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Żarowscy strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z niecierpliwością czekają na nowy 
wóz strażacki. W tej chwili trwa domykanie ostatnich formalności i najprawdopodobniej już 
pod koniec listopada pojazd zasili szeregi tutejszej jednostki.

Studenci UTW
wrócili na studia

II Jesienny Piknik na 
„Mrowińskim Rynku”

Koszulka Pawła Fajdka
wylicytowana

Wspólne ognisko i piecze-
nie kiełbasek, jesienne 

przysmaki, mrowińskie kara-
oke, konkursy plastyczne dla 
najmłodszych i dużo dobrej 
zabawy towarzyszyło wszyst-
kim, którzy w niedzielę, 18 
października zebrali się na 
„Mrowińskim Rynku”.

Całe dwieście złotych – 
taka była cena wywo-

ławcza koszulki Pawła Fajd-
ka tegorocznego mistrza 
świata w rzucie młotem, 
która została wystawiona 
na specjalnej aukcji przez 
mieszkańców Wierzbnej. 

Chcą się uczyć i rozwijać, 
pomimo tego, że szkolne 

lata mają dawno za sobą.
Ponad 160 chętnych słucha-

czy żarowskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku w piątek, 
9 października uroczyście za-
inaugurowało nowy rok aka-
demicki. To już siódmy rok 

Strażacy czekają na nowy wóz

To tutaj, już po raz drugi 
odbył się jesienny piknik, 
zorganizowany przez Sto-
warzyszenie „Mrowiny na 
Swoim”. Podczas imprezy 
nie zabrakło również dobrej 
muzyki serwowanej przez 
prowadzącego...

więcej na str. 7

Początkowo licytacja miała 
odbyć się podczas gminnych 
dożynek w Wierzbnej, ale ze 
względu na niesprzyjającą po-
godę mieszkańcy wsi postano-
wili zorganizować zbiórkę pie-
niędzy w nieco inny sposób.

więcej na str. 5
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Burmistrz Leszek Michalak zaprasza 
mieszkańców na spotkanie w spra-
wie rewitalizacji miasta Żarów.

Drogi przy ul. Mickiewicza w Żaro-
wie i Wojska Polskiego w Mrowi-
nach nie są już drogami powiato-
wymi. Co to oznacza?

W Żarowie rozegrane zostały  
VI Otwarte Mistrzostwa Judo

Więcej na str. 3

funkcjonowania żarowskiej 
uczelni, do której co roku 
przystępuje coraz więcej stu-
dentów seniorów. - Jesteście 
niezwykłą grupą, tworzącą 
dobry i przyjazny klimat. Dla 
wielu z nas jesteście inspiracją 
i siłą napędową...

więcej na str. 5

„Gaudeamus igitur” w wykonaniu żarowskiego chóru Senyor Rici.

Licytację wspierali również sami mieszkańcy Wierzbnej. Artystyczne zdję-
cia trafiły do Urszuli Rafałko (na zdjęciu trzecia po lewej).

Ognisko na „Mrowińskim Rynku”. 
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Złodzieje paliwa?
Nie wiadomo, czy w kradzież paliwa z terenu kopalni w Ła-
żanach i Gołaszycach zamieszanych jest kilka osób. Funk-
cjonariusze policji przypuszczają jednak, że w obydwu przy-
padkach sprawcami mogą być te same osoby. Najpierw do 
kradzieży paliwa doszło na terenie kopalni w Gołaszycach, 
niedawno paliwo zostało spuszczone z maszyny stojącej przy 
kopalni w Łażanach. Tym razem sprawca ukradł 900 litrów 
paliwa, narażając kopalnię na straty w wysokości 4 tysięcy 
złotych. Za kradzież z włamaniem przestępcom grozi nawet 
do 10 lat pozbawienia wolności. - Wszyscy, którzy posiadają 
jakieś informacje, które pomogłyby wyjaśnić sprawę lub wpaść 
na trop złodziei paliwa proszeni są o kontakt z naszym komi-
sariatem policji – apeluje Sławomir Jankowski zastępca ko-
mendanta policji w Żarowie.

Ukradł whisky w Tesco, teraz szuka go policja
Przyszedł do żarowskiego hipermarketu Tesco, zapakował do 
swojej torby zakupy, nic nie zapłacił i … wyszedł. Nieznany 
sprawca, którego nikt nie zatrzymał z niewiadomych na razie 
przyczyn ukradł ze sklepu kilkanaście sztuk czekolad, kil-
ka bombonierek i kilka butelek whisky. - Dziwne jednak jest 
to, że nikt z pracowników sklepu nie zauważył wychodzącego 
mężczyzny, który musiał wychodzić z dosyć dużą torbą. Trwa-
ją czynności zmierzające do ustalenia tożsamości nieznanego 
sprawcy. Mężczyzna może trafić do więzienia na 5 lat. Hiper-
market wycenił straty na kwotę 1000 złotych – mówi zastępca 
komendanta policji Sławomir Jankowski.

Potrącił pieszego
65-letni mieszkaniec Łażan, który został potrącony pomiędzy 
Piotrowicami a Żarowem najpierw trafił do szpitala w wyniku 
odniesionych obrażeń, a po kilku dniach zmarł. Policja bada 
wszystkie szczegóły tej sprawy, łącznie z tym, czy poszkodo-
wany był pod wpływem alkoholu. W sprawie wiadomo już, że 
mężczyzna poruszał się niewłaściwą stroną drogi i nie posia-
dał na sobie żadnych odblasków.

Oprac. Magdalena Pawlik

- Sprzedam mieszkanie w Żarowie 49,75 m2 - 2 pokoje, duża 
kuchnia, przedpokój, łazienka + WC, ogrzewanie na piece, wysoki 
parter. Do mieszkania przynależy komórka. Cena 75 tys. zł. Tel. 
605 645 487
- Sprzedam działki budowlane w Mrowinach ul. Kolejowa. Tel. 74 
858 94 99
- Sprzedam działkę budowlaną 16 arów w Imbramowicach. Ci-
cha, spokojna okolica, 27 zł/m2 cena do negocjacji. Tel. 530 530 
486
- Zatrudnię opiekunkę z Żarowa dla starszej kobiety z demencją 
na 4 godziny dziennie. Docelowo - 8 godzin. Utrzymanie porząd-
ku, spacer, przygotowanie posiłków. Proszę o kontakt: sejs2@
wp.pl, lub 602 318 253. Miejsce pracy – Żarów.
- Sprzedam mieszkanie w Żarowie, 44 m2. Tel. 508 299 700

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 
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 prze-
strzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze 
zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:  
1) Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrę-
bie wsi Buków, gm. Żarów,
2) 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 ob-
rębie wsi Kalno, gm. Żarów,
3) Nr XLVI/368/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrę-
bie wsi Mrowiny, gm. Żarów,
4) Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 stycznia 2015 r. 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 05.11.2015r. do 26.11.2015r. 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 26.11.2015r. 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 miej-
scowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2015 r.

Jesienny koncert przy świecach 
w wykonaniu Marty Kurzeja na 
deskach żarowskiego Teatru Bez-
domny.

Choć ma dopiero siedemna-
ście lat, dzięki ciężkiej pracy 
i pasji osiągnęła już wiele. 
Jednak nie same sukcesy są 
najważniejsze, tylko pasja, 
której Marta Kurzeja młoda 

mieszkanka Żarowa poświę-
ca każdą swoją wolną chwilę. 
Śpiewa i gra na gitarze. Re-
prezentuje gminę na różnorod-
nych wokalnych konkursach 
i przeglądach. Wśród nich są 
także lokalne uroczystości, w 
których młoda artystka chętnie 
bierze udział. Wspiera również 
najmłodszych mieszkańców, 
którzy chcą rozwijać się w tym 
kierunku i akompaniuje dzie-
cięcej scholi muzycznej w ko-
ściele p w. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Żarowie. Marta 
dziś nie wyobraża sobie życia 

bez muzyki. Swoje wokalne 
umiejętności ostatnio prezento-
wała na deskach żarowskiego 
Teatru Bezdomny. 

Każdy, kto ma ochotę zapre-
zentować swoje talenty może to 
zrobić na deskach żarowskiego 
Teatru Bezdomny. Teatr otwar-
ty jest dla wszystkich. W każdy 
czwartek o godzinie 19.00 w 
siedzibie teatru przy ul. Zam-
kowej 15 odbywają się literac-
kie czwartki. To dobra okazja 
również dla tych nieśmiałych, 
którzy ukrywają swoje talenty 
w „czterech ścianach”.

Młoda, zdolna i utalentowana

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

§W niedzielę, 18.10.2015r. 
weszła w życie nowelizacja 

przepisów kodeksów cywilne-
go i postępowania cywilnego 
zmieniająca zasadniczo sytu-
ację spadkobierców w postę-
powaniu spadkowym. Nowe 
przepisy przewidują wprowa-
dzenie jako zasady, dziedzicze-
nia długów tylko do wysoko-
ści odziedziczonego majątku. 
Oznacza to, że zamiast dzie-
dziczyć spadek z wszystkimi 
długami zmarłego, spadkobier-
ca odpowiada za nie tylko do 
wysokości przejętego majątku. 
W języku prawniczym nazywa 
się to odpowiedzialnością „z 
dobrodziejstwem inwentarza”. 

§Wcześniejsza zasada była 
taka, że jeśli spadkobierca 

nie złożył w ciągu sześciu mie-
sięcy oświadczenia o odrzuce-
niu spadku albo innej formie 
jego przyjęcia, to wraz z mająt-

kiem przejmował także pełną, 
i to nieograniczoną odpowie-
dzialność za długi spadko-
we. Niestety przejmował on 
odpowiedzialność także za 
te długi, o których np. wcze-
śniej nie wiedział.   Określa-
ne to było jako to tzw. proste 
przyjęcie spadku. 

§Po zmianie przepisów 
spadkobierca automatycz-

nie będzie odpowiadał za długi 
zmarłego tylko do wysokości 
przejętego majątku. Natomiast 
żeby przejąć spadek wprost 
albo go odrzucić, trzeba będzie 
złożyć oświadczenie. 

§Dotychczas  zdarzały się 
przypadki, gdy spadko-

biercy, którzy w ciągu sześciu 
miesięcy nie złożyli stosow-
nego oświadczenia np. o przy-
jęciu lub odrzuceniu spadku, 
nieświadomi wynikających z 
ich bierności konsekwencji po-
padali w długi. Wiele osób nie 
zdawało sobie sprawy, że ich 
„milczenie” oznaczało przyję-
cie spadku wprost, a tym sa-
mym nieograniczoną odpowie-
dzialność za długi wchodzące 
w skład spadku.

§Dzięki nowym przepisom 
„milczenie” będzie się 

wiązało z przyjęciem spadku z 
dobrodziejstwem inwentarza, a 
więc odpowiedzialność za dłu-
gi będzie ograniczona tylko do 
tzw. stanu czynnego spadku, tj. 
do wartości aktywów spadku. 
Jeżeli więc np. wartość stanu 
czynnego spadku wyniesie 50 
tys. zł, a dług jest równy kwo-

cie 100 tys. zł, to wierzyciel bę-
dzie mógł domagać się zapłaty 
jedynie 50 tys. zł.

§W nowej ustawie zapisano 
też m.in. zmianę zasad usta-

lania stanu majątku spadkowe-
go - co ma podstawowe zna-
czenie w przypadku przyjęcia 
spadku z dobrodziejstwem in-
wentarza. Dotychczas majątek 
ten ustalał komornik sądowy, 
sporządzając spis inwentarza, 
co dla spadkobierców oznacza-
ło nawet kilkutysięczne koszty, 
ponieważ komornik korzysta z 
usług rzeczoznawców. 

§Teraz wykaz inwentarza 
będzie można sporządzić 

samodzielnie na formularzu 
dostępnym w sądach rejono-
wych, sądach okręgowych i 
ich wydziałach zamiejscowych 
oraz na stronach internetowych 
tych sądów, albo u notariusza, 
który przygotuje protokół w 
formie aktu notarialnego. Je-
żeli spadkobierca wybierze 
formę wykazu inwentarza w 
postaci protokołu notarialnego, 
to notariusz prześle ten proto-
kół do sądu, który na stronie 
internetowej umieści ogłosze-
nie o złożeniu wykazu inwen-
tarza. Wykaz będzie składany 
według wzoru określonego w 
rozporządzeniu Ministra Spra-
wiedliwości. Za sporządzenie 
wykazu inwentarza notariusz 
pobierze wynagrodzenie w 
wysokości 200 zł + 23 proc. 
podatku VAT. Jeśli po złożeniu 
wykazu inwentarza ujawnią 
się składniki majątku lub zobo-

wiązania spadkowe nieumiesz-
czone w wykazie, będzie ist-
niał obowiązek uzupełnienia 
wykazu.

§Sporządzenie wykazu 
będzie się wiązało z wy-

soką odpowiedzialnością. 
Jeśli spadkobierca pominie 
w wykazie inwentarza lub 
umyślnie nie poda do spi-
su inwentarza przedmiotów, 
które należą do spadku lub 
przedmiotów zapisów windy-
kacyjnych - nie będzie miał 
możliwości przyjęcia spadku z 
ograniczeniem odpowiedzial-
ności do wysokości spadku bez 
długów. Automatycznie będzie 
musiał przyjąć schedę wraz ze 
wszystkimi zobowiązaniami, 
nawet jeśli przekraczają one jej 
wartość. Podobnie jest w przy-
padkach odwrotnych, kiedy 
spadkobierca dopuści się celo-
wych nadużyć i w wykazie lub 
w spisie inwentarza, umyślnie 
poda nieistniejące długi. 

§Podsumowując należy 
podkreślić, że wcho-

dzące zmiany mają dwie 
strony. Korzystną, dla spadko-
bierców, którzy nie zawsze po-
siadają wiedzę o tym, co trzeba 
zrobić, aby dostać spadek  oraz 
mniej korzystną, dla instytucji 
sądowych i wierzycieli, którzy 
zapewne będą szybko poszuki-
wać nowych sposobów zabez-
pieczenia swoich interesów.

Lilla Gruntkowska
kancelaria „Gruntkowska, Po-

lewski i Partnerzy adwokacko – 
radcowska sp.p.” w Świdnicy

REWOLUCJA
W SPADKACH
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Strażacy czekają na nowy wóz

Na zdjęciu burmistrz Leszek Michałak z wiceprezesem Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jerzym Ignaszakiem.

W trakcie podpisania umowy dotacyjnej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Już niebawem druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Żarowa do akcji będą wyjezdżać nowym wozem 
bojowym.

Uchwała w sprawie wyboru ławników została przyjęta jednomyślnie. 

Podczas sesji Rady Miejskiej radni nie odrzucili żadnej kandydatury na 
ławnika sądowego.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.), 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 społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1235 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Żarowie:  
1) Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 maja 2015r. 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 05.11.2015 r. do 26.11.2015r. 
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 
26.11.2015r. 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 uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2015r.

Burmistrz Leszek Michalak 
zaprasza mieszkańców 

gminy Żarów, przedstawicieli 
zarządu wspólnot mieszka-
niowych oraz osoby zainte-
resowane współtworzeniem 
Lokalnego Programu Rewita-
lizacji na spotkanie informa-
cyjne w żarowskim Urzędzie 
Miejskim.

Na spotkaniu przedstawione 
zostaną ogólne założenia re-
witalizacji w nowym okresie 
programowania Unii Europej-

skiej na lata 2014-2020. Lokal-
ny Program Rewitalizacji jest 
niezbędnym dokumentem do 
składania wniosków o fundu-
sze unijne w latach 2014-2020 
na rewitalizację miasta.

Dzięki poprzedniemu pro-
jektowi rewitalizacji miasta, 
do którego przystąpiła gmina, 
szesnaście wspólnot mieszka-
niowych oraz jeden budynek 
gminny zostały wyremontowa-
ne. I dziś nie straszą już swoim 
wyglądem. Niektóre zyskały 

nowe dachy, inne nową elewa-
cję, a w jeszcze innych zosta-
ła wymieniona cała wadliwa 
instalacja. Przed gminą i jej 
mieszkańcami teraz kolejna 
szansa, aby pozostałe budyn-
ki odzyskały swój utracony 
blask. 

Spotkanie informacyjne od-
będzie się w sali narad Urzę-
du Miejskiego w Żarowie we 
wtorek, 27 października o 
godz. 15.00.

Magdalena Pawlik

Burmistrz zaprasza wspólnoty 
mieszkaniowe na spotkanie

Radni wybrali ławników na nową kadencję

W nowej kadencji 2016-
2019 w świdnickich są-

dach pracować będzie dzie-
więciu ławników.

Tak, podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej, 8 paździer-
nika zadecydowali żarow-
scy radni. Na nową kadencję 
Rada Miejska w Żarowie 
miała wybrać 10 ławników 

do Sądu Okręgowego (Wy-
dział Cywilny) i 4 ławni-
ków do Sądu Rejonowego 
(Wydział Rodzinny i Nielet-
nich). Do Urzędu Miejskie-
go w Żarowie wpłynęło 9 
kandydatur. Po wysłuchaniu 
opinii Zespołu Opiniującego 
kandydatów w tajnym gło-
sowaniu radni wybrali 9 no-

Wybrani ławnicy do Sądu Okręgowego na kadencję 2016-
2019:
1. Sylwia Baniewicz
2. Anna Magdalena Kołodziej
3. Renata Danuta Ślązak
4. Mariola Teresa Zawisza
5. Bogusława Barbara Darowska
Wybrani ławnicy do Sądu Rejonowego na kadencję 2016-
2019:
1. Kazimiera Mossoń
2. Elżbieta Stencel
3. Urszula Cyran
4. Marzanna Maria Żydek

wych ławników na kadencję 
2016-2019.

Ławnikiem może być oso-
ba, która ukończyła 30 lat i 
nie przekroczyła 70, posiada 

obywatelstwo polskie i ko-
rzysta z pełni praw cywil-
nych i obywatelskich, ma co 
najmniej średnie wykształ-
cenie, jest nieskazitelnego 

charakteru, jest zatrudniona, 
prowadzi działalność gospo-
darczą lub mieszka w miejscu 
kandydowania co najmniej od 

roku, jest zdolna ze względu 
na stan zdrowia do pełnienia 
obowiązków ławnika.

Magdalena Pawlik

Żarowscy strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z niecierpliwością czekają na nowy wóz strażacki. W tej chwili trwa domykanie ostatnich formalności 
i najprawdopodobniej już pod koniec listopada pojazd zasili szeregi tutejszej jednostki.

- Tak ja, jak i reszta stra-
żaków, nie możemy się do-
czekać – mówi z uśmie-
chem Ireneusz Zadylak 
komendant gminny jednost-
ki Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Żarowie. Będzie 
to pierwszy zupełnie nowy 
samochód, który dzięki za-
angażowaniu i staraniom 
wielu życzliwych osób trafi 
do Żarowa. 

Zakup nowego wozu stra-
żackiego dla strażaków z 
Żarowa finansowany jest 
z kilku instytucji: Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego, 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej oraz Krajo-
wego Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego. Kilka miesięcy 
temu gmina otrzymała już 
symboliczny czek na kwotę 
85 tysięcy złotych z Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego, 
który na ręce burmistrza 
Leszka Michalaka i komen-
danta gminnego Ireneusza 
Zadylaka przekazali Mar-
szałek Cezary Przybylski 
i Wicemarszałek Ewa Mań-
kowska. Kolejne pieniądze, 
tym razem 60 tysięcy zło-
tych na zakup nowego wozu 
bojowego zostały kilka dni 
temu przekazane przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. - Sześćdziesiąt ty-
sięcy złotych to standardowa 
kwota, którą przekazujemy na 
zakup wyposażenia nowych 
samochodów w urządzenia 
służące ochronie środowi-
ska lub przeciwdziałaniu za-
nieczyszczenia środowiska. 
Jesteśmy instytucją, która 
wspiera wszelkie przedsię-
wzięcia proekologiczne. W 
przypadku gminy Żarów ta 
współpraca trwa praktycznie 
od samego początku. Wspie-
raliśmy budowę oczyszczalni 
ścieków, kanalizacji, wodo-
ciągów i wszelkich inwestycji 
związanych z modernizacją 
kotłowni – wyjaśnia Jerzy 
Ignaszak  wiceprezes za-
rządu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

Z informacji przekaza-
nych od samych strażaków 
wiadomo już, że nowy wóz 
trafi do nich pod koniec 
listopada. Będzie to Mer-
cedes Atego, który zasili 
szeregi ich jednostki. Dla 
samych druhów będzie 
to historyczna chwila, po 

raz pierwszy Żarów otrzy-
ma fabrycznie nowy sa-
mochód. - Już niebawem 
średni wóz ratownictwa 
gaśniczego Mercedes na 
podwoziu Atego zostanie 
przekazany naszej jedno-
stce. Stary samochód Vo-
lvo przekażemy natomiast 
do jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wierzb-
nej. Potrzebujemy nowego 
wozu strażackiego, gdyż 
jako jednostka wpisana do 
Krajowego Systemu Ratow-
nictwa Gaśniczego mamy 
bardzo dużo wyjazdów. Do 

końca roku zostało jeszcze 
trzy miesiące, a uczestni-
czyliśmy już w 160 akcjach 
wyjazdowych – dopowiada 

druh Dominik Stramiec 
z żarowskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

Magdalena Pawlik
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Stary cmentarz ma nowe ogrodzenie

Mieszkańcy Wierzbnej zaangażowali się w prace przy wylaniu płyty be-
tonowej pod nową wiatę przystankową. Samych mieszkańców wspoma-
gali również strażacy ochotnicy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Wierzbnej. 

Kolejne gospodarstwa domowe zostaną podłączone do sieci kanalizacyjnej. 

W takim towarzystwie, jak żarowscy seniorzy ze Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów nie sposób się nudzić.

Nawierzchnia asfaltowa przy ulicy Mickiewicza w Żarowie jest bardzo znisz-
czona. Kierowcy narzekają również na stan drogi przy ul. Wojska Polskiego 
w Mrowinach. Na zdjęciu odcinek drogi przy ul. Mickiewicza w Żarowie. 

Tak prezentuje się nowa wiata przystankowa w Wierzbnej.

Tak prezentuje się nowe ogrodzenie cmentarza radzieckiego w Żarowie.

Przyłącza kanalizacyjneWymiana wiaty w Wierzbnej

Święto SENIORÓW

Gmina Żarów przejmuje
drogi powiatowe

Zakończyły się już prace przy montażu nowego ogrodzenia na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej w Żarowie. Zamiast starej siatki jest ogrodzenie stalowe. 
Stare było w bardzo złym stanie technicznym i notorycznie dewastowane.

W ramach środków finan-
sowych z budżetu gminy 
Żarów i pozyskanych od 
Wojewody Dolnośląskiego 
i Rady Pamięci Ochrony 
Walk i Męczeństwa z War-
szawy cmentarz radziecki 
zyskał nowe, profesjonalne 
ogrodzenie. - Stare ogrodze-
nie z siatki stalowej zostało 
zdemontowane, a na jego 

miejscu pojawiło się nowe 
z kształtowników stalowych. 
Na realizację zadania pozy-
skaliśmy dodatkowe środki 
finansowe z Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w 
wysokości 10 tysięcy złotych 
oraz Rady Pamięci Ochrony 
Walk i Męczeństwa w War-
szawie w kwocie 28 tysięcy 
złotych. Z budżetu gminy 

Żarów na realizację inwe-
stycji zostało przeznaczone 
17.411, 98 złotych. Wymia-
na ogrodzenia kosztowała 
w sumie 55.411,98 złotych 
– mówi Piotr Weiland kie-
rownik Referatu Inwestycji 
i Dróg Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

W okolicach cmentarza 
radzieckiego przy ul. Armii 

Krajowej w Żarowie bardzo 
często dochodziło do de-
wastacji. Poprzednie ogro-
dzenie było nie tylko stare, 
ale notorycznie niszczone. 
Wypada mieć nadzieję, że 
nowe nie zostanie uszkodzo-
ne, a sam cmentarz nie bę-
dzie więcej niszczony przez 
wandali.

Magdalena Pawlik

Mieszkańcy Wierzbnej ko-
rzystają już z nowej wia-

ty przystankowej, która kilka 
dni temu została postawiona 
na terenie wsi. 

Nowy nabytek, który koszto-
wał pięć tysięcy złotych miesz-
kańcy zakupili za pieniądze z 
funduszu sołeckiego. W przy-
gotowanie placu pod nową wia-
tę przystankową zaangażowali 
się również sami mieszkańcy 
wsi. - Zaplanowaliśmy zakup 
nowej wiaty przystankowej w 
ramach środków finansowych, 
które każdego roku otrzymuje-
my z budżetu gminy. Stary przy-
stanek był zniszczony i na pewno 
nie był dobrą wizytówką naszej 
wsi. Teraz jest estetycznie i bez-
piecznie. I oby nowa wiata słu-
żyła nam jak najdłużej - mówi 
Zuzanna Urbanik radna Rady 
Miejskiej z Wierzbnej.

Zakup nowej wiaty przystan-
kowej wraz z niezbędnymi ma-
teriałami kosztował dokładnie 
pięć tysięcy złotych. W ramach 
inwestycji mieszkańcy wsi pra-
cowali w czynie społecznym 
przy wylaniu betonowej płyty, 
na której stanęła wiata przy-
stankowa.

Magdalena Pawlik

Na terenie Wierzbnej i 
Bożanowa trwają pra-

ce związane z podłącze-
niem budynków do sieci 
kanalizacji zbiorczej.

Zadanie współfinansowa-
ne jest z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokości 35.800 zło-
tych. Zgodnie z podpisaną 
umową 34 gospodarstwa 
domowe oraz dwa budyn-
ki użyteczności publicznej 
zostaną podłączone do sieci 
kanalizacyjnej. - Dokładnie 
34 mieszkańców naszej wsi 
zdecydowało się podpisać 
umowę z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na do-
finansowanie tego zadania 
w wysokości do 45 procent 
całej kwoty. Mieszkańcy są 

zadowoleni, bo firma, która 
wygrała przetarg wykonuje 
swoją pracę szybko, solidnie 
i starannie – mówi Zuzan-
na Urbanik radna Rady 
Miejskiej z Wierzbnej. 

To kolejny przykład dobrej 
współpracy z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, który wspiera in-
westycje proekologiczne na 
terenie gminy Żarów. Prace 
przy podłączeniu budynków 
do kanalizacji mają potrwać 
do końca października. In-
westycja w całości zamknie 
się kwotą 40 tysięcy zło-
tych.

Magdalena Pawlik

Zniszczone drogi przy 
ulicy Mickiewicza w 

Żarowie i Wojska Polskie-
go w Mrowinach nie będą 
już pod zarządem powiatu 
świdnickiego. Od 1 stycznia 
2016r. ich właścicielem bę-
dzie gmina Żarów.

Na wniosek burmistrza 
Leszka Michalaka radni 
powiatu świdnickiego na 
sesji, 29 września zadecydo-
wali o przejęciu przez gminę 
Żarów odcinka drogi 2880 
D od ulicy Mickiewicza w 
Żarowie po ulicę Wojska 
Polskiego w Mrowinach. 
Oznaczać to tylko może to, 
że wreszcie drogi, które 
obecnie są w bardzo złym 
stanie technicznym zostaną 
w końcu zmodernizowane. 
Kiedy, jeszcze tego nie wia-
domo, ale pewne jest, że dro-
gi zyskają nowe nawierzch-
nie asfaltowe. Na remonty 
dróg, z racji przejęcia ich 
przez gminę w kosztach par-

tycypować będzie wyłącznie 
gmina Żarów. Choć do tej 
pory drogi te były drogami 
powiatowymi, na ich remont 
zawsze brakowało pieniędzy 
ze strony budżetu Starostwa 
Powiatowego w Świdnicy. - 
Prawdopodobnie burmistrz 
będzie tam zmuszony robić 
kanalizację, która przebie-
ga w tej drodze. Obecnie 
sieć wodociągowa jest dosyć 
mocno awaryjna (...). Z budo-
wą tej kanalizacji będzie też 

odtworzona droga na całej 
szerokości. Droga jest w złym 
stanie i wymagałaby nakła-
dów z naszej strony, na które 
w najbliższych latach może 
braknąć pieniędzy – mówił 
podczas sesji powiatu świd-
nickiego Piotr Fedorowicz 
starosta świdnicki.

Drogi przy ulicy Mickiewi-
cza w Żarowie i Wojska Pol-
skiego w Mrowinach czekają 
na naprawę od kilku lat. 

Magdalena Pawlik

Jak co roku z uśmiechem na 
twarzy członkowie żarow-

skiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów święto-
wali Dzień Seniora. 

Pokazali nie tylko, że potra-
fią dobrze się bawić, ale udo-
wodnili również, że są wciąż 
młodzi duchem. - Seniorzy ze 
Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów tradycyjnie Dzień 
Seniora uczcili wspólną zaba-
wą w Żarmedzie. Razem z nami 
seniorami z Żarowa bawili się 
również nasi przyjaciele ze 
Związku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów z Jaworzyny Śląskiej 
i Świdnicy. Młodość nie umiera 
nigdy, a gdy ma się obok siebie 
takich przyjaciół, można być za-
wsze otwartym na nowe pomy-

sły. Jesteśmy aktywni, chcemy 
się bawić i korzystać z życia jak 
najwięcej – mówił Stanisław 
Wójcik z żarowskiego Związ-
ku Emerytów Rencistów i In-
walidów.

Tego dnia nie mogło zabrak-
nąć również życzeń i gratulacji, 
które w swoim imieniu i burmi-
strza Leszka Michalaka oraz 

przewodniczącego Rady Miej-
skiej Romana Koniecznego 
składała kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żarowie 
Anita Denes-Ziemkiewicz. 
Szczególne życzenia od zapro-
szonych gości usłyszała także 
Anna Kossowicz, jubilatka, 
która skończyła 75 lat. 

Magdalena Pawlik
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Studenci UTW wrócili na studia
Chcą się uczyć i rozwijać, pomimo tego, że szkolne lata mają dawno za sobą. Ponad 160 chętnych słuchaczy żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
piątek, 9 października uroczyście zainaugurowało nowy rok akademicki.

Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku wspierają zawsze władze gminy 
Żarów. 

Zakaz połowu ryb obowiązuje wszystkich wędkarzy do 31 października do 
godz. 12.00. Tego dnia, w godz. 8.00 – 12.00 zostaną zorganizowane za-
wody wędkarskie przy stawie miejskim w Żarowie.

Koszulkę mistrza świata na ręce mieszkańca Wrocławia przekazali bur-
mistrz Leszek Michalak i radna Zuzanna Urbanik, współorganizatorka li-
cytacji.

Żarowscy wędkarze chętnie angażują się w prace inwestycyjne przy wod-
nych obiektach w Żarowie, Imbramowicach oraz Kalnie. 

Pełni energii, pasji i zaangażowania żarowscy studenci wrócili na studia 
w Żarowie.

Tutaj seniorzy aktywnie spędzają swój wolny czas.

To już siódmy rok funk-
cjonowania żarowskiej 
uczelni, do której co roku 
przystępuje coraz więcej 
studentów seniorów. - Je-
steście niezwykłą grupą, 
tworzącą dobry i przyjazny 
klimat. Dla wielu z nas je-
steście inspiracją i siłą na-
pędową. Wy pokazujecie, że 

można i trzeba. Życzę Wam 
samych wspaniałych chwil 
i kolejnych ciekawych do-
świadczeń - mówił podczas 
uroczystości inauguracji 
nowego roku akademickie-
go burmistrz Leszek Mi-
chalak. 

Seniorzy znów będą mogli 
zgłębiać wiedzę w sekcji 

językowej, informatycznej, 
plastycznej, taneczno – ru-
chowej czy muzycznej. Nie 
zabraknie zajęć z zakresu 
zdrowia, profilaktyki i re-
habilitacji, imprez kultu-
ralnych i towarzyskich oraz 
turystyki krajowej i zagra-

nicznej. - Tematyka jest na 
tyle zróżnicowana, że każdy 
znajdzie tu coś dla siebie. 
Słuchacze są otwarci na 
nowe propozycje, są głodni 
wiedzy. Gdy się na nich pa-
trzy, widać uśmiech na twa-
rzach. Są pełni energii. Dla 

nich to ważne, że mogą się 
wspólnie spotkać i wymienić 
poglądy. Żeby uczestniczyć 
w tych zajęciach trzeba po 
prostu wyjść z domu – pod-
kreślała Krystyna Mar-
kiewicz prezes uczelni w 
Żarowie.

Ten rok akademicki to 
dla studentów również 

nowe zajęcia przygotowane 
przez żarowskie Gminne 
Centrum Kultury i Sportu. 
Najważniejsze z nich to za-
jęcia na basenie, które ruszą 
już w połowie przyszłego 
roku, kiedy obiekt zostanie 
udostępniony wszystkim 
mieszkańcom. 

Magdalena Pawlik

Wędkarze zarybiają 
stawy

Koszulka Pawła Fajdka wylicytowana

Do 31 października przy sta-
wie w Żarowie, Imbramo-

wicach i Kalnie wędkarzy obo-
wiązuje zakaz połowu ryb.

Kilka dni temu stawy zosta-
ły zarybione, a do wody trafiło 
1000 kilogramów karpia. Za-
rybianie stawów to coroczna 
akcja prowadzona przez ża-
rowskich wędkarzy. - Jesień 
to idealny czas do zarybiania. 
Wpuszczone do wody ryby to 
głównie wymiarowe sztuki, co 
oznacza, że po krótkim czasie 
będą nadawały się do łowienia. 
A różnica temperatur w specjal-
nym zbiorniku, w którym trans-
portowane są ryby na miejsce 
i w wodach jest niewielka, co 
ułatwia szybką aklimatyzację w 
nowych warunkach – twierdzą 

wędkarze z żarowskiego koła 
Polskiego Związku Wędkar-
skiego.

Wędkarze nie tylko jednak w 
taki sposób dbają o stawy miej-
skie. Bardzo często intensyw-
nie pracują przy realizacji in-
westycji przy tych obiektach. I 
jest to przede wszystkim praca 
społeczna. Dzięki wędkarzom 
stawy są zadbane oraz odpo-
wiednio zabezpieczone. Kilka 
dni temu przy żarowskim sta-
wie miejskim, od ulicy Wy-
spiańskiego pojawiły się nowe 
stanowiska wędkarskie. To 
efekt wspólnej pracy Łukasza 
i Piotra Mazura żarowskich 
wędkarzy, którzy przygotowali 
dla swoich kolegów nowe miej-
sca wędkarskie.

PZW koło w Żarowie składa serdeczne podziękowania wędka-
rzom: Markowi Solarz, Markowi Dąbrowskiemu, Piotrowi Mazur, 
Grzegorzowi Osieckiemu i Jarosławowi Wachowiak za pomoc 
przy zarybianiu stawu w Żarowie, Imbramowicach oraz Kalnie.

Całe dwieście złotych – 
taka była cena wywo-

ławcza koszulki Pawła Fajd-
ka tegorocznego mistrza 
świata w rzucie młotem, 
która została wystawiona 
na specjalnej aukcji przez 
mieszkańców Wierzbnej.

Początkowo licytacja miała 
odbyć się podczas gminnych 
dożynek w Wierzbnej, ale 
ze względu na niesprzyjają-
cą pogodę mieszkańcy wsi 
postanowili zorganizować 
zbiórkę pieniędzy w nieco 
inny sposób. - Licytacja z 
pewnością nie zakończyłaby 
się takim sukcesem, jak miało 
to miejsce na portalu Allegro. 
Przez dwa tygodnie każdy 
mógł dołożyć swój grosz, aby 
zdobyć unikatową koszulkę 
Pawła Fajdka, oczywiście 
z jego własnym autografem. 
Liczyliśmy na fanów naszego 
mistrza i nie zawiedliśmy się 
– cieszy się Zuzanna Urba-
nik radna Rady Miejskiej z 

Wierzbnej i współorganiza-
torka licytacji.

Licytację koszulki z podpi-
sem mistrza świata wygrał 
Paweł Pikos z Wrocławia. 
Za koszulkę Pawła Fajdka 
zapłacił dokładnie 1136,11 
złotych. Całkowity do-
chód ze sprzedaży koszul-
ki mieszkańcy Wierzbnej 
przeznaczą na ogrodzenie 
i doposażenie placu zabaw 
dla dzieci. Wylicytowaną 
koszulkę na ręce zwycięzcy 
przekazali burmistrz Le-
szek Michalak i radna Rady 
Miejskiej Zuzanna Urba-
nik. - Nasz Paweł nic się 
nie zmienił. Wciąż jest tym 
samym skromnym człowie-
kiem i wciąż osiąga kolejne 
wielkie sukcesy. Trzymamy 
za niego kciuki i liczymy, że 
jeszcze nieraz wspólnie bę-
dziemy świętować jego zwy-
cięstwa – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Koszulka Pawła Fajdka 

trafiła w dobre ręce. - Cie-
szę się, że mogłem wspomóc 
mieszkańców Wierzbnej. Jesz-
cze nigdy nie spotkałem się z 
tak dużym zaangażowaniem 
społecznym mieszkańców. Je-
stem pod wielkim wrażeniem. 
A koszulkę zachowam na pa-
miątkę. Na pewno będę w niej 
oglądał kolejne sukcesy ża-
rowskiego sportowca – przy-
znaje zwycięzca licytacji z 

Wrocławia Paweł Pikos.
Koszulka mistrza świata z 

jego autografem nie była je-
dynym przedmiotem, który 
na licytacji wystawili miesz-
kańcy Wierzbnej. Fotografie 
boiska i zespołu klasztornego 
z Wierzbnej za kwotę 112,50 
złotych wykonane dronem 
trafiły w ręce Urszuli Rafał-
ko mieszkanki wsi. 

Magdalena Pawlik

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany uchwały nr  LIII/416/2014 Rady Miejskiej  w Żarowie z dnia 24 października 
2014 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
miasta Żarów, gmina Żarów.

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 ze zm.), 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 2013 r. poz. 1235 ze 
zm.) 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 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 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 05.11.2015r. do 26.11.2015r. 
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 26.11.2015r. 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 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 10.12.2015r.
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Burmistrz Leszek Michalak i przewodniczący Rady Miejskiej Roman Ko-
nieczny na zdjęciu z dyrektorami szkół: (od lewej) Barbarą Nowak, Heleną 
Słowik, Urszulą Rurarz i Krystyną Waliszak.

Na nieopłaconych grobach poja-
wiły się informacje o przeznacze-
niu grobu do likwidacji.

Po raz pierwszy pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke 
w Mrowinach pasowała nowa dyrektor placówki Barbara Nowak.

Młodzi artyści byli tego dnia szczególnie przejęci... 

Każdego roku w swoim gronie Dzień Edukacji Narodowej świętują nauczy-
ciele emeryci. 

Ich pierwsze ślubowanie Miejsce nieopłacone? 
Grób do likwidacji

Nauczyciel to nie zawód, a pasja
Pracują z wielkim zapałem i troską o wychowanków. Praca jest ich pasją i powołaniem. Szkoła to dla nich 
nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim motywowanie uczniów do poznawania otoczenia i 
miejsce, gdzie każde dziecko ma szansę, by się wykazać, wykorzystać swoje talenty i umiejętności.

14 października Dzień 
Edukacji Narodowej to 
szczególna data dla wszyst-
kich nauczycieli. Z tej okazji 
burmistrz Leszek Michalak 
złożył na ręce dyrektorów 
żarowskich szkół podzięko-

wania i gratulacje. - Nauczy-
ciel to nie zawód, to pasja! 
Jesteście dla swoich uczniów 
mistrzami. W dzisiejszych 
czasach potrzebni są nauczy-
ciele, którzy potrafią dzielić 
się z innymi swoją pasją, 

profesjonalizmem i wiedzą. 
To dzięki Wam, Waszej wie-
dzy, umiejętnościom i talen-
tom młodzi ludzie są dobrze 
przygotowani do wyzwań i 
dorosłego życia – dziękował 
podczas święta nauczycieli 
burmistrz Leszek Micha-
lak.

Podczas spotkania bur-
mistrz Leszek Michalak i 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Roman Konieczny 
wręczyli listy gratulacyjne 
i kwiaty dyrektorom gmin-
nych szkół: Urszuli Rurarz 
(Szkoła Podstawowa im. 
Jana Brzechwy w Żarowie), 
Helenie Słowik (Gimna-

zjum im. Jana Pawła II w 
Żarowie), Barbarze Nowak 
(Szkoła Podstawowa im. 
Anny Jenke w Mrowinach) i 
Krystynie Waliszak (Szko-
ła Podstawowa im. UNICEF 
w Imbramowicach).

Tego dnia świętowali rów-
nież nauczyciele emeryci. 
Tutaj także nie obyło się bez 
życzeń, gratulacji i podzię-
kowań. - W naszej gminie 
jest dużo dobrych nauczycie-
li i co do tego nie mam żad-
nych wątpliwości. Są nimi 
zarówno ci, którzy przeszli 
już na zasłużoną emeryturę, 
jak i obecni, poświęcający 
się dla dobra najmłodszych 

i oddający im swoją wiedzę, 
doświadczenie oraz serce. Z 
radością obserwuję dziś, jak 
bardzo zmieniają się nasze 
szkoły i trochę zazdroszczę 
naszym młodszym nauczy-
cielom, że mogą uczyć w tak 

dobrych warunkach - mó-
wiła podczas świętowania 
nauczycieli-emerytów Kry-
styna Domańska prezes 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Pierwszoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej im. Anny 

Jenke w Mrowinach są już peł-
noprawnymi uczniami.

Podczas uroczystego ślu-
bowania udowodnili, że do-
skonale potrafią śpiewać, 
tańczyć, recytować i sumien-
nie pracować. Dla piętnastu 
pierwszaków z mrowińskiej 
podstawówki był to wyjątko-
wy dzień. - O Was nie można 
już tylko mówić dzieci, o Was 
należy już powiedzieć ucznio-
wie szkoły. To tutaj będziecie 
zdobywać wiedzę, poznawać 
nowych przyjaciół i przeży-
wać chwile radości. Serdecz-
nie gratuluję Wam dzisiejsze-
go awansu wejścia w poczet 
uczniowskiej społeczności – 
gratulował pierwszoklasistom 
burmistrz Leszek Michalak, 
który zawsze towarzyszy 
najmłodszym mieszkańcom 
podczas takich uroczystości.

Wszystkich pierwszoklasi-
stów wielkim ołówkiem pa-
sowała w trakcie uroczystości 
dyrektor szkoły Barbara No-
wak. To była dla nich doniosła 
chwila. - Program artystyczny, 
który pod kierunkiem nauczy-
cieli przygotowali uczniowie 
pierwszych klas został pro-
fesjonalnie przygotowany. 

Pierwszoklasiści udowodnili, 
że są gotowi do podjęcia na-
uki w szkolnych murach. W 
murach Szkoły Podstawowej 
w Mrowinach, małej szkoły, 
która dzięki odpowiedniemu 
zarządzaniu rozwija się w do-
brym kierunku – mówiła dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
im. Anny Jenke w Mrowinach 
Barbara Nowak. Rozpoczy-
nającym edukację pierwszo-
klasistom rodzice wręczyli 
słodkie upominki. Na pamiąt-
kę uroczystości posterunkowy 
policji obdarował dzieci od-
blaskowymi światełkami, któ-
re poprawią bezpieczeństwo 
maluchów na drodze.

Podczas uroczystości paso-

wania pierwszoklasistów nie 
zabrakło również życzeń z oka-
zji Dnia Nauczyciela. Życzenia 
składali wszyscy zaproszeni 
goście. - Dziękujemy za Wasz 
codzienny trud, wrażliwość na 
potrzeby najmłodszych, po-
święcenie i zaangażowanie w 
pracy  z dziećmi. Gratuluję rów-
nież pierwszoklasistom, którzy 
od dziś będą pełnić z honorem 
funkcję ucznia Szkoły Podsta-
wowej im. Anny Jenke w Mro-
winach. To nasza mała wiejska 
szkoły i to Wy teraz będziecie 
sławić jej dobre imię – cieszył 
się były dyrektor szkoły, a dziś 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Roman Konieczny.

Magdalena Pawlik

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 
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 prze-
strzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze 
zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:  
1) Nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów,
2) Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrę-
bie miasta Żarów, gm. 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 12.11.2015r. do 03.12.2015r. 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 03.12.2015r. 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 miej-
scowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2015 r.

Grób przeznaczony do li-
kwidacji” - naklejki takiej 

treści pojawiły się niedawno 
na grobach, wyłącznie nie-
opłaconych, na żarowskim 
cmentarzu komunalnym. 

Akcja wzbudziła pewne kon-
trowersje mieszkańców, choć 
jest przypomnieniem o ko-
nieczności uregulowania opłat. 
Naklejki, które miały wskazać 
te groby, które nie mają żad-
nych opiekunów i są zaniedba-
ne zostały szybko przyklejone 
w inne miejsca. Nie zwolni to 
jednak z opłat rodzin, które nie 
regulują należności. - Zdarzają 
się sytuacje, że naklejki z infor-
macją o likwidacji grobu zostały 
przez mieszkańców umieszczo-
ne na innych, najczęściej opła-
conych grobach, które nie były 
wcześniej oznakowane przez 
pracowników Urzędu Miejskie-
go w Żarowie. Taki proceder 
wprowadza jednak tylko chaos 

i niepotrzebne zamieszanie. Po 
umieszczeniu na grobie infor-
macji o jego likwidacji robione 
są zdjęcia, które trafiają potem 
na stronę internetową. Dlatego 
zerwanie takiej informacji nie 
skutkuje przerwaniem procedu-
ry likwidacyjnej – wyjaśnia To-
masz Kuska Inspektor ds. ko-
munalnych Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Każdy grób po 20 latach od 
pierwszego pochówku powi-
nien być opłacony. Opłata, 
która pobierana jest raz na 20 
lat, zgodnie z nowym Zarzą-
dzeniem Burmistrza Miasta 
Żarów wynosi 291,60 zło-
tych. Komunikaty takiej treści 
były wielokrotnie podawane 
na stronach internetowych i 
w gazecie. Przed głównym 
wejściem na cmentarz został 
powieszony również baner z 
informacją przypominającą o 
opłatach za groby. Stąd akcja, 

która prowadzona jest teraz na 
cmentarzu w Żarowie. - Ape-
lujemy o nieusuwanie naklejek 
bez wpłacenia należności, gdyż 
takie kroki nie wstrzymają pro-
cesu likwidacji grobów nieopła-
conych. W przypadku jakich-
kolwiek niejasności prosimy o 
kontakt z Urzędem Miejskim w 
Żarowie – dopowiada Tomasz 
Kuska z żarowskiego Urzędu 
Miejskiego.

Wszystkie zdjęcia nie-
opłaconych grobów zostały 
umieszczone na stronie inter-
netowej www.um.zarow.pl w 
zakładce Miejsce nieopłaco-
ne. Grób do likwidacji. Tam 
również można sprawdzić, 
czy grób przeznaczony jest do 
likwidacji.
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Na zdjęciu wraz z sołtysem Mrowin Krystyną Popek członkowie Stowarzy-
szenia „Mrowiny na Swoim” i Rady Sołeckiej.

Najmłodsi mieszkańcy Mrowin w trakcie konkursu plastycznego „Nasza 
Gmina w obrazie”.

Zatańcz i pomóż Julii

Zakończenie sezonu rowerowego

Warto
zobaczyć

XVII Festiwal Pieśni 
Patriotycznej

Jest radosną i pełną energii 
dziewczynką. Ma wiele pa-

sji i mnóstwo marzeń. W maju 
skończyła sześć lat.

Julia Malik, mieszkan-
ka Żarowa cierpi na rzadką 
chorobę genetyczną Zespół 
Angelmanna, który cechuje 
się bardzo słabą równowagą, 
napadami padaczki i brakiem 
mowy. Dziewczynka już do 
końca życia musi być rehabi-

litowana. Uczęszcza na zaję-
cia logopedyczne, integrację 
sensoryczną i turnusy reha-
bilitacyjne, co wiąże się z do-
datkowymi kosztami finanso-
wymi. Aby pomóc rodzicom 
i dziewczynce w walce z 
chorobą w Żarowie odbędzie 
się charytatywny maraton 
zumby.  - Maraton poprowa-
dzą wyszkoleni i profesjonalni 
instruktorzy z Dzierżoniowa, 

Żarowskie Stowarzyszenie 
„Rowerowy Żarów” za-

prasza wszystkich chętnych 
mieszkańców na wspólną 
wycieczkę rowerową.

W programie zaplanowany 
został nie tylko przejazd ro-

ŻARÓW
4 października – 28 

lutego 2016
Wystawa „Al Riese – filie 
KL Gross-Rosen w Górach 
Sowich” (Żarowska Izba 
Historyczna, ul. Armii Kra-
jowej 40, wstęp bezpłatny)

22 października
Świetlicowe Bajanie z Te-
atrem Bezdomny (Teatr 
Bezdomny, ul. Zamkowa 15, 
godz. 17.00, wstęp wolny)

29 października
Koncert „Gitara elektrycz-
na” (Teatr Bezdomny, ul. 
Zamkowa 15, godz. 19.00, 
wstęp wolny)

II Jesienny Piknik na 
„Mrowińskim Rynku”

werami, ale również ognisko 
i wspólne pieczenie kiełba-
sek. Na uczestników tym 
razem czeka trasa o długości 
20 kilometrów.

Impreza zaplanowana zo-
stała na sobotę, 24 paździer-

nika o godz. 11.00. Miejsce 
zbiórki to parking za Urzę-
dem Miejskim w Żarowie. 

Rowerową imprezę trady-
cyjnie patronować będzie 
Burmistrz Miasta Żarów.

Magdalena Pawlik

Mietkowa, Żar, Wałbrzycha, 
Świebodzic, Strzegomia i Je-
leniej Góry. W trakcie imprezy 
zaplanowaliśmy także pokaz 
akrobatyki, sztuk walki muay 
thai, malowanie twarzy oraz 
licytację. Przy wejściu, każdy  
uczestnik zapłaci cegiełkę dla 
Julii w wysokości 25 złotych. 
Dzieci do lat dwunastu wcho-
dzą na imprezę, kupując ce-
giełkę za kwotę 5 złotych. Tyle 
samo zapłacą również wszy-
scy pozostali, którzy nie będą 
tańczyć, a usiądą na widowni. 
Cały dochód przekazany zo-
stanie podopiecznej Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z pomocą” 
Julii Malik. Serdecznie za-
praszamy i to nie tylko same 
mieszkanki gminy. Mile wi-
dziani będą również panowie. 
Pokażmy Julii i jej rodzicom, 
że w tym trudnym momencie 
nie są sami z chorobą. Pokaż-
my, że pamiętamy, myślimy i 
wspieramy dziewczynkę – za-
chęca Artur Adamek dyrek-
tor Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie.

Żarowski charytatywny 
maraton zumby zaplanowa-
ny został na sobotę, 7 listo-
pada. W rytm energetycznej 
muzyki Żarowianie będą mo-
gli bawić się w hali sportowej 
Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie, w godzinach 
od 16.00 do 19.00. Patronat nad 
imprezą objął Burmistrz Mia-
sta Żarów.

Wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek, jesienne przysmaki, mrowińskie 
karaoke, konkursy plastyczne dla najmłodszych i dużo dobrej zabawy to-
warzyszyło wszystkim, którzy w niedzielę, 18 października zebrali się na 
„Mrowińskim Rynku”.

To tutaj, już po raz drugi 
odbył się jesienny piknik, 
zorganizowany przez Sto-
warzyszenie „Mrowiny na 
Swoim”. Podczas imprezy 
nie zabrakło również dobrej 
muzyki serwowanej przez 
prowadzącego Zbigniewa 
Kaczorowskiego. - Po raz 
drugi organizujemy impre-
zę, którą nazwaliśmy jako 
Stowarzyszenie na „Mro-
wińskim Rynku”, ponieważ 
chcemy, aby miejsce to było 
w przyszłości miejscem spo-
tkań mieszkańców Mrowin i 
naszej wspólnej integracji – 
mówi prezes Stowarzyszenia 
„Mrowiny na Swoim” Lilla 
Gruntkowska.

Członkowie Stowarzysze-
nia „Mrowiny na Swoim” 
nie zapomnieli również o 
najmłodszych mieszkańcach 
wsi. Wszystkie dzieci mogły 
wziąć udział w konkursie 

plastycznym „Nasza Gmina 
w obrazie”, w którym prze-
widziane były nagrody. A 
na deser dla każdego serwo-
wane były pieczone jabłka,  
ziemniaki z ogniska  i ko-
ciołka, grochówka z kotła, 
ciasto mrowińskich gospo-
dyń, popcorn i wata cukro-
wa. Wszystko przygotowane 
przez przedstawicieli Stowa-
rzyszenia i Rady Sołeckiej 
Mrowin.

Impreza cieszyła się du-
żym zainteresowaniem, nie 
tylko samych mieszkańców 
Mrowin. W samym centrum 
wsi, w dobrym towarzystwie 
każdy mógł spędzić jesienne 
niedzielne popołudnie.

Magdalena Pawlik

Członkowie Stowarzyszenia „Mrowiny na Swoim” składają serdeczne 
podziękowania za pomoc w organizacji imprezy, zaangażowanie i wspól-

ną pracę:

- przedstawicielom Rady Sołeckiej Mrowin
- ekipie Spółdzielni Socjalnej „Raz Dwa Trzy”
- Zbigniewowi Kaczorowskiemu za prowadzenie imprezy
- wszystkim zaangażowanym mieszkańcom wsi, którzy pomagali przy organizacji pik-

niku

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu zaprasza solistów, 

zespoły śpiewacze, kapele, 
chóry do udziału w XVII Fe-
stiwalu Pieśni Patriotycznej. 
Regulamin i karta zgłoszenio-
wa znajdują się do pobrania 
ze strony internetowej www.
centrum.zarow.pl

Karty zgłoszeniowe nale-

ży dostarczyć lub wysłać do 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu do 30 października. 

XVII Festiwal Pieśni Pa-
triotycznej odbędzie się 11 
listopada o godz. 15.00 w 
hali sportowej Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu 
przy ul. Piastowskiej 10 A w 
Żarowie.
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Judocy w Żarowie

PCO Volley Żarów liderem!

Udany turniej
Damiana Daniela

Falstart Gońca

Ponad 200 młodych judo-
ków z 20 klubów zmie-

rzyło się w VI Otwartych Mi-
strzostwach Judo w Żarowie.

Z roku na rok żarowski tur-
niej przyciąga coraz więcej 
uczestników. Dziś już nie 
tylko z Polski. Ale wśród za-
wodników, każdego roku nie 
brakuje również reprezentan-
tów z klubu Judoka Imbramo-
wice. Żarowianie także stają 
na podium i osiągają wysokie 
rezultaty. Sportowy turniej ro-
zegrany w sobotę, 17 paździer-
nika w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu połączony 
został z obchodami jubileuszu 
XIV-lecia żarowskiej podstre-
fy Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „Invest 
Park”. - Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna „Invest-
Park” wspiera podstrefę Ża-
rów nie tylko pod względem 
inwestorów. Wpieramy również 

Determinacja i zaangażowanie judoków czasami jest aż zadziwiające.

Marcin Wójciak – najskuteczniej-
szy atakujący zespołu.

inicjatywy, które są interesują-
ce z punktu widzenia rozwoju 
gospodarczego i społecznego. 
Podjęliśmy decyzję, że skupia-
my działania sponsoringowe 
tylko na dwóch gałęziach: spo-
rcie i edukacji. Współfinansuje-
my organizację turnieju judo w 
Żarowie od kilku lat, podobnie 
jak organizację obozów letnich 
dla młodzieży, która trenuje w 
lokalnym klubie sportowym – 
mówiła podczas uroczystości 
otwarcia zawodów w judo 
Małgorzata Adamczyk-Fo-
ryś z Departamentu Komu-
nikacji i Marketingu Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest Park”. 

Turniej judo w Żarowie 
otworzył pokaz gimnastyki 
artystycznej w wykonaniu 
akrobatek z sekcji prowadzo-
nej przy Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu. Później 
przyszedł czas na prawdziwą 

„walkę” na matach.- To już 
szósta edycja turnieju judo w 
Żarowie. Młodzi zawodnicy 
chętnie tutaj przyjeżdżają, aby 
powalczyć o najważniejsze 
trofea. Sam turniej cieszy się 
dużą popularnością, o czym 
świadczy ilość zawodników, 
którzy uczestniczą w zawo-
dach. W Żarowie również 
nie brakuje pasjonatów judo 
i cieszę się, że młodzi ludzie 
przychodzą na treningi i tre-
nują. Dziś będziemy mogli 
podziwiać ich umiejętności 
– podkreślał Miłosz Haber, 

Trzeci mecz bez punktów
Po dobrym początku sezonu przyszedł gorszy okres dla piłkarzy KS Zjednoczonych PCO Żarów. Lider Sokół Wielka Lipa musiał mocno się napracować, aby 
wywieźć z Żarowa komplet punktów. Po raz drugi Zjednoczeni przegrywają pojedynek z drużyną sąsiadującą w tabeli. Tym razem lepsi od żarowian okazali 
się piłkarze z Kobierzyc.

Zjednoczeni byli blisko 
sprawienia największej nie-
spodzianki 11. kolejki IV 
dolnośląskiej ligi. Do Żaro-
wa zawitał lider LKS Sokół 
Wielka Lipa. 

Goście mogli objąć prowa-
dzenie w 20 minucie meczu 
za sprawą Filipa Bienkiewi-
cza, który zamiast uderzyć na 
bramkę z bliskiej odległości, 
zdecydował się obsłużyć po-
daniem partnera z drużyny. 
Strzał Kamila Warchoła 
został skutecznie zablokowa-
ny przez Przemysława Drą-
ga. W 34 minucie padła, jak 
się później okazało, jedyna 
bramka w spotkaniu. Adam 
Andrusiak w indywidual-
nej akcji ogrywa obrońców, 
pokonując stojącego między 
słupkami Marcina Hru-
szowca. Niekorzystny wynik 

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Sokół Wielka Lipa 11 31 10 1 0 33-6
2.  Olimpia Kowary 11 28 9 1 1 24-7
3.  Pogoń Oleśńica 11 24 7 3 1 24-19
4.  Orzęl Ząbkowice Śląskie 11 20 6 2 3 20-14
5.  GKS Kobierzyce 11 20 6 2 3 29-14
6.  Orkan Szczedrzykowice 11 18 5 3 3 22-15
7.  Zjednoczeni PCO Żarów 11 16 5 1 5 22-23
8.  Granica Bogatynia 11 16 5 1 5 16-16
9.  Chroby II Głogów 11 13 4 1 6 19-20

10.  Bielawianka Bielawa 11 13 3 4 4 12-14
11.  Lotnik Jeżów Sudecki 11 12 3 3 5 18-23
12.  AKS Strzegom 11 12 3 3 5 14-16
13.  Piast Nowa Ruda 11 10 3 1 7 10-21
14.  Polonia Trzebnica 11 9 3 0 8 18-29
15.  Włókniarz Mirsk 11 7 2 1 8 9-35
16.  BKS Bobrzanie Bolesławiec 11 1 0 1 10 11-29

GKS Kobierzyce 4-1 Zjednoczeni PCO Żarów 
Polonia Trzebnica 4-1 Orzeł Ząbkowice Śląskie 

Bielawianka Bielawa 0-0 Pogoń Oleśnica 
Olimpia Kowary 3-0 Piast Nowa Ruda 
AKS Strzegom 1-1 Chrobry II Głogów 

Włókniarz Mirsk 1-1 Lotnik Jeżów Sudecki 
Granica Bogatynia 5-2 BKS Bobrzanie Bolesławiec 
Sokół Wielka Lipa 5-0 Orkan Szczedrzykowice 

do przerwy próbował zmie-
nić Adam Łagiewka, jednak 
uderzenie z 20 metrów było 
minimalnie niecelne.  

W drugiej odsłonie spo-
tkania Zjednoczeni przejęli 
inicjatywę. Strzały Bielskie-

go, Uszczyka, Goździejew-
skiego oraz Łagiewki mijały 
światło bramki przyjezdnych. 
W doliczonym czasie gry 
Goździejewski mógł od-
wrócić losy spotkania. Strzał 
sprzed pola karnego ładną 

paradą bramkarską wybronił 
Jarosław Krawczyk, zapew-
niając swojemu zespołowi ko-
lejne zwycięstwo.

Zjednoczeni: Hruszowiec 
- Drąg, Bielski, Kaczmar-
czyk, Chłopek, Czoch (‘73 
Kloc), Kołodziej, S. Dubicki, 
Łagiewka, Goździejewski, 
Uszczyk.

Pojedynek z STK GKS Ko-
bierzyce miał być meczem 
przełamania. Niestety w 30 
minucie drugi żółty karto-
nik ujrzał kapitan Przemy-
sław Drąg. Oznaczało to, iż 
przez godzinę biało-niebie-
scy musieli radzić sobie w 
osłabieniu.

Kilka minut po zmianie 
stron wynik dla gospodarzy 
otworzył Flejterski. Po tej 
bramce piłkarze z Kobierzyc 
zbyt mocno uwierzyli, że trzy 

punkty mają już w garści, co 
zemściło się w 65. minucie 
spotkania, gdy bramkę wy-
równującą zdobył Damian 
Uszczyk. Chwilę później GKS 
ponownie prowadził. Na listę 
strzelców wpisał się Dudziak. 
Gospodarze poszli za ciosem i 
za sprawą Rybińskiego oraz 
Żbika przypieczętowali suk-
ces zwyciężając 4:1.

Zwycięstwo GKS pozwala 
Kobierzycom śmiało zapukać 
do bram pierwszej trójki. Stra-
ta do Pogoni Oleśnica wynosi 
już tylko 4 punkty. 

Martwi ilość otrzymywa-
nych napomnień. W ostatnich 
dwóch kolejkach Zjednoczeni 
zobaczyli dwanaście żółtych 
kartoników. 

W najbliższą niedzielę (25.10) 
o godz. 15:00 żarowscy piłka-
rze na własnym boisku podej-
mą Orkan Szczedrzykowice.  

Zjednoczeni: Hruszowiec - 
Bielski, Drąg, Kaczmarczyk, 
Dubicki, Czoch (‘85 Bobrec-
ki), Kołodziej, Łagiewka (‘75 
Baziak), Uszczyk, Goździe-
jewski, Kloc.

Krzysztof Dutkiewicz

Czołowy szachista Gońca 
Żarów Damian Daniel 

potwierdził swoją klasę, 
zajmując 4. miejsce w moc-
no obsadzonym turnieju 
z cyklu Grand Prix Polonii 
Wrocław.

Startujący dopiero z 13 
numerem startowym za-
wodnik żarowskiego klubu 
pokonał m.in. mistrza mię-
dzynarodowego Oskara 
Wieczorka i mistrza kra-
jowego Macieja Świcarza. 
Remisem zakończyła się 
partia z mistrzem FIDE 

Ryszardem Grossmanem 
oraz Jerzym Kubieniem.

Krzysztof Dutkiewicz

Występujący po rocznej 
przerwie w rozgryw-

kach III Dolnośląskiej Lidze 
szachowej Goniec Żarów uległ 
na inaugurację sezonu Wieży 
Pęgów 1,5-3,5.

Mecz pierwszej rundy 
przebiegał pod dyktando 
gości. Jedyne zwycięstwo 
odniósł Damian Daniel 
pokonując zawodnika z ran-
kingiem wyższym, aż o 245 
punkty. Dorobek punktowy 
zespołu uzupełnił jeszcze 
tylko Zbigniew Zieliński 
remisując swoją partię. 

Dolnośląskie drużyny w 
obecnym sezonie zmierzą się 
w walce o awans do wyższe-
go szczebla rozgrywek w 11-
rundowej kołówce. Oprócz 
Gońca Żarów w lidze wystę-
pują zespoły: WKSz Hetman 
Wrocław, WKS Kopernik 
Wrocław, UKS Debiut Przed-
wojów, MUKS MDK Śródmie-
ście Wrocław, OKSiR Wisznia 
Mała, MDK Fabryczna Polonia 
Wrocław, Wieża Pęgów, LZS 
Mewa Goliszów, MGLKS Par-
nas Oława, UKS Giecek Rad-
ków, MKS Pogoń Oleśnica. 

Wyniki na szachownicach:
Marek Szmyd (Goniec Żarów)   - Jakub Żeberski 0-1 
Damian Daniel (Goniec Żarów)   - Marian Kwieciński 1-0 
Wojciech Kowalczuk (Goniec Żarów) - Ryszard Grossmann 0-1 
Zbigniew Zieliński (Goniec Żarów)  - Edward Helaszek 0,5-0,5 
Przemysław Borowski (Goniec Żarów)  - Piotr Szpinda 0-1

trener Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Judoka Imbra-
mowice. 

Żarowski VI Otwarty Tur-
niej Judo został zorganizo-
wany przez Uczniowski Klub 
Sportowy Judoka Imbramo-
wice, gminę Żarów, Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
oraz Starostwo Powiatowe w 
Świdnicy. Nad bezpieczeń-
stwem zawodników czuwali 
strażacy z jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Żarowa 
i Mrowin.

Magdalena Pawlik

Siatkarze PCO Volley Żarów 
szybko rozprawili się z KS 

Jelenia Góra oraz KKS Ren-
But Złotoryja zostając liderem 
grupy A.

Bez straty seta przebiegały 
dwa ostatnie spotkania w III 
dolnośląskiej lidze. PCO Vol-
ley Żarów wręcz bawił się grą, 
rozbijając poczynania prze-
ciwników. 

- Widać, że z każdym kolejnym 
przepracowanym tygodniem 
jesteśmy coraz bardziej zgrani, 
co procentuje w meczach mi-
strzowskich – opowiada trener 

Krzysztof Wierzbicki.
Swoją mocną pozycję w 

zespole potwierdza Marcin 
Wójciak, najskuteczniejszy 
atakujący zespołu. Do dwójki 
przyjmujących Adama Pę-
czyńskiego oraz Szymona 
Lange w ostatnich dwóch 
spotkaniach dołączył Kamil 
Nowak, notując bardzo solid-
ne zawody. Statystyki ukazują 
także wysoki poziom rozegra-
nia Doriana Kowalczyka.

Wyniki 3:0 z KS Jelenia 
Góra (19:25, 21:25, 18:25) oraz 
KS Ren-But Złotoryja (16:25, 

23:25, 15:25) pozwoliły wsko-
czyć na fotel lidera. Żaro-
wianie są jedynym zespołem 
swojej grupy, który nie zaznał 
smaku porażki.    

Rzecz jasna ciężko wycią-
gnąć wnioski na resztę sezonu 
na podstawie pierwszych spo-
tkań. Prawdziwa weryfikacja 
przyjdzie na jego końcu, ale 
wydaje się, że trudno znaleźć 
słabe punkty PCO Volley Ża-
rów na boisku. 

Siatkarzy czeka teraz dwuty-
godniowa przerwa. Na boiska 
powrócą dopiero 7 listopada. 

Wtedy Volley w meczu wy-
jazdowym podejmie Ikar Le-
gnica. 

- Nie zamierzamy wyjść z ryt-
mu meczowego, dlatego w naj-
bliższym terminie rozegramy 
kilka turniejów, które pozwolą 
nam utrzymać stabilną formę 
– podsumowuje Krzysztof 
Wierzbicki.


