dzia-
łania: ochrona, rekultywacja 
i poprawa jakości gruntów 
rolnych. 

Magdalena Pawlik

Na budowie basenu
Jeszcze tylko kilka mie-

sięcy i Żarowianie będą 
mogli korzystać z krytego 
basenu. Najtrudniejsze eta-
py inwestycji zostały już zre-
alizowane, budynek prawie 
w całości zyskał także nową 
elewację i dziś prezentuje 
się bardzo okazale.

Znaczna część prac cze-
ka teraz ekipę budowlaną 
wewnątrz samego obiektu. 
Jedno jest jednak pewne, już 
coraz bliżej do zakończenia 
całości inwestycji. - Powoli 

zbliżamy się do końca. Stan 
surowy budynku mogą oce-
nić już sami mieszkańcy 
Żarowa, bo nie wygląda 
on tak, jak chociażby kilka 
miesięcy wcześniej. Rozpo-
częliśmy również prace wy-
kończeniowe, a wewnątrz 
hali basenowej trwają 
obecnie prace tynkarskie. 
W tym tygodniu będziemy 
wylewali również jastrychy 
pod płytki. W kolejnym etapie 
będą trwały natomiast pra-
ce związane z wykonaniem 

technologii basenowej oraz 
instalacji wewnętrznych. To 
jest najbardziej skompliko-
wana część robót, które będą 
prowadzone. Od ich postępu 
będzie zależała dalsza praca 
przy budowie – tłumaczy Ar-
kadiusz Szul kierownik bu-
dowy z firmy Saltex Europa. 

Trudno na tym etapie dokład-
nie określić, kiedy basen w Ża-
rowie zostanie w końcu otwar-
ty i udostępniony wszystkim 
mieszkańcom. Prace postępują 
zgodnie z przyjętym harmono-
gramem, jednak jak to w przy-
padku tak dużych inwestycji 
bywa, już same procedury 

odbiorowe trwają nawet kil-
ka miesięcy. - Basen zostanie 
udostępniony mieszkańcom w 
pierwszym kwartale 2016 roku. 
Na tym etapie jednak jest jesz-
cze za wcześnie, aby wskazać 
konkretną datą. Prace przy bu-
dowie basenu postępują z dnia 
na dzień, jednak nie możemy 
przewidzieć, czy zakończą się 
one zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem. Jedno jest 
już pewne. Jest już zdecydowa-
nie bliżej do zakończenia całej 
inwestycji – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Budowa basenu to inwe-
stycja, na którą mieszkańcy 
Żarowa czekają wiele lat. I w 
końcu, po wielu trudnościach 
się jej doczekają. Inwesty-
cja kosztować będzie ponad 
9 milionów złotych, z cze-
go wsparcie unijne wyniesie 
2,5 miliona złotych. Spośród 
gmin, które ubiegały się o 
przyznanie wsparcia finan-
sowego na budowę krytych 
pływalni, Żarów otrzymał 
najwyższe dofinansowanie. 
Pieniądze na budowę base-
nu w Żarowie pochodzą ze 
środków Funduszu Rozwoju 
Kultury, w ramach „Progra-
mu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Dolnośląskie-
go na lata 2014-2016”. 
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Przybywa nowych 
chodników

Nowe alejki na
żarowskim cmentarzu

Jak podzielić
spadek?

§Stwierdzenie nabycia 
spadku to pierwszy krok, 

który stwierdza kto i w jakiej 
części nabył spadek, ale to co 
zapewne interesuje każdego 
spadkobiercę to, co faktycz-
nie dziedziczy i co dostanie i 
dlatego potrzebny jest kolej-
ny krok, czyli działu spadku. 

§W praktyce ten etap często 
przysparza wiele emocji 

wśród spadkobierców, często 
też wiąże się z niesnaskami 
wśród rodziny i spadkobier-
ców, dlatego tak ważne jest, 
by zrobić to dobrze, ale też w 
sposób jak najmniej konflik-
towy, do czego wszystkich 
zachęcam.

§Można go dokonać w wy-
niku umowy pomiędzy 

spadkobiercami albo w postę-
powaniu sądowym. Teraz sku-
pimy się na  umownym dzia-
le spadku, czyli zgodnym 
podziale spadku. Umowny 
dział spadku ma miejsce, gdy 
pomiędzy spadkobiercami 
osiągnięte zostało porozu-
mienie co do sposobu po-
działu majątku spadkowego. 
Wymaga zgody wszystkich 
spadkobierców, odpowiedniej 
formy oraz treści umowy o 
dziale spadku. Jeśli choć jeden 

z nich sprzeciwi się któremuś 
z punktów umowy, dokonanie 
działu spadku w tym trybie 
jest wykluczone.

§Nie ma specjalnej formy 
umowy działowej. Moż-

na ją więc zawrzeć również 
ustnie, poza dwoma wyjątka-
mi. Jeżeli do spadku należy 
nieruchomość lub przedsię-
biorstwo to umowa o dział 
spadku powinna być zawarta 
w formie aktu notarialne-
go. Zalecam jednak formę 
pisemną takiej umowy, bo 
wtedy ogranicza się wszel-
kie nieporozumienia, co i 
kto dostał w spadku do mini-
mum. Umowa powinna być 
tak skonstruowana, by re-
gulowała wszelkie stosunki 
pomiędzy spadkobiercami. 
Należy więc ustalić sposób 
podziału spadku, wzajemne 

roszczenia z tytułu objęcia 
przedmiotów spadku przez 
niektórych tylko spadkobier-
ców, zaliczenie otrzymanych 
za życia spadkodawcy daro-
wizn itp. W umowie działo-
wej należy określić, czy po-
dział obejmuje cały spadek, 
czy tylko jego część, bowiem 
dopuszczalne jest dokonanie 
jedynie części spadku. Okre-
śla się ją według stanu i cen 
na dzień dokonywania po-
działu spadku. 

§Podział spadku może być 
dokonany na 3 sposoby:

1. poprzez podział fizyczny 
przedmiotów wchodzących w 
skład spadku; co oznacza, że 
poszczególne przedmioty zo-
stają podzielone i przyznane 
spadkobiercom według wiel-
kości ich udziałów w spadku.  
W ten sposób spadkobiercy 

mogą np. podzielić nierucho-
mość, przyznając określone 
części budynku stosownie do 
wartości udziałów,
2. poprzez przyznanie niektó-
rych przedmiotów ze spadku 
jednemu albo niektórym spad-
kobiercom i obciążenie ich 
obowiązkiem spłaty pozosta-
łych spadkobierców; co ozna-
cza, że przedmioty spadkowe 
przypadną w całości tylko 
jednemu lub niektórym spad-
kobiercom. Wówczas spad-
kobiercy ci powinni zostać 
obciążeni obowiązkiem spłaty 
pozostałych spadkobierców 
stosownie do wartości udzia-
łów tych spadkobierców,
3.  poprzez tzw. podział cy-
wilny co oznacza, że w takiej 
sytuacji dokonuje się całej 
sprzedaży majątku spadko-
wego, a uzyskane stąd środki 

– po odjęciu kosztów sprzeda-
ży – dzieli się pomiędzy spad-
kobierców wg wielkości ich 
udziałów.
Proszę również pamiętać o da-
rowiznach otrzymanych przez 
spadkobiercę od spadkodaw-
cy, które w określonych sytu-
acjach mogą zostać zaliczone 
w poczet otrzymanej schedy 
spadkowej. Zaliczenie polega 
na pomniejszeniu wartości 
udziału spadkowego spadko-
biercy o wartość otrzymanej 
darowizny. 

§Kompletna umowa o po-
dział spadku zmniejsza 

ryzyko nieporozumień mię-
dzy spadkobiercami i pozwala 
uniknąć sprawy sądowej.

Paweł Polewski radca prawny
 „Gruntkowska, Polewski 

i Partnerzy adwokacko – rad-
cowska sp.p.”  w Świdnicy

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

Trwają prace przy budowie nowego chodnika przy Placu Wolności w 
Żarowie. Mieszkańcy już niebawem będą mogli dojść do swoich domów 
po równej i gładkiej powierzchni.

Na żarowskim cmentarzu komunalnym powstaną kolejne nowe alejki. 
Dotychczasową nieutwardzoną nawierzchnię zastąpi nowa z kostki be-
tonowej. 

Stary i zniszczony chodnik, 
który do tej pory przebiegał 
wzdłuż tej ulicy był w bar-
dzo złym stanie technicz-
nym. Nowa nawierzchnia 
chodnikowa przy żarowskim 
Placu Wolności zostanie uło-
żona na długości ponad 140 
metrów bieżących. - Na od-
cinku przy Placu Wolności w 
Żarowie rozpoczęły się prace 
przy budowie nowego chod-
nika. Powstanie tam chodnik 
o szerokości półtora metra, 
który zostanie wyłożony nową 
kostką betonową. Ponadto, 
pracownicy położą nową 
kostkę betonową również w 
miejscach, w których znajdu-
ją się pojemniki na odpady. 
Wymienione zostaną także 
stare granitowe krawężniki. 
Prace pochłoną ponad 40 ty-
sięcy złotych wydatkowane z 

Dzięki nowym utwardzonym alejkom na cmentarzu komunalnym w Żaro-
wie zrobi się estetyczniej. Nowa kostka betonowa zostanie wyłożona na 140 metrach bieżących, a 

sam chodnik tradycjnie będzie miał półtora metra szerokości.

Gruntowny remont kaplicy będzie obejmował prace wewnątrz budynku 
oraz wymianę wszystkich okien.W tym roku nowe ciągi piesze powstały w starej części miasta.

Podłoże betonowe będzie 
dobrym zabezpieczeniem 
przed błotem, powstającym 
w trakcie opadów deszczu. 
Alejki cmentarne powstaną 
w nowej części cmentarza, 
a więc tam, gdzie brakowało 
utwardzonych przejść. - Już 
tylko na niektórych odcin-
kach na cmentarzu komu-
nalnym w Żarowie brakuje 
utwardzonych miejsc.  W tym 
roku praktycznie zakończy 
się budowa kolejnych alejek, 
bo wszystkie nieutwardzone 
miejsca zostaną wyłożone 
nową kostką betonową. Pla-
nujemy, że wszystkie prace 
remontowe zakończą się tuż 
przed świętem 1 listopada i w 
ostatnim tygodniu paździer-
nika, kiedy na cmentarzu 
panuje największy ruch nie 
będą już odbywały się żad-

ne remonty – mówi Tomasz 
Kuska z Referatu Inwestycji 
i Dróg Urzędu Miejskiego w 
Żarowie.

budżetu gminy Żarów – wyja-
śnia  Tomasz Kuska z Refe-
ratu Inwestycji i Dróg Urzę-

du Miejskiego w Żarowie.
To już kolejny nowy chod-

nik, który w niedługim 
czasie powstał na terenie 
Żarowa. I to w miejscach, 
gdzie dotychczas brako-
wało ciągu pieszego. Przy 
ulicy Ogrodowej, Koper-
nika i Cichej mieszkańcy 
Żarowa korzystają już z 
nowych ciągów pieszych. 
Z myślą o bezpieczeństwie 
wszystkich mieszkańców 
nowe chodniki każdego 
roku sukcesywnie powstają 
również na terenach wiej-
skich. W tym roku na tere-
nie Imbramowic, Bukowa i 
Pożarzyska.

Magdalena Pawlik

Budowa nowych alejek 
cmentarnych to nie jedyne 
prace, które zmienią wy-
gląd estetyczny cmentarza 
w Żarowie. Wraz z remon-
tem nawierzchni rozpoczął 
się kolejny etap prac moder-
nizacji kaplicy cmentarnej. 
W ramach prac w budynku 
kaplicy zostanie wymienio-
na instalacja elektryczna i 
nagłośnieniowa oraz tynki. 
W dalszym etapie inwesty-
cji jest również wymiana 
wszystkich okien w kaplicy 
oraz wszelkie prace konser-
watorskie i malarskie. Prace 
pochłoną blisko 85 tysięcy 
złotych wydatkowanych z 
budżetu gminy Żarów.

Magdalena Pawlik
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Nowe alejki na
żarowskim cmentarzu

Wrócili z Kazachstanu do swojej Ojczyzny
Spełniły się ich najskrytsze marzenia. Wrócili do swojej Ojczyzny, do kraju swoich przodków. - Dzięki Bogu, że my mogli wstąpić na tę ziemię - dziękowała ze łzami 
w oczach Uliana Malinowska, która w sobotę, 26 września przyjechała do Żarowa ze swoim mężem Kazimierzem i pięcioletnim wnukiem Wladimirem.

Są repatriantami z Kazach-
stanu, którzy po wielu latach 
tułaczki powrócili na polskie 
ziemie. Trzyosobowa rodzi-
na z Kazachstanu otrzymała 
od władz miasta tymczasowe 
mieszkanie, a od sponsorów 
pościel i inne drobiazgi do 
nowego miejsca.

Oficjalnie we wtorek, 29 
września spotkali się z przed-
stawicielami władz miasta 
i radnymi Rady Miejskiej 

Na zdjęciu repatrianci z Kazachstanu, od lewej Uliana Malinowska, Wladi-
mir Baraniuk i Kazimierz Malinowski. Dużym wsparciem dla całej rodziny 
będzie również Janina Marczenko (z prawej), siostra Kazimierza, która do 
Żarowa z Kazachstanu przyjechała kilkanaście lat temu. I tutaj znalazła 
swój prawdziwy dom.

i jak sami mówią, był to je-
den z najszczęśliwszych dni 
w ich życiu. - Dziś spełniają 
się nasza najskrytsze marze-
nia. Rzucono nas do odległe-
go Kazachstanu i nakazano 
zapomnieć o Polsce. Taki 
los spotkał tysiące Polaków. 
Nigdy jednak nie zapomnieli-
śmy o swojej Ojczyźnie i wie-
rzyliśmy, że kiedyś będziemy 
mogli do Polski powrócić. 
Przekazywane z pokolenia na 

pokolenie marzenia w końcu 
się ziściły - przyznali zgod-
nie Uliana i Kazimierz Ma-
linowscy.

Żarowscy radni Rady 
Miejskiej dwukrotnie podej-
mowali uchwałę w sprawie 
zaproszenia osób narodo-
wości polskiej do Żarowa. 
Początkowo, do Polski mia-
ła przyjechać Galina Ma-
linowska wraz ze swoim 
synem Wladimirem Ba-
raniukiem. Jednak kobieta 
zginęła w nieszczęśliwym 
wypadku i do Żarowa zo-
stali zaproszeni dziadkowie 
i pięcioletni dziś Wladimir 
Baraniuk, wnuk państwa 
Malinowskich. - Rodzina 
z Kazachstanu rozpocznie 
nowe życie w ukochanej 
Ojczyźnie. Po wielu latach 
tułaczki wrócili w końcu do 
prawdziwego domu. Ser-
decznie Was witamy w na-
szej gminie. I mam nadzieję, 
że właśnie tutaj w Żarowie 
będzie Wasz dom na stałe - 
mówił podczas oficjalnego 
przywitania rodziny Ma-
linowskich burmistrz Le-
szek Michalak.

Repatrianci z Kazachstanu 

otrzymali od samorządu mia-
sta tymczasowe mieszkanie. 
Ponadto, radni Rady Miej-
skiej zorganizowali w swo-
im gronie zbiórkę funduszy, 
dzięki którym również moż-

Uczcili pamięć szachistów

Szkolą przyszłych kolejarzy

ZAWIADOMIENIE
Starosta Świdnicki na podstawie art. 24 a ust. 5 w związku z ust. 4 ustawy z 
dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015r. 
poz. 520 ze zm.) zawiadamia, że w siedzibie Powiatowego Biura Geodezji i Ka-
tastru w Świdnicy, przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 108 na I piętrze, w terminie 

od dnia 12 października 2015r. do dnia 30 października 2015r. (w dni robocze) w godz. 
9:00-14:00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-
kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrę-
bów ewidencyjnych: Bożanów, Buków, Gołaszyce, Imbramowice, Kalno, Kruków, Łażany, 
Marcinowiczki, Mielęcin, Mikoszowa, Mrowiny, Pożarzysko, Przyłęgów, Pyszczyn, Sie-
dlimowice, Tarnawa, Wierzbna, Zastruże położonych w jednostce ewidencyjnej 021909_5 
Żarów – obszar wiejski, w powiecie świdnickim, woj. dolnośląskim.
Dokumentacja projektu składająca się z:
- rejestru gruntów,
- rejestru budynków,
- rejestru lokali,
- karotek budynków,
- kartotek lokali,
- mapy ewidencyjnej,
opracowana została na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 maja 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i 
budynków (tj. Dz. U. 2015 poz. 542).
Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumenta-
cją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej 
sprawie. Geodeta Powiatowy i przedstawiciel wykonawcy prac geodezyjnych związanych 
z modernizacją ewidencji gruntów i budynków będą rozstrzygać o przyjęciu lub odrzuce-
niu zgłoszonych uwag. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby 
na etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić 
ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi 
przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w 
ewidencji gruntów i budynków.
Po upływie terminu wyłożenia do wglądu operatu opisowo-kartograficznego, dane obję-
te modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, staną się danymi 
ewidencji gruntów i budynków i będą podlegać ujawnieniu w bazie ewidencji gruntów i bu-
dynków. Informację o tym Starosta Świdnicki ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. W terminie 
30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji będzie można zgłaszać zarzuty do tych da-
nych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Świdnicki będzie rozstrzygał w 
dordze decyzji administracyjnej.

Już po raz 4 uczczono pa-
mięć byłych zawodników 

Gońca Żarów organizując Me-
moriał Szachowy.

IV Memoriał Szachowy pa-
mięci Jana Kipczaka i Pawła 
Paradowskiego zgromadził 
blisko 70 zawodników z kilku 
województw. 

- Cieszę się, że pamięć 
naszych kolegów chciało 
uczcić tak dużo zawodni-
ków. W turnieju wystartowa-
li również najmłodsi adepci 
królewskiej gry reprezentu-
jący Szkołę Podstawową w 
Zastrużu – opowiada Ar-

tur Adamek, prezes Gońca 
Żarów. 

Wyniki – najlepsza trójka 
oraz zawodnicy gminy Żarów:

Gr. A:1. Paweł Gulik (WKS 
Kopernik Wrocław), 2. Mi-
chał Wójciki (MUKS MDK 
Śródmieście Wrocław), 3. 
Arkadiusz Szota (Dzierżo-
niów) 9. Mirosław Cygan, 
12.  Jan Woźny, 13. Ar-
tur Adamek, 15. Michał 
Bieszczad, 16. Krzysztof 
Serwin, 19. Ernest Sojski. 
Gr. B: 1. Jakub Kubicz 
(WKSz Hetman Wałbrzych), 
2. Kamil Kałużny (KSz 

GAMBIT MDK Świdnica), 3. 
Krzysztof Kondrat (WKSz 
Hetman Wałbrzych). 15.  Ewe-
lina Dominik

Gr. C: 1. Piotr Dereń (Brzeg), 
2. Andrzej Pieszczoch (Świd-
nica), 3. Piotr Janda (Świe-
bodzice). 6. Konstanty Ro-
ubo, 7. Maciej Pasternak, 9. 
Oskar Lesiak, 10. Dominika 
Trestka, 12. Róża Kulpiń-
ska, 13. Ryszard Marczak, 
16. Wiktoria Szywała, 20. 
Kacper Daniel, 21. Maciej 
Kaczmarzyk, 22. Wiktoria 
Urinaż, 25. Paulina Pituła. 

Krzysztof Dutkiewicz

liwy był zakup niezbędnego 
wyposażenia nowego lokum 
państwa Malinowskich. Za 
kilka tygodni rodzina wpro-
wadzi się do wyremontowa-
nego mieszkania. Będą mo-

gli również liczyć na pomoc 
w znalezieniu zatrudnienia, 
a pięcioletni Wladimir roz-
pocznie edukację w żarow-
skim przedszkolu.

Magdalena Pawlik

Na zdjęciu Adam Czarnecki uczeń Technikum Transportu Kolejowego w 
żarowskim Zespole Szkół.

Zawód kolejarza znów po-
wraca do łask, jednak szkół 

kształcących przyszłych ma-
szynistów wciąż jest niewiele. 

Młodzi ludzie, którzy rozpo-
czynają edukację na kierun-
kach kolejowych mogą liczyć 
nie tylko na atrakcyjne stypen-
dia pobierane w trakcie trwania 
nauki, ale przede wszystkim 
na możliwość znalezienia sta-
łej i dobrze płatnej pracy, którą 
chętnie oferują spółki kolejowe. 
Jedyną szkołą na terenie całego 
powiatu świdnickiego, która 
kształci przyszłych kolejarzy 
jest żarowski Zespół Szkół. 
Decydując się na wybór takie-
go zawodu młodzi Żarowia-
nie zdobywają nie tylko cenną 
wiedzę praktyczną, ale przede 
wszystkim mają zagwaranto-
wane stałe zatrudnienie za bar-
dzo atrakcyjne wynagrodzenie. 
- O wyborze zawodu powinna 
dziś decydować przede wszyst-
kim możliwość znalezienia pra-
cy, a taką oferuje PKP teraz i w 
ciągu kilku następnych lat. Poza 
tym, młodzi ludzie są zatrud-
niani na umowę o pracę, która 
daje poczucie bezpieczeństwa 
i stabilizacji – mówi Dorota 
Jasztal dyrektor żarowskiego 
Zespołu Szkół.

Żarowianie coraz chętniej 
podejmują edukację na kie-
runku Technik Transportu 
Kolejowego w Zespole Szkół 
im. Jędrzeja Śniadeckiego w 
Żarowie. Szkoła ma zawarte 
umowy z PKP Intercity S.A. 

i Kolejami Dolnośląskimi na 
praktyki zawodowe swoich 
uczniów. Klasy patronac-
kie ma w żarowskiej szkole 
również PKP PLK S.A., któ-
ra oferuje młodym ludziom 
bardzo atrakcyjne stypendia. 
- Szkoła daje nam możliwość 
znalezienia, tuż po zakończe-
niu edukacji szkolnej, stałego 
zatrudnienia. W ramach ogól-
nopolskiego „Dnia Przedsię-
biorczości” odbyłem praktykę 
w pociągu Pendolino na trasie 
Wrocław-Warszawa i War-
szawa-Wrocław. Pod opieką 
doświadczonej załogi z bli-
ska poznałem pracę drużyny 
konduktorskiej. Zapoznałem 
się również z regulaminem 
technicznym pociągu, zasada-
mi oraz regułami pracy kon-
duktora, kierownika pociągu 
i drużyny trakcyjnej, a także 
obsługi „Warsu”. Pociąg Pen-
dolino zrobił na mnie ogromne 
wrażenie. Wygoda wagonów 
pasażerskich, czystość i estety-
ka detali to najbardziej rzucało 
się w oczy w tym nowoczesnym 

pociągu. Urzekli mnie pra-
cownicy, którzy służyli pomo-
cą przede wszystkim pasaże-
rom. Z bliska poznałem także 
pracę maszynisty. To był dla 
mnie niezwykły dzień. I jeszcze 
bardziej utwierdziłem się w 
przekonaniu, że wybrałem od-
powiedni kierunek kształcenia 
– zaznacza Adam Czarnecki 
uczeń trzeciej klasy Techni-
kum Transportu Kolejowego 
w żarowskim Zespole Szkół.

To jeszcze nie wszystko, co 
mieszkańcom gminy oferuje 
Zespół Szkół w Żarowie. Od 
przyszłego roku szkolnego 
szkoła zamierza uruchomić 
kwalifikacyjny kurs zawo-
dowy w zawodzie Technik 
Transportu Kolejowego rów-
nież dla dorosłych. Kurs bę-
dzie odbywał się w formie 
zaocznej, w piątki po południu 
i soboty rano. Więcej informa-
cji na ten temat można zdobyć 
w siedzibie placówki przy ul. 
Zamkowej 10 oraz pod nume-
rem telefonu 74 858 04 03.

Magdalena Pawlik
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Żarowski Dzień Sportu

Wszystkich sportowców wspierali również kibice. Ich doping był niezwykle gorący. 

Medale trafiły w ręce najlepszych zawodników.

Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

293/19 1.590 SW1S/00019315/3 Sprzedaż na własność 56.000 zł 5.600 zł 9 00

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości  gruntowej niezabudowa-
nej położonej w Łażanach (obok ronda im. Przyszłości) przeznaczonej pod zabudowę 

produkcyjno-usługową

1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 
ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  o godzinie podanej 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 27 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 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. 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 
geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  2.177,10 zł, 
kosztów dokumentacji w wysokości  200 zł oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę produk-
cyjną i usługi – symbol A.44.P/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 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 nie-
go 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.

Trudno powiedzieć, jaka konkurencja sportowa cieszyła się największym zainteresowaniem uczniów ża-
rowskiej podstawówki. I to wcale nie medale były tego dnia najważniejsze, tylko dobra wspólna zabawa. 
A tej nie zabrakło podczas żarowskiego Dnia Sportu, który już po raz drugi zorganizowali nauczyciele 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

W piątek, 25 września na 
boisku lekkoatletycznym 
wszyscy uczniowie szkoły 
rywalizowali w turnieju siat-
kówki, biegach, skoku wzwyż 
i dal, przeciąganiu liny i wielu 
innych dyscyplinach sporto-
wych. Do sportowej rywali-
zacji młodych reprezentantów 
szkoły zachęcali nie tylko 
nauczyciele placówki, ale 
również tłumnie zgromadzeni 
kibice, wśród których nie za-
brakło burmistrza Leszka Mi-
chalaka, Jolanty Kumor byłej 
trenerki samego mistrza świata 
Pawla Fajdka i uczniów świd-
nickiego liceum. - Ile dzieci, 
tyle radości. Wystarczy tylko 
spojrzeć dziś na ich twarze, 
aby przekonać się, ile radości i 
pozytywnej energii wyzwala w 
nich uprawianie sportu. Drze-
mią w nich ogromne talenty, 
ale żeby zostać prawdziwym 
mistrzem, takim na miarę na-

szego Pawła Fajdka, trzeba 
włożyć w swoją pasję mnóstwo 
pracy. Dzieci o tym wiedzą, 
dlatego cieszę się ogromnie, że 
z wielką chęcią uczestniczą w 
sportowych zajęciach – mówi-
ła podczas Żarowskiego Dnia 
Sportu Jolanta Kumor, która 
również prowadzi z uczniami 
żarowskich szkół zajęcia lek-
koatletyczne.

Młodych reprezentantów 
szkoły wcale nie trzeba było 
zachęcać do aktywnego wy-
poczynku na świeżym powie-
trzu. Odwagi i sił dodawali im 
kibice, zagrzewając do sporto-
wej rywalizacji. Dodatkową 
mobilizacją były sportowe 
trofea i medale, które czeka-
ły w nagrodę dla najlepszych 
sportowców. - Zdobyłam 
pierwsze miejsce w biegach na 
60 metrów, ale jestem mocno 
zaskoczona, że wywalczyłam 
złoty medal. Chyba dlatego, że 

lubię biegać i nie trzeba mnie 
do tego zachęcać – cieszyła się 
Martyna Janaszek uczennica 
żarowskiej podstawówki. 

Laureatom sportowego 
konkursu nagrody wręcza-
li dyrektor szkoły Urszula 
Rurarz i Jolanta Kumor. - 
Biegi to dyscyplina sportowa, 
która wyzwala we mnie naj-
więcej energii. Lubię biegać, 
choć na duże sukcesy trzeba 
jeszcze poczekać – przekony-
wała Aleksandra Porabik ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie.

Żarowskie szkoły ze spor-
tem mają bardzo wiele wspól-
nego. Oprócz odpowiedniej 
bazy sportowej tutaj w Żaro-
wie, uczniowie mogą również 
korzystać ze sportowych za-
jęć, które realizowane są spe-
cjalnie z myślą o nich. Wśród 
nich jest „Lekkoatletyka dla 
każdego” i „Mały Mistrz”, w 
których uczestniczą ucznio-
wie wszystkich szkół z terenu 
gminy Żarów.

Mieszkańcy Mrowin, 
Mielęcina i Przyłę-

gowa w sprawie wynajmu 
świetlicy wiejskiej będą 
kontaktować się z żarow-
skim Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu.

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
przejmuje świetlice

Od 1 października trzy 
świetlice wiejskie zostały 
przejęte przez ośrodek kul-
tury. Stworzy to większą 
możliwość ubiegania się 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu o dofinansowanie 
na remonty obiektów wiej-
skich. - Wszyscy mieszkańcy 
Mrowin, Mielęcina i Przyłę-
gowa, którzy będą wynajmo-
wać świetlice wiejskie na róż-
ne uroczystości proszeni są 
o kontakt już nie z Urzędem 
Miejskim w Żarowie, tylko 

Gminnym Centrum Kultury i 
Sportu – mówi Artur Ada-
mek dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie.

W sprawie wynajmu świe-
tlic wiejskich w Mrowinach, 
Mielęcinie oraz Przyłęgo-
wie mieszkańcy mogą kon-
taktować się bezpośrednio z 
Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu przy ul. Piastow-
skiej 10A lub pod numerem 
telefonu 74 858 07 53.

Magdalena Pawlik

Uwaga przedsiębiorcy!
Przed Nami wyjątkowa, historyczna szansa pozyskania znacznych środków europejskich 

przeznaczonych tylko i wyłącznie dla firm prowadzących działalność na terenie Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Walczyliśmy od wielu miesięcy, aby ponad 40 milionów zł trafiło do małych i 
średnich firm właśnie na naszym terenie. Pozwoli to zastosować innowacje, podnieść jakość 
produktów i usług, zwiększyć zatrudnienie i przychody.

Pierwszy konkurs ruszył 30 września 2015 roku.
Wnioski należy składać od 30 listopada do 7 grudnia br.

Zapraszamy do udziału. Nie zmarnujmy tej szansy!
Aglomerację Wałbrzyską tworzą 22 gminy. Zawarliśmy porozumienie, aby na naszym ob-

szarze lepiej wykorzystać środki z Unii Europejskiej. Będą tu realizowane Zintegrowane In-
westycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej ( ZIT AW). Budżet ZIT AW na lata 2015-2020 
wynosi blisko 1 mld zł. Liderem Aglomeracji Wałbrzyskiej jest Gmina Wałbrzych. Wyko-
nawcą zadań dotyczących  inwestycji terytorialnych jest powołana przez Gminę Instytucja 
Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW).

Właśnie IPAW ogłosił konkurs dla przedsiębiorców. Będzie się zajmował naborem i rozpa-
trywaniem wniosków o dofinansowanie na obszarze objętym ZIT AW. Jest również organiza-
torem spotkań, podczas których uzyskają Państwo niezbędną wiedzę dotyczącą procedur i 
dokumentów. Zapraszamy na spotkania:

- 12 października w Świdnicy (14:00, Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47)
- 13 października w Wałbrzychu (16:00, Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29)
- 15 października w Nowej Rudzie (16:00, Centrum Biznesu i Innowacji, ul. Kłodzka 22)
- 16 października w Kamiennej Górze (16:00, Urząd Miejski, Pl. Grunwaldzki 1)
- 19 października w Strzegomiu (14:00, Urząd Miejski, Rynek 38)

Szczegółowe informacje nt. konkursu, spotkań informacyjnych i szkoleń znajdziecie Pań-
stwo na stronie internetowej: www.ipaw.walbrzych.eu.

Leszek Michalak
Burmistrz Miasta Żarów

Roman Szełemej
Prezydent Wałbrzycha



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

część
II

Heinrich Gottfried zmarł w roku 1783. Pyszczyn objął po nim, urodzony w 1764 roku Joseph Maximilian von Matuschka-
Spättgen. To właśnie on był autorem rozbudowy pyszczyńskiego pałacu i przyległego doń folwarku.

Na mocy spisanego 15 
stycznia 1825 roku testa-
mentu, dobra odziedziczył 
po nim w 1829 roku jego 
syn Anton Maria von Ma-
tuschka-Spättgen. Stosow-
ny list lenny potwierdzają-
cy władanie Pyszczynem, 
administracja państwowa, 
wystawiła mu jednak dopie-
ro 21 listopada 1833 roku. W 

1840 roku właściciel Pysz-
czyna przeprowadził się do 
Prężynki, a miejscowy pałac 
przekazał swojej matce jak 
posiadłość wdowią. Trzy lata 
później dobra pyszczyńskie 
zostały przekształcone z len-
na w fideikomis (rządzący się 
swoimi własnymi prawami 
dotyczącymi dziedziczenia 
majątek ziemski, posiadają-

cy swój własny status – akt 
fundacyjny, zapobiegający 
rozdrobnieniu dóbr).

Właścicielami Pyszczy-
na byli kolejni hrabiowie 
von Matuschka, baronowie 
Toppolczan und Spättgen. 
Dobrami zarządzał w latach 
1860-1889, Alfred Maria 
hrabia von Matuschka-Spät-
tgen. W tym czasie, a do-

kładnie 12 stycznia 1884 
roku, dobra przekształcone 
zostały z fideikomisu w ma-
jorat (ordynacja przewidu-
jąca dziedziczenie majątku 
ordynackiego przez najstar-
szego syna lub krewnego w 
przypadku braku potomków 
linii męskiej lub majątek tak 
odziedziczony; także sposób 
dziedziczenia majątku po-

przez najstarszego po-
tomka, bez możliwości 
dzielenia przedmiotu 
dziedziczenia), który 
w całości dziedziczył 
najstarszy z potomków 
Alfreda Marii i Gabrie-
le von Matuschka. W 
akcie ustanowienia majoratu 
określono jego szacunkową 
wartość na 346163 marki. 

Opracowanie Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury 

i Sportu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej  w Żarowie:
1) Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.10.2015 r. do 05.11.2015r. 
w siedzibie: Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w 
dniu 05.11.2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 14:00. Zgodnie z art. 11 pkt 10 
ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwa-
gi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA 
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany uchwały nr LIII/416/2014 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 24 października 2014., w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, 
gmina Żarów.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze 
zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Żarowie:
1) Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 
LIII/416/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 października 2014., w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, 
gmina Żarów.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.10.2015 r. do 05.11.2015r. W siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Żarowie o godz. 14:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2015 r.

Seniorzy na Święcie Pieczonego Ziemniaka
Występy artystyczne, 

konkurs rzucania 
ziemniakiem do wiadra, 
ognisko i wspólne pieczenie 
kiełbasek oraz ziemniaków.

Tego wszystkiego nie za-
brakło podczas Święta Pie-
czonego Ziemniaka, który 
po raz pierwszy zorganizo-
wali studenci żarowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Na wspólne miejsce 
jesiennej zabawy Żarowianie 

wybrali Bogdanów. To tam 
mieszkańcy mieli okazję do 
wspólnej integracji. Choć rok 
akademicki jeszcze się dla 
nich nie rozpoczął, żarowscy 
studenci są już w pełni go-
towi, aby otworzyć kolejny 
rozdział swojej studenckiej 
przygody. - Już niebawem 
rozpoczynamy kolejny rok 
akademicki Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, ale zanim 
to nastąpi umilamy sobie czas 

na wspólnej zabawie. Przyje-
chaliśmy do Bogdanowa, aby 
razem, w otoczeniu przyro-
dy, bawić się i śpiewać. Z tej 
okazji przygotowaliśmy wiele 
rozmaitych atrakcji. Wśród 
nich sprawnościowe konkur-
sy, wspólne śpiewanie, tań-
ce oraz potrawy, w których 
królował oczywiście ziemniak 
– mówi prezes żarowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku Krystyna Markiewicz.

Nie ma jak to dobra zabawa w doborowym towarzystwie. Wśród studentów żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku nie sposób się nudzić.

Konkursy z ziemniakiem w tle przygotowane przez seniorów cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Ziemniaki, pyry, karto-
fle – jak zwał tak zwał, ale to 
właśnie one były bohaterami 
festynu, który dla swoich słu-
chaczy zorganizował zarząd 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. To nie była już pierwsza 
impreza, która cieszyła się tak 
dużym zainteresowaniem. - 
Chyba nie spodziewaliśmy się, 
że pierwsza edycja Święta Pie-
czonego Ziemniaka spotka się z 
tak dużym zainteresowaniem. 
Jednak chętnych do wspólnej 

zabawy nie brakowało. I do-
brze, bo każda impreza jest 
dobrą okazją do integracji – 
dodaje Ryszard Łękarski z 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Żarowie. 

Studenci Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku nie lubią marno-
wać czasu, działają na wielu 
płaszczyznach, a energii może 
pozazdrościć im niejeden z 
nas. Wiek emerytalny traktują 
jako czas realizacji własnych 
pasji, zdobywania nowych 

umiejętności, podróżowania 
i poznawania nowych ludzi. 
Są pilni, kreatywni, ciekawi 
świata i przeżywają drugą 
młodość. Łatwiej wypatrzyć 
ich z kijkami nordic-walking, 
na zajęciach fitness albo na 
kolejnej wycieczce. Już nie-
bawem rozpocznie się kolejny 
rok akademicki. Przed nimi 
więc kolejne wyzwania i za-
dania. I kolejny rok wytężonej, 
ale jakże radosnej pracy.

Magdalena Pawlik

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
przejmuje świetlice
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Pierwsza wyjazdowa porażka
 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Sokół Wielka Lipa 9 25 8 1 0 27-6
2.  Olimpia Kowary 9 22 7 1 1 20-7
3.  Pogoń Oleśnica 9 20 6 2 1 20-18
4.  GKS Kobierzyce 9 17 5 2 2 25-12
5.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 9 17 5 2 2 18-10
6.  Zjednoczeni PCO Żarów 9 16 5 1 3 21-18
7.  Orkan Szczedrzykowice 9 15 4 3 2 19-10
8.  Granica Bogatynia 9 13 4 1 4 11-11
9.  Chrobry II Głogów 9 12 4 0 5 18-18

10.  AKS Strzegom 9 11 3 2 4 12-11
11.  Piast Nowa Ruda 9 10 3 1 5 9-16
12.  Bielawianka Bielawa 9 9 2 3 4 10-13
13.  Lotnik Jeżów Sudecki 9 8 2 2 5 13-21
14.  Polonia Trzebnica 9 6 2 0 7 13-24
15.   Włókniarz Mirsk 9 3 1 0 8 6-33
16.  BKS Bobrzanie Bolesławiec 9 1 0 1 8 8-22

Trzy punkty Zjednoczonych w dwóch ostatnich spotkaniach oraz długo oczekiwana reforma IV ligi, to 
najważniejsze wydarzenia dla piłkarskiego środowiska sportowego Żarowa.

 Orzeł Ząbkowice Śląskie 4-1  Zjednoczeni PCO Żarów 
 GKS Kobierzyce 1-2  Pogoń Oleśnica 
 Polonia Trzebnica 1-4  Piast Nowa Ruda 
 Bielawianka Bielawa 0-2  Chrobry II Głogów 
 Olimpia Kowary 2-1  Lotnik Jeżów Sudecki 
 AKS Strzegom 1-0  BKS Bobrzanie Bolesławiec 
 Włókniarz Mirsk 1-6  Orkan Szczedrzykowice 
 Granica Bogatynia 0-2  Sokół Wielka Lipa 

Podtrzymać dobrą passę 
spotkań z Bogatynią. Taki 
cel przed rozpoczęciem spo-
tkania stawiali sobie pił-
karze Zjednoczonych PCO 
Żarów. Przypomnijmy, iż w 
poprzednim sezonie obydwa 
pojedynki kończyły się zwy-
cięstwem biało niebieskich 
(2:4 – na boisku w Bogatyni, 
2:1 – mecz w Żarowie).

Pierwsze minuty były bar-
dzo pechowe dla sztabu 
Adama Łagiewki. Już w 5 
minucie groźnie wyglądają-
cej kontuzji doznał młodzie-
żowiec Maciej Dubicki, dla 
którego mecz już się zakoń-
czył. Na ławce rezerwowych 
znajdował się tylko jeden  
młodzieżowiec, na doda-
tek występujący na pozycji 
bramkarza Bartosz Sucho-

rabski.
Na szczęście limit pecha 

był już wyczerpany. Kwa-
drans gry przyniósł jedno-
bramkowe prowadzenie dla 
Zjednoczonych. Niefortunna 
interwencja Savchuka po-
woduje, iż kieruje on futbo-
lówkę do własnej bramki. 

Tuż po przerwie wynik pod-
wyższa Kołodziej, nie dając 
szans stojącemu między słup-
kami bramkarzowi z Bogaty-
ni. Przyjezdni odpowiedzieli 
trafieniem Więckiewicza. 
Bohaterem spotkania został 
Suchorabski, który dobija 
strzał Uszczyka. Jak póź-
niej się okazało, był to gol na 
wagę trzech punktów, gdyż 
w doliczonym czasie gry 
piłkarze Granicy Bogatynia 
zdobywają drugą bramkę. 

Zjednoczeni: Hruszowiec 
– Drąg, Bielski, Kaczmar-
czyk, Koluśniewski (‘89 
Chłopek), M.Dubicki (‘5 
Suchorabski), Czoch (‘70 
Łagiewka), Kołodziej (‘89 
Łuczak), Goździejewski, 
Uszczyk (‘90 Baziak), Kloc. 

Ciekawie zapowiadało się 
starcie Ząbkowic Śląskich 
oraz Żarowa, czyli drużyn 
sąsiadujących w ligowej 
tabeli. Powody do radości 
mieli tylko piłkarze Orła. 

Gospodarze rozegrali jedno 
z lepszych spotkań w bieżą-
cym sezonie. 

Pierwszą bramkę dla Orła 
zdobył chwilę przed końcem 
pierwszej połowy Damian 
Szydziak. 

Po zmianie stron po raz dru-
gi do kapitulacji Hruszowca 
zmusił Okrojek. Kolejne 
celne trafienia dla Orła zdo-
był ponownie Szydziak oraz 
wprowadzony Robak. Hono-
rowego gola dla Zjednoczo-

nych zdobył Adam Łagiew-
ka. Wynik dla gospodarzy 
mógł być bardziej okazały. 
W polu karnym przez Piotra 
Koluśniewskiego zostaje 
sfaulowany napastnik go-
spodarzy. Udana interwencja 
Marcina Hruszowca po-
zwala zmniejszyć rozmiary 
porażki.

Przegrana oznacza pierw-
szą stratę punktów Żarowa 
na wyjeździe w trakcie obec-
nego sezonu. 

Zjednoczeni: Hruszowiec 
- Drąg, Czoch, Dubicki, 
Bielski, Kaczmarczyk, 
Kołodziej, Łagiewka, Ko-
luśniewski (‘65 Ciupiński), 
Chłopek (‘82 Okarma), 
Kloc. 

Dolnośląski Związek Pił-
ki Nożnej podjął uchwałę o 
powołaniu II grupy IV Ligi 
dolnośląskiej w sezonie 
2016/2017. Taka decyzja 
z pewnością cieszy wielu 
piłkarskich działaczy, bo-
wiem zwiększa szanse na 
utrzymanie na dotychcza-
sowym szczeblu rozgry-
wek. W sezonie 2015/2016 
w IV lidze dolnośląskiej 
spadną prawdopodobnie 4 
ostatnie drużyny, a nie jak 
pierwotnie zakładano 11-
12. W sezonie 2016/2017 
powstaną 2 grupy IV ligi 
dolnośląskiej - grupa Wro-
cław-Wałbrzych oraz grupa 
Legnica-Jelenia Góra.

Krzysztof Dutkiewicz

Jesienne przełaje Volley zapowiada walkę

Turniej Jerzego Janowicza szczęśliwy dla HancaWejdź na Ślężę

Zapisy do szkółki
piłkarskiej

Matylda Kozak zmierza do mety 
po swoje kolejne zwycięstwo. 

Oliwer Hanc (w środku) w towarzystwie Jerzego Janowicza (z prawej) oraz 
wiceprezydenta Łodźi (z lewej) Tomasza Treli.

Za nami jesienne biegi 
przełajowe. 

Na trasach wokół Przed-
szkola Miejskiego oraz 
Gimnazjum w Żarowie ry-
walizowali biegacze szkół 

podstawowych oraz gim-
nazjum, którzy mieli do 
pokonania dystans od 300 
do 1500 metrów. Dla najlep-
szych przełajowców gminy 
Żarów czekały medale oraz 
dyplomy. 

Zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii wiekowych: 
Nikola Spisak, Matylda 
Kozak, Aleksandra Po-
rabik, Szymon Kulpiń-
ski, Hubert Pajor, Kamil 
Wołek, Karolina Rędzio, 
Małgorzata Kulig, Wero-
nika Mattheis, Sebastian 
Ridel, Patryk Kąsik, 
Piotr Teszner.

Krzysztof Dutkiewicz

Miejskie koło PTTK Ża-
rodreptaki zaprasza 

wszystkich sympatyków pie-
szych wędrówek na Jesienny 
Zlot, podsumowujący sezon 
turystyczny.

18 października uczestnicy 

zdobędą Ślężę, najwyższy 
szczyt Masywu Ślęży i całe-
go Przedgórza Sudeckiego.

Szczegóły i zapisy pod nr 
tel.: 721 673 499 lub 797 
944 508.

Krzysztof Dutkiewicz

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu prowadzi nabór 

uzupełniający dzieci z rocz-
nika 2006 oraz 2009-2010 

Rozpoczął się nowy sezon 
III Dolnośląskiej Piłki 

Siatkowej.
Patrząc na wyniki poprzed-

nich lat PCO Volley Żarów 
nie jest wymieniany w gronie 
kandydatów do walki o tytuł 
mistrzowski. Czy to oznacza, 
że rozgrywki w Żarowie będą 
pozbawione emocji? Zdecy-
dowanie nie.

Pokazał to pierwszy mecz. 
Na własnym parkiecie siatka-
rze PCO Volley Żarów w bar-
dzo dramatycznym spotkaniu 
pokonali 3:1 (25:18, 25:23, 
28:30, 25:20) BTS Electros 
Bolesławiec.

Na boisku wyróżniała się 
dwójka zawodników: Marcin 
Wójciak (atakujący) oraz To-
masz Botwina (przyjmujący). 

Zespół został mocno przebu-

dowany. Nie przystąpienie do 
rozgrywek Dekorii Świdnica, 
spowodowało, iż Volley pozy-
skał dwóch graczy świdnickie-
go klubu – Marek Derda (ata-
kujący) oraz Adam Pęczyński 
(przyjęcie). Wzmocnienia dały 
również przejścia z PWSZ Wał-
brzych (II Liga). Wspomniany 
Tomasz Botwina ma stanowić 
o sile przyjęcia, środek pola ma 
należeć do Szymona Lange. 

Volley opuściło kilku zawod-
ników. Przeciwko swojemu 
klubowi w obecnych rozgryw-
kach zagra Mateusz Demcio, 
siatkarz III ligowej Gwardii 
Wrocław. Remigiusz Zubek 
w nowym sezonie wybiegnie w 
koszulce AZS Opole (II Liga).

PCO Volley Żarów stara się 
wykorzystać każdą chwilę, 
aby scalić nowy zespół. W 
meczach występują dobre mo-
menty gry. Jeżeli żarowscy 
siatkarze popracują nad ich 
wydłużeniem, mogą sprawić 
dużą niespodziankę.

Tegoroczne rozgrywki po-
dzielone zostały na trzy grupy 
składające się z 6 zespołów. 
Awans do najlepszej dziewiątki 
dadzą trzy pierwsze miejsca w 
poszczególnych grupach.

Gr. A: KS Sudety Kamienna 
Góra, MUKS IKAR Legni-
ca, UKS PCO Volley Żarów, 
BTS Electros Bolesławiec, KS 
Jelenia Góra, KKS REN-BUT 
Złotoryja

Gr. B: PKPS Siatkarze Bie-
rutów, MUKS „Ziemia Milic-
ka” Milicz, MKS Pogoń Góra, 
SMS Olimp Oborniki Śl., MKS 
Rosiek Syców.

Gr. C: ZTS Ząbkowice Śl., 
ULKS Opal Kudowa Zdrój, 
KS Gwardia Wrocław, UKS 
Tygrysy Strzelin, MKS Ola-
via Oława, TS Volley Jelcz 
Laskowice.  

Żarowskich siatkarzy na 
własnym parkiecie zoba-
czymy dopiero 14 listopada. 
Rywalem będą zawodnicy 
z Kamiennej Góry. Począ-
tek spotkania o godz. 12:00. 
Wstęp na mecze rozgrywane 
w hali sportowej GCKiS w 
Żarowie jest bezpłatny.  

Na kortach MKT Łódź 
odbył się turniej tenisa 

ziemnego najlepszego pol-
skiego singlisty Jerzego Ja-
nowicza pod nazwą Jerzyk 
Cup.

Nie mogło na nim zabrak-
nąć Oliwera Hanca, wiel-
kiego fana pierwszej rakiety 
w naszym kraju.

Sam udział w turnieju 
był wielkim przeżyciem. 
Ogromna dawka emocji i 
jeszcze większa presja nie 
przeszkodziła Oliwerowi w 
osiągnięciu rewelacyjnego 

wyniku. Trzecie miejsce po-
twierdziło, iż rozwój młode-
go tenisisty idzie w dobrym 
kierunku.

Jednym z ważniejszych 
punktów dla dzieci było spo-
tkanie z samym Jerzym Ja-
nowiczem. Było dużo auto-
grafów i wspólnych zdjęć.

- Bardzo się ciesze z udziału 
w turnieju. Jerzy Janowicz to 
mój największy idol. To był 
niezapomniany turniej -  opo-
wiada 12 letni Oliwer Hanc.

IX edycja Jerzyk Cup zgro-
madziła 150 młodych spor-

towców. Dla zawodników te-
nis, to nie tylko rywalizacja 
sportowa, a po prostu hobby 

i sposób na spędzenie czasu 
wolnego.

Krzysztof Dutkiewicz

do Szkółki Piłkarskiej.
Informacje i zapisy pod nr 

tel. 74 8580 753
Krzysztof Dutkiewicz


