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Wymiana oświetlenia 
w Żarowie i Łażanach

Tańczymy dla Zuzi!

Jubileusz żarowskiej 
kultury

Czy ktoś powiedział, że 
poprzez dobrą zabawę i 

taniec nie można pomagać? 
Oczywiście, że nie.

Tego samego zdania są or-
ganizatorzy Zumba Fitness 
Party – charytatywnego ma-
ratonu zumby, który odbędzie 
się 14 maja w żarowskim 
Gminnym Centrum Kultury i 
Sportu. Cały dochód z impre-

W tym roku Gminne 
Centrum Kultury i 

Sportu w Żarowie świętuje 
jubileusz 40-lecia istnienia.

W tym czasie mury placów-
ki opuściło wielu uzdolnio-
nych twórców. To tu swoje 

Trwa montaż nowych słu-
pów oświetleniowych 

przy ulicach Kwiatowej w Ża-
rowie i Szkolnej w Łażanach.

Nowe słupy oświetlenio-
we zostaną zamontowane na 
tych odcinkach, gdzie bra-
kowało oświetlenia i tego 
światła było najmniej. Prace 

zy zostanie przekazany na le-
czenie sześcioletniej Zuzan-
ny Skałbanii, dziewczynki, 
która cierpi na cechy odmiany 
zespołu Dandy Walkera, ma-
łogłowie, zaburzenia rozwoju 
psychomotorycznego, nad-
wzroczność, astygmatyzm 
obojga oczu, niedowład koń-
czyn dolnych i górnych. 

więcej na str. 6

pierwsze kroki stawiali mu-
zycy z zespołu Zero Procent, 
to tu do dziś działa jedyna w 
powiecie świdnickim orkie-
stra dęta, a pod okiem Ry-
szarda Dykcika...

więcej na str. 5

INFORMACJE       WIADOMOŚCI       KOMUNIKATY       RELACJE Z GMINY ŻARÓW

Kultura

Inwestycje

Sport

7

3

8

Gminne Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie zaprasza na kolejną edycję 
Festiwalu Origami.

Nowa inwestycja przy żarowskiej 
ciepłowni.

Po ponad półtorarocznej przerwie 
na wyremontowany stadion po-
wrócili piłkarze AKS Strzegom.

Więcej
na str. 3

remontowe mają potrwać do 
połowy kwietnia. Inwesty-
cje, związane z budową i mo-
dernizacją ulicznego oświe-
tlenia są kontynuowane na 
terenie gminy Żarów każde-
go roku. - Brak oświetlenia w 
tych miejscach...

więcej na str. 3

Niebawem więcej światła pojawi się na odcinku ulic Kwiatowej w Żarowie 
i Szkolnej w Łażanach.
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Pogrzeby w ramach zasiłku z ZUS-u

Emeryci świętowali

Wspólne świętowanie Dnia Kobiet odbyło się w siedzibie Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów w Żarowie. 

Sprawdź, czy zapłaciłeś za grób

Wiosenna zbiórka krwi

Nietrzeźwi za kółkiem
Żarowscy funkcjonariusze policji zatrzymali dwóch nietrzeźwych 
kierujących. Mężczyźni zostali zatrzymani podczas rutynowej 
kontroli. - Zatrzymaliśmy do kontroli drogowej 25-letniego kierowcę 
mieszkańca Żarowa, który jak się potem okazało kierował pojazdem 
z wynikiem blisko 2 promili alkoholu. Drugi nietrzeźwy 50-latek ze 
Świdnicy prowadził samochód także będąc pod wpływem alkoholu. 
Badanie na zawartość alkoholu wykazało 1,3 promila alkoholu w 
organizmie. Pierwszy został zatrzymany na drodze w Żarowie, a 
drugi nietrzeźwy w Łażanach. Mężczyźni będą odpowiadać przed 
sądem. Grozi im nawet do dwóch lat pozbawienia wolności – mówi 
Sławomir Jankowski zastępca komendanta policji w Żarowie.

Wypadek w Electroluxie
Do zdarzenia doszło na terenie  żarowskiego zakładu Electrolux. 
Jeden z pracowników kierując wózkiem widłowym, w czasie 
cofania, nie zauważył i najechał na stopę drugiego pracownika. 
Poszkodowany doznał złamania kostki przyśrodkowej. Trwają 
czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności tego 
zdarzenia. Policja ustala przebieg całej sytuacji. Za spowodowanie 
nieumyślnego narażenia na utratę zdrowia może grozić do roku 
pozbawienia wolności.

Oszustwo na portalu OLX
Zamówił przez Internet odkurzacz i za zamówiony towar zapłacił 
kwotę 1000 złotych. Do dnia dzisiejszego zakupu nie otrzymał. 
Przepadły także pieniądze, których do chwili obecnej nie udało się 
odzyskać. W taki sposób oszukany został mieszkaniec Żarowa. 
Policja apeluje o zachowanie ostrożności i rozsądek przy zawie-
raniu transakcji, zwłaszcza finansowych przez Internet. - Bardzo 
dużo zgłoszeń dokonanych oszustw wpłynęło do nas w ostatnim 
czasie. Scenariusz jest zwykle identyczny. Kupujący widzi na zdję-
ciu jakąś rzecz w atrakcyjnej cenie, telefonicznie ustala szczegóły i 
ewentualnie negocjuje cenę, po czym przelewa pieniądze na numer 
konta podany przez sprzedającego. Na tym kontakt ze sprzedającym 
się kończy, a kupujący próżno czeka na przesłanie towaru. Każdy 
kto kupuje przez Internet powinien więc bardzo ostrożnie zawierać 
transakcje, szczególnie na serwisach, gdzie wystarczy wrzucić zdję-
cie jakiegoś przedmiotu i wpisać numer telefonu – apeluje Sławo-
mir Jankowski zastępca komendanta policji w Żarowie.

Oprac. Magdalena Pawlik
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PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy 
Pani Danucie Kwiatkow-
skiej i Panu Stanisławowi 
Wójciuk za odwiedzenie 
naszych mieszkańców z 
okazji Dnia Kobiet 8 mar-
ca 2016 roku. 
Niezmiernie przyjemnie 
było nam gościć Państwa, 
a spędzony czas jest dla 
nas bardzo ważny i do-
starcza nam wiele wzru-
szeń.

Dyrekcja Domu Pomocy 
Społecznej „Nad Zale-
wem” w Borzygniewie

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

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 52/2016 z dnia 21 marca 2016r.

Wspólne integracyjne spotkania na stałe wpisały się już w kalendarz imprez organizowanych przez ża-
rowskich seniorów ze Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Do tych obchodzonych ze szczególną 
oprawą należy z pewnością Dzień Kobiet.

Podczas wspólnego święto-
wania w siedzibie Związku w 
sobotę, 12 marca nie zabra-
kło wspólnego biesiadowa-
nia i muzykowania. - Dzień 
Kobiet to jedna z wielu ini-
cjatyw organizowanych przez 
Związek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Żarowie. Nasz 
kalendarz imprez wypełniony 
jest różnymi atrakcjami i jest 
to pewnie jeden z powodów, 
dla których tryskamy energią 
i radością - cieszy się Danu-
ta Kwiatkowska z żarow-
skiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w 
Żarowie. 

Magdalena Pawlik 

Od redakcji
W poprzednim numerze ga-

zety omyłkowo podaliśmy 
informację, że seniorzy z ża-
rowskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów świę-
towali Dzień Kobiet w hotelu 
Żarmed. Reprezentanci Związ-
ku Danuta Kwiatkowska i 
Stanisław Wójciuk zostali 
zaproszeni na wspólne biesia-
dowanie z pensjonariuszami 
hotelu przez kierownictwo Żar-
medu. Wspólna zabawa z oka-
zji Dnia Kobiet dla wszystkich 
członków Związku odbyła się 
w sobotę, 12 marca w siedzibie 
Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Żarowie.

Zgodnie z nowym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Żarów z dnia 15 marca 2016 roku 
nowe stawki opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie komunal-
nych cmentarzy kształtują się następująco:
1) miejsce pod grób pojedynczy   - 100,00 zł tj 108,00 zł brutto
2) miejsce pod grób podwójny (w pionie)  - 200,00 zł tj 216,00 zł brutto
3) miejsce pod grób podwójny (w poziomie)  - 200,00 zł tj. 216,00 zł brutto
4) miejsce pod grób mały   - 30,00 zł tj. 32,40 zł brutto
5) miejsce pod grobowiec pojedynczy  - 360,00 zł tj. 388,80 zł brutto
6) miejsce pod grobowiec podwójny(w pionie)  - 1200,00 zł tj. 1296,00 zł brutto
7) miejsce pod grób ziemny na urnę   - 80,00 zł tj. 86,40 zł brutto
8) opłata za zachowanie grobu na dalsze 20 lat - 270,00 zł tj. 291,60 zł brutto
9) opłata za zachowanie grobu małego na dalsze 20 lat  - 50,00 zł tj. 54,00 zł brutto
10) korzystanie z kaplicy (1 doba)    - 120,00 zł tj. 129,60 zł brutto
11) dozór nad pochowaniem do grobu małego   - 120,00 zł tj. 129,60 zł brutto
12) dozór nad pochowaniem do pozostałych grobów  - 180,00 zł tj. 194,40 zł brutto 
13) wjazd na cmentarz samochodu (do 3,5 tony) w celu montażu nagrobka  
      - 90,00 zł tj. 97,20 zł brutto

Urząd Miejski w Żarowie przypomina, że groby, 
na których umieszczono naklejkę lub tablicz-

kę, a zdjęcie tego grobu znajduje się na stronie in-
ternetowej www.um.zarow.pl na banerze GROBY 
DO LIKWIDACJI CMENTARZE KOMUNALNE W ŻA-
ROWIE I WIERZBNEJ powinny zostać niezwłocz-
nie opłacone. 

Zgodnie z ponawianymi wielokrotnie infor-
macjami w gazecie i stronie internetowej, czy na 
umieszczonych banerach przy wejściach na cmen-
tarze, po 20 latach od pochowania zwłok w grobie 

należy wnieść opłatę tzw. prolongacyjną, która 
wynosi na dzień dzisiejszy 291,60 zł. Zwraca-
my jednocześnie uwagę na groby, na których 
nie ma czytelnych napisów o osobach w nich 
pochowanych. Takie groby też podlegają pro-
cedurze likwidacyjnej. Informujemy, że pierw-
sze likwidacje rozpoczną się na początku 2016 
roku, a pomnik czy krzyż zostanie przechowa-
ny do momentu odbioru ich przez rodzinę lub 
bliskich, natomiast miejsce zostanie przezna-
czone pod ponowny pochówek. Przypomina-
my, że likwidacja grobu nie zwalnia z wniesie-
nia opłaty za okres, w którym pozostawał on 
nieopłacony.

Przypominamy również, iż każdorazowo po 
upływie 20, 40 lub 60 lat od pochówku (w przy-
padku grobów wielomiejscowych od pierwsze-
go pochówku) należy grób albo zlikwidować 
albo wnieść opłatę prolongacyjną na następne 
20 lat. Informacja o roku kolejnej wpłaty znaj-
duje się na wcześniejszej fakturze.

→Sprzedam mieszkanie 
w Żarowie, 44 m2. Tel. 508 
299 700

→Sprzedam działki bu-
dowlane w Mrowinach, ul. 
Kolejowa 1. Tel.: 74 8589499

Żarowski Klub Honorowych Dawców Krwi zaprasza wszystkich 
mieszkańców na pierwszą wiosenną zbiórkę krwi.

Akcja zaplanowana została na wtorek, 12 kwietnia od godz. 9.00 
rano. - Przyjdź i podziel się życiem na wiosnę. To hasło, które towa-
rzyszyć będzie pierwszej wiosennej akcji krwiodawstwa. Apelujemy, 
aby również w pierwszych wiosennych dniach nie zapominać o tych, 
którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy. Zachęcamy i serdecz-
nie zapraszamy – mówi Czesław Giemza prezes Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi w Żarowie.

Aby pomóc potrzebującym wystarczy przyjść do żarowskiego 
Zespołu Szkół przy ul. Zamkowej 10,  w godz. 9.00-13.00 i podzie-
lić się tym bezcennym darem. 

Magdalena Pawlik

BUSY
do NIEMIEC

z adresu na adres

 tel. 735 140 404
wyjazd:

poniedziałek, czwartek

powrót:

wtorek, piątek

210 zł

Zadzwoń 600 400 288
Tu znajdziesz

szybką pożyczkę
na jasnych zasadach

PROVIDENT POLSKA. S.A.

Koszt połączenia wg. taryfy operatora.

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze gazety w ogłoszonym przetargu dotyczącym sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych poło-

żonych przy ulicy Świerkowej w Żarowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi przy numerze 
działki 961/1 omyłkowo została wpisana kwota ceny wywoławczej 2.500 zł zamiast 82.500 zł
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Żłobek Miejski
w Żarowie zostanie

rozbudowany
Aby móc ubiegać się o środki dotacyjne w ramach konkursu Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na zadanie dotyczące 
rozbudowy Przedszkola Miejskiego w Żarowie radni Rady Miejskiej na ostatniej se-
sji 24 marca, na wniosek burmistrza Leszka Michalaka podjęli uchwałę w sprawie 
utworzenia osobnej instytucji pod nazwą „Żłobek Miejski” w Żarowie.

Otworzy to drogę do po-
zyskania dofinansowania na 
zadanie „Rozbudowa Przed-
szkola Miejskiego w Żarowie 
o budynek żłobka w systemie 
zaprojektuj i wybuduj”. Wnio-
sek na realizację tego zadania 
inwestycyjnego ma zostać 
złożony początkiem maja. W 
tej chwili trwa przygotowanie 
pełnej dokumentacji technicz-
nej. - Mamy możliwość ubie-
gania się o dofinansowanie na 
rozbudowę części żłobkowej 
przedszkola, czyli utworzenie 
żłobka. W wyniku zapytania 
ofertowego na wykonanie do-
kumentacji aplikacyjnej do 
złożenia wniosku na dofinan-
sowanie rozbudowy Przed-
szkola Miejskiego w Żarowie o 
budynek żłobka w systemie za-
projektuj i wybuduj została już 
wyłoniona firma za kwotę 12 
tysięcy złotych, która wykona 
wszystkie studia wykonalności 
oraz dokumentację wniosko-
wą. I rozpocznie to procedurę 
ubiegania się o środki dotacyj-

Radni Rady Miejskiej analizowali wcześniej projekt uchwały w sprawie 
utworzenia „Żłobka Miejskiego” w Żarowie w Komisji ds. Oświaty i Kultury 
oraz Budżetu i Gospodarki.

Decyzja w tej sprawie była jednomyślna. Radni bez zbędnych komentarzy 
jednogłośnie poparli wniosek burmistrza Leszka Michalaka. 

Będzie nie tylko bezpieczniej, ale przede wszystkim jaśniej.

Tak wygląda nowa instalacja odpylania spalin przy żarowskiej ciepłowni. 
Sezon grzewczy jeszcze się nie zakończył, a nad kotłownią dziś nie widać 
już unoszących się kłębów dymu, tak jak to było jeszcze kilka miesięcy 
temu. 

Tak wygląd projekt poglądowy rozbudowy Przedszkola Miejskiego w Żarowie. 

ne. Na tym etapie podjęliśmy 
wszystkie kroki, aby móc sta-
rać się o przyznanie środków 
finansowych z Aglomeracji 
Wałbrzyskiej na realizację tej 
inwestycji. Jak będzie, tego 
na razie nie wiemy. Musimy 
cierpliwie czekać na ogłosze-
nie wyników konkursu – tłu-
maczył podczas posiedzenia 
burmistrz Leszek Michalak.

Wniosek w sprawie utwo-
rzenia nowej jednostki bu-
dżetowej pod nazwą „Żło-
bek Miejski” w Żarowie 
został poparty przez radnych 

Rady Miejskiej jednogło-
śnie. Dzięki takiej decyzji 
i ewentualnej rozbudowie 
żarowskiego „Bajkowego 
Przedszkola” placówka pod 
swoją opiekę będzie mogła 
przyjąć więcej dzieci. - To 
jest krok we właściwą stronę. 
Musimy rozbudowywać in-
frastrukturę miejską. Cieszę 
się, że taka inicjatywa została 
podjęta, nawet, jeżeli miało-
by się okazać, że inwestycja 
będzie realizowana tylko ze 
środków własnych budżetu 
gminy Żarów – mówił na se-
sji radny Robert Kaśków.

O tym, czy gmina otrzyma 
dofinansowanie na rozbudowę 
Przedszkola Miejskiego w Ża-
rowie będzie wiadomo dopie-
ro za kilka miesięcy. A sama 
inwestycja, po otrzymaniu ofi-
cjalnego otrzymania dofinan-
sowanie na jej realizację bę-
dzie mogła rozpocząć się nie 
wcześniej niż w 2017 roku. 

Magdalena Pawlik

Wymiana oświetlenia na ulicach
w Żarowie i Łażanach

Sprawdź, czy zapłaciłeś za grób

Mieszkańcy Żarowa oddychają 
czystszym powietrzem

Trwa montaż nowych słu-
pów oświetleniowych 

przy ulicach Kwiatowej w 
Żarowie i Szkolnej w Łaża-
nach. 

Nowe słupy oświetlenio-
we zostaną zamontowane na 
tych odcinkach, gdzie bra-
kowało oświetlenia i tego 
światła było najmniej. Prace 
remontowe mają potrwać 
do połowy kwietnia. Inwe-
stycje, związane z budową 
i modernizacją ulicznego 
oświetlenia są kontynuowa-
ne na terenie gminy Żarów 
każdego roku. - Brak oświe-
tlenia w tych miejscach już od 
dłuższego czasu był bolączką 
mieszkańców, którzy nierzad-
ko w ciemnościach dochodzi-
li czy dojeżdżali do swoich 
domów. Dlatego w pierwszej 
kolejności nowe lampy sta-
ną na odcinku ulicy Kwia-
towej w Żarowie i Szkolnej 
w Łażanach. W sumie przy 
ulicy Kwiatowej w Żarowie i 

Szkolnej w Łażanach zosta-
nie postawionych 15 nowych 
słupów oświetleniowych wraz 
z oprawami. Koszt inwestycji 
wyniesie razem ponad 60 ty-
sięcy złotych. Przedsięwzię-
cie to zostanie sfinansowane 
ze środków własnych budżetu 
gminy Żarów – wyjaśnia Jo-
anna Walichnowska nowa 
kierownik Referatu Inwesty-
cji i Dróg Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Przy ulicy Kwiatowej w 
Żarowie dostawionych zo-

stanie 8 nowych słupów 
oświetleniowych wraz z 4 
kompletnymi oprawami. Ta 
część inwestycji pochłonie 
dokładnie 24.976,45 złotych. 
Na odcinku 400 metrów bie-
żących przy ulicy Szkolnej 
w Łażanach ekipa remon-
towa zamontuje natomiast 
7 nowych słupów oświetle-
niowych wraz z 11 komplet-
nymi oprawami. Tutaj koszt 
inwestycji wyniesie z kolei 
39.847,19 złotych.

Magdalena Pawlik 

Dzięki nowej instalacji od-
pylania spalin, którą na 

terenie żarowskiej ciepłowni 
wybudowała Agencja Po-
szanowania Energii i Usług 
Energetyczno-Górniczych 
„ENMAG-EG” do atmosfery 
trafi dużo mniej szkodliwych 
pyłów.

To bardzo dobra informacja 
dla wszystkich mieszkańców 
Żarowa. Nareszcie możemy 
oddychać czystszym powie-
trzem. Wszystko to za sprawą 
dużej inwestycji zrealizowa-
nej przez właścicieli żarow-
skiej ciepłowni. - Instalacja 
odpylania spalin to rodzaj 
filtra, który ma za zadanie za-
trzymywanie pyłów i innych 
szkodliwych substancji, które 
są wytwarzane przez kocioł, a 
następnie wędrują do komina. 
Od 1 stycznia 2016 roku zosta-
ły wprowadzone nowe normy 
dla emisji pyłów i zobligowa-
ni zostaliśmy ustawowo, aby 
zapewnić obniżenie tej emisji. 
Nasza instalacja spełnia nor-
my poniżej 100 miligramów 
na tonę. Badania wykazały 
58 miligram na tonę pyłów, co 
jest bardzo dobrym wynikiem. 
I bardzo dobra informacja dla 
mieszkańców Żarowa, że to po-
wietrze jest czyste, co widać, a 
raczej nie widać nad kominem 
– wyjaśnia Michał Polilejko 
prezes zarządu Agencji Po-
szanowania Energii i Usług 

Energetyczno-Górniczych 
„ENMAG-EG”.

Budowa nowej instalacji od-
pylania spalin kosztowała pół 
miliona złotych. Prace remon-
towe przy jej budowie rozpo-
częły się w czwartym kwarta-
le 2015 roku. Inwestycja była 
gotowa w połowie lutego 2016 
roku. Została sfinansowana w 
całości ze środków własnych 
Agencji Poszanowania Energii 
i Usług Energetyczno-Górni-
czych „ENMAG-EG”. - Zda-
jemy sobie sprawę, że problem 
smogu istnieje. Dlatego pójście 
w kierunku ciepła systemowe-
go, czyli zasilanego z central-
nego źródła czy też instalacji 

gazowych jest dobrym kierun-
kiem. Koszt wytworzenia tego 
ciepła z konwencjonalnego 
źródła, czyli z węgla, a my ta-
kim paliwem opalamy wydaje 
się być najtańszy – dodaje pre-
zes „ENMAG-EG” Piekary 
Śląskie Michał Polilejko.

Wedle zapowiedzi właści-
cieli żarowską ciepłownię w 
następnym etapie czekać będą 
kolejne inwestycje. Wśród 
nich będzie to moderniza-
cja węzłów, budowa nowych 
przyłączeń, bieżące remonty 
ciepłowni, wymiana starej 
bramy wjazdowej oraz remont 
elewacji budynku ciepłowni.

Magdalena Pawlik
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Nie wrzucaj odpadów do urządzeń
kanalizacyjnych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie informuje, że zabrania 
się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, 
które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów 
kanalizacyjnych:
- materiały budowlane, farby, gruz, popiół, kostki brukowe, cegły itp.
- żywność stała, resztki jedzenia, zepsute jedzenie, fusy kawy lub 
herbaty - baterie - igły, strzykawki, opakowania po igłach, bandaże, 
plastry, lekarstwa (tabletki, proszki, syropy)
- artykuły higieniczne tj. chusteczki nawilżane, pieluchy, podpaski, 
patyczki kosmetyczne, waciki,  płatki kosmetyczne
- torebki foliowe - włosy - korki, nakrętki
- niedopałki papierosów
- elementy garderoby (pończochy, rajstopy)
- tekstylia, mopy, szmaty - chemikalia
- zabawki - gazety, tektura
- tłuszcz, oleje (tłuszcz spożywczy)
- zużyte oleje silnikowe, rozpuszczalniki
- żwirek z kuwety kota lub wiórki z klatki gryzonia domowego
- ziemia z doniczek

Uwaga: Wrzucanie resztek żywności do kanalizacji
przyciąga gryzonie (myszy i szczury)

Odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do 
uszkodzenia pomp przepompowni, czyli obiektów, które tłoczą ście-
ki. Wrzucona podpaska, zabawka lub szmata wplątana w pompę 
przepompowni sprawia, że pompa ulega uszkodzeniu, a działanie 
pompowni zostaje zatrzymane.
Usunięcie awarii polegające na naprawie pompy lub jej wymianie (w 
wyniku uszkodzenia) powoduje zwiększenie kosztów utrzymania ka-
nalizacji, co w konsekwencji przekładać się będzie na ceny (taryfy) za 
odprowadzenie ścieków.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców
o prawidłowe korzystanie z kanalizacji.

Remonty w Szkole Podstawowej
w Mrowinach

Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena 
wywoławcza

Wys. wadium Godz. rozpocz.

41/23 800 W1S/00025988/6
Sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego 
16.000 zł 1.600 zł 9 20

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości  gruntowej niezabudowanej położonej przy

ulicy Armii Krajowej w  Żarowie  przeznaczonej pod zabudowę usługową

1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  w godzinie 
podanej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli 
na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  najpóźniej do dnia 06 maja 2016r. 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 postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz or-
ganizatora 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 przygoto-
waniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  2.253,50 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość posiada funkcję terenów zabudowy usługowej – symbol A.8 Uw. 
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 06 
maja 2016r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed 
otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedło-
żyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne 
jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
14. Postąpienie wynosi 200 zł

Przy nowej świetlicy, tuż za budynkiem szkoły zamontowane zostało nowe 
ogrodzenie. 

W całym budynku szkolnym zostały także wymienione wszystkie okna.

Na zdjęciu  Barbara Nowak dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. Anny 
Jenke w Mrowinach.

I uczniowie szkoły w Mrowinach. Sala lekcyjna po generalnym remoncie. 

Nowe okna i rynny, remont dachu, modernizacja pomieszczenia garażowego, nowe ogrodzenie i pomoce dydaktyczne. To 
tylko kilka wymienionych inwestycji, które w ostatnim czasie realizowane były w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mro-
winach. W zasadzie było ich znacznie więcej.

Uczniowie mogą również 
korzystać z nowych pomocy 
dydaktycznych, które zosta-
ły zakupione przez szkołę. 
Do ich dyspozycji jest także 
gabinet pielęgniarski, który 
od niedawna został urucho-
miony w świetlicy do zajęć 
gimnastycznych. Przy nowej 
świetlicy zamontowane zo-
stało ogrodzenie, a cały teren 

przed budynkiem szkolnym 
oczyszczono i uporządko-
wano. Na tym etapie szkolne 
remonty w placówce pochło-
nęły 47 tysięcy złotych. I jak 
zapowiada dyrektor szkoły 
Barbara Nowak dalszych 
inwestycji będzie ciąg dal-
szy. - To nasza mała, wiejska 
szkoła, a w niej duży poten-
cjał. Obok świetlicy wiejskiej 
w Mrowinach to główne 
centrum życia społecznego 
mieszkańców wsi. Zwłaszcza 
tych najmłodszych. Dlatego 
zależy nam, aby miejsce to 
było schludne, estetyczne, a 
przede wszystkim przyjazne 
dla wszystkich dzieci. Remon-
ty, które w ostatnim czasie 

były realizowane w Szkole 
Podstawowej w Mrowinach 
to kontynuacja prac, które 
wcześniej podejmował rów-
nież dyrektor szkoły Roman 
Konieczny. W placówce zo-
stały już wymienione wszyst-
kie okna, a remontu doczekał 
się dach budynku oraz szkol-
ne toalety. Został także zbity 
tynk na szkolnym budynku. 
Zakupiliśmy nowe meble do 
klas lekcyjnych, sprzęty dy-
daktyczne oraz instrumenty 
muzyczne. Uporządkowane 
zostało także pomieszczenie 
garażowe oraz przyszkolny 
teren. Został wyremontowany 
również pokój nauczycielski – 
wymienia Barbara Nowak 

dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Anny Jenke w Mro-
winach.

Zmiany zauważyli również 
uczniowie szkoły, którzy nie 
wyobrażają sobie edukacji 
w innej niż ta w Mrowinach 
placówce. - W naszej klasie 
zostały wymienione okna. 
Korzystamy także z nowej 
wykładziny i nowych szafek 
szkolnych. W szkole są rów-
nież nowe monitory kompu-
terowe oraz drukarka, które 
także są dla nas dostępne – 
mówi Kornel uczeń Szkoły 
Podstawowej w Mrowinach.

Remonty w szkolnej pla-
cówce zostały sfinansowane 
ze środków finansowych z 

budżetu gminy Żarów oraz 
szkolnych, pozyskanych z 
różnych źródeł. A co w dal-
szym etapie? - Chciałabym, 
aby uczniowie naszej szkoły 
mogli korzystać z nowego 

placu zabaw. To zadanie na 
dziś i mam nadzieję, że uda 
się go zrealizować – dopo-
wiada dyrektor szkoły Bar-
bara Nowak.

Magdalena Pawlik
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Certyfikat dla „Bajkowego 
Przedszkola”

Na zdjęciu dyrektor Bajkowego Przedszkola Elżbieta Wierzyk i Mariola Król 
z certyfikatem „Przedszkole dobrych praktyk”.

Uwaga! Zmiana
dyżurowania
specjalistów

Jubileusz żarowskiej kultury
Zbieramy pamiątki

Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Żarowie in-

formuje, iż od kwietnia 
zmieniony został dyżur psy-
chologa tj. psycholog świad-
czyć będzie konsultacje w 
piątek w godz. 16.15 – 19.15 
(dwa piątki w miesiącu).

Zakres pomocy obejmu-
je udzielanie poradnictwa i 

indywidualnych konsultacji 
psychologicznych, wstęp-
ną diagnozę, interwencję 
kryzysową, terapię krótko-
terminową, pracę z dzieć-
mi, młodzieżą i dorosłymi. 
Wsparcie w tym zakresie 
od miesiąca kwietnia świad-
czyć będzie psycholog Kor-
nel Łysyk.

Pozostałe terminy dyżurów nie uległy zmianie, tj.:
- terapeuta uzależnień w zakresie narkomanii – pierwsza 
środa miesiąca w godz. 15.00 – 17.00, wstępna diagnoza, 
udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeu-
tycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych 
uzależnieniem, wstępna diagnoza, pomoc osobom współuza-
leżnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych. Pomoc 
terapeutyczną w tym zakresie świadczy instruktor terapii uza-
leżnień Krzysztof Matusiak. Wyjątek stanowi miesiąc kwie-
cień – dyżur zrealizowany zostanie 13.04.2016 r. 
- terapeuta uzależnień – poniedziałek w godz. 8.30 – 11.30 
– wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych 
konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alko-
holu, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla ro-
dzin osób uzależnionych. Pomoc terapeutyczną w tym zakre-
sie świadczy instruktor terapii uzależnień Krystyna Czyż. 
- radca prawny – czwartek w godz. 16.00 – 18.00 – świadcze-
nie poradnictwa oraz konsultacji indywidualnych w zakresie 
prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Radca prawny w 
ramach konsultacji nie pisze pism procesowych ani nie repre-
zentuje stron przed sądami i organami administracji publicz-
nej. Pomoc prawna świadczona jest przez radcę prawnego – 
Mariusza Starke.
- psychoterapeuta – poniedziałek w godz. 15.00 – 18.00 
(dwa poniedziałki w miesiącu) – świadczenie poradnictwa i in-
dywidualnych konsultacji dla osób zagrożonych bądź dotknię-
tych przemocą w rodzinie. Dyżur prowadzi psychoterapeuta 
Dorota Werner.
Na konsultację do danego specjalisty należy umówić się oso-
biście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. 
Armii Krajowej 54 (pokój nr 3) bądź telefonicznie pod nr 74 
8570 309. Osoby niepełnoletnie na pierwszą konsultację mu-
szą zgłosić się z rodzicem/opiekunem prawnym.

Wyróżnienie, podczas XV 
Ogólnopolskiego Zjazdu 
dyrektorów i nauczycieli 
„Optymistycznych Przed-
szkoli” 31 marca w Warsza-
wie odebrały dyrektor przed-
szkola Elżbieta Wierzyk i 
koordynator programu w ża-
rowskiej placówce Mariola 
Król. - Głównym celem pro-
gramu jest takie wychowanie 
dzieci, aby przejawiały one 
zachowania życzliwe i przy-
jazne dla innych ludzi. Waż-
ne jest także, żeby dzieci były 
zgodne, chętne do pomocy i 
współpracy. Tolerancyjne, by 

kochały to, co jest napraw-
dę cenne i godne kochania, 
były wrażliwe na krzywdę 
ludzką i niesprawiedliwość. 
W realizacji tych wszystkich 
założeń, naszej placówce 
pomagał właśnie program 
„Optymistyczne Przedszko-
le”. Mamy poczucie, że jest 
to bardzo ważne zadanie i 
nadal rozwijać będziemy w 
dzieciach optymizm, zain-
teresowania i talenty oraz 
poczucie własnej wartości 
- mówi Elżbieta Wierzyk, 
dyrektor Bajkowego Przed-
szkola w Żarowie. 

Żarowska placówka odzna-
czona została również cer-
tyfikatem Sieci Uczących się 
Przedszkoli „Supeł”. - Każdy 
zjazd i każde Optymistyczne 
Przedszkole wzbogaca nas 
uczestników w innowacyjne 

W tym roku Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu 

w Żarowie świętuje jubileusz 
40-lecia istnienia.

W tym czasie mury placówki 
opuściło wielu uzdolnionych 
twórców. To tu swoje pierw-
sze kroki stawiali muzycy z 

zespołu Zero Procent, to tu do 
dziś działa jedyna w powiecie 
świdnickim orkiestra dęta, a 
pod okiem Ryszarda Dykcika 
swoje talenty szlifują młodzi 
aktorzy Teatru Bezdomnego. - 
Na przestrzeni tych czterdziestu 
lat Gminne Centrum Kultury 

i Sportu a wcześniej Żarowski 
Ośrodek Kultury zorganizowa-
ło niezliczoną ilość wydarzeń 
kulturalnych, dlatego zwraca-
my się z prośbą do wszystkich o 
udostępnienie wszelkich archi-
walnych materiałów związanych 
z żarowską kulturą. Najbardziej 
zależy nam na fotografiach i 
wspomnieniach ludzi uczestni-
czących w życiu kulturalnym 
gminy Żarów - mówi Artur 
Adamek, dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu.

Materiały dostarczać można 
do GCKiS w Żarowie, ul. Pia-
stowska 10A, od poniedziałku 

do piątku, w godz. 8:00-16:00. 
Udostępnione materiały zo-
staną zeskanowane na miej-
scu i zwrócone. Samodzielnie 
przygotowane skany archi-
waliów oraz wszelkie inne 
informacje przesyłać można 
na adres mailowy: zastep-
ca@centrum.zarow.pl lub 
udzielać informacji pod nr 
tel. 74-858-07-53.

Żarowski Ośrodek Kultury 
został powołany do życia 1 
września 1976 roku i właśnie 
na wrzesień 2016 roku zapla-
nowano uroczyste obchody 40-
lecia istnienia placówki.

Za wzorowe wdrażanie i kontynuowanie programu „Optymistyczne Przedszkole” autorstwa Ireny Dzierz-
gowskiej i Mireli Nawrot Bajkowe Przedszkole w Żarowie zostało odznaczone honorowym tytułem 
„Przedszkole dobrych praktyk”. 

§Kolejny z cyklu artyku-
łów publikowanych na 

łamach ,,Gazety Żarowskiej” 
dotyczy zmiany przepisów 
w przedmiocie orzekania 
kar łącznych przez sądy 
powszechne po zmianach 
wprowadzonych z dniem 1 
lipca 2015 r., kiedy to weszła 
w życie ustawa z dnia 20 lu-
tego 2015 r o zmianie ustawy 
– Kodeks karny oraz niektó-
rych innych ustaw.

§Kara łączna może zostać 
orzeczona, jeśli oskarżo-

ny popełnił dwa lub więcej 
przestępstw, a jednocześnie 
orzeczono wobec danej oso-
by kary tego samego rodza-
ju lub inne kary podlegające 
łączeniu kary zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami (np. 
dwie kary pozbawienia wol-
ności bądź kara pozbawienia 
wolności wraz z karą ograni-
czenia wolności).

§W  pierwszej kolejności 
kara łączna może zostać 

orzeczona wobec oskarżo-
nego w wyroku skazującym 
za przypisane mu w akcie 
oskarżenia czyny. Istnieje 
też możliwość orzeczenia 
kary łącznej w wyroku łącz-
nym, kiedy to dana osoba 
jest skazana prawomocnymi 
wyrokami różnych sądów. 
W sytuacji gdyby w pierw-
szej instancji wyroki zostały 
wydane  przez sądy różnego 
rzędu (np. sąd rejonowy i sąd 
okręgowy), do wydania wy-
roku łącznego uprawniony 
jest sąd wyższego rzędu (w 
naszym przypadku sąd okrę-
gowy). 

§Postępowanie w przy-
padku wyroku łącznego 

może być wszczęte na wnio-
sek skazanego, prokuratora 
lub z urzędu przez sam sąd. 
Orzeczenie kary łącznej na-
stępuje po przeprowadzeniu 
rozprawy, a z chwilą upra-

womocnienia się wyroku 
łącznego, poprzednie wyroki 
orzeczone wobec skazanego 
nie są wykonywane w zakre-
sie, w jakim zostały objęte 
wyrokiem łącznym. Karę 
łączną wymierza się w grani-
cach od najwyższej z kar za 
poszczególne przestępstwa 
do ich sumy. W praktyce naj-
częściej sądy orzekają gdzieś 
pomiędzy najłagodniejszą a 
najsurowszą karą, biorąc pod 
uwagę cele wychowawcze 
oraz zapobiegawcze, które 
mają być osiągnięte wobec 
skazanego. W przypadku, 
gdy brak jest przesłanek do 
wydania wyroku łącznego 
sąd wydaje postanowienie o 
umorzeniu postępowania. 

§Po zmianie przepisów 
z dniem 1 lipca 2015 r. 

można wyłącznie łączyć 
kary wymierzone i podlega-
jące wykonaniu, czyli inny-
mi słowy takie kary, które 
jeszcze nie zostały wykona-
ne wobec skazanego. 

§Obowiązujące przepisy 
prawa przewidziały tak-

że sytuacje, w których sądy 
nie mogą orzekać kary łącz-

nej. I tak np. przewidziano 
zakaz orzekania kary łącz-
nej w przypadku kar o któ-
rych mowa w art. 114a usta-
wy – Kodeks karny, a więc 
wydanych przez właściwy 
sąd w sprawach karnych w 
państwie członkowskim w 
Unii Europejskiej. Wynika 
to z faktu, iż sądy polskie 
nie mogą ingerować w pra-
womocne orzeczenia sądów 
innych państw, albowiem 
orzeczenia w przedmiocie 
wyroku łącznego co do zasa-
dy zmieniają kary orzeczone 
wobec skazanego. Ponadto 
łączeniu nie podlegają także 
tzw. kary zastępcze, a więc 
kary orzeczone w miejsce 
innych kar (np. zastępcza 
kara pozbawienia wolności 
orzeczona w miejsce kary 
grzywny).

§Złożenie wniosku o wy-
danie wyroku łącznego 

do właściwego sądu nie pod-
lega opłacie.

Adw. Katarzyna Janiak
z Kancelarii „Gruntkow-

ska, Polewski i Partnerzy 
adwokacko-radcowska sp.p” 

w Świdnicy

KARA ŁĄCZNA

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

formy pracy i działania, buduje 
swój wyraźny wizerunek w edu-
kacji przedszkolnej, jak i jest 
okazją do promocji naszego 
miasta i spotkań z autorytetami 
polskiej oświaty – dopowiada 
Mariola Król z żarowskiego 

Bajkowego Przedszkola. 
Tegoroczny Zjazd „Opty-

mistycznych Przedszkoli” to 
także konferencja „Coaching i 
rozwój w edukacji” oraz jubi-
leusz „Polskiego Radio Wro-

cław”. Z tej okazji w studio im. 
Witolda Lutosławskiego odbył 
się koncert dla najmłodszych 
słuchaczy zorganizowany 
przez Radiową Jedynkę .

Magdalena Pawlik 
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Przyszły mistrz
taekwondo

Trzecie miejsce na podium to duży sukces młodego mieszkańca Wierzb-
nej.

Pierwszy medal i dyplom na pewno znajdują miejsce na półce w pokoju 
Adama. 

Na zdjęciu 17-letni Adam Mach w trakcie walki na Otwartych Mistrzostwach 
Polski w kickboxingu, gdzie zdobył trzecie miejsce i brązowy medal.

Udział w zawodach to wielkie przeżycie. Takie imprezy sportowe są bar-
dzo widowiskowe. Adam był dumny ze swojego pierwszego tak ważnego 
sukcesu.

To piękny i szlachetny sport, choć bardzo niebezpieczny. Tak o swojej sporto-
wej pasji mówi Adam Mach, uczeń pierwszej klasy Technikum Ekonomicznego 
w Świdnicy, a na co dzień mieszkaniec Wierzbnej. Choć, taekwondo trenuje 
dopiero od dwóch lat ma już pierwsze sukcesy na swoim koncie.

Najważniejszy z nich to 
trzecie miejsce zdobyte na 
Otwartych Mistrzostwach 
Polski w kickboxingu, które 
rozgrywane były 20 marca 
w Świdnicy. - Taekwondo 
to sztuka walki i samoobro-
ny. Jak w każdej dyscyplinie 
sportowej ważny jest syste-
matyczny trening, wyćwiczo-
na technika i wytrwałość. Nie 
da się tego nauczyć od razu. 
Tak samo jak systematyczny 
trening ważna jest również 
wiara w siebie i determina-
cja – przyznaje młody spor-
towiec. 

Adam wciąż pracuje nad 
doskonaleniem swoich umie-
jętności. Z powodzeniem 
udaje mu się także godzić na-
ukę w Technikum z częstymi 
treningami. Wiadomo – na 
pasję zawsze znajdzie się 
czas. Sport jest pasją Ada-
ma, ale wymaga też czasu 
i wytrwałości, bo treningi 
odbywają się aż trzy razy w 
tygodniu. - Obecnie trenuję w 
klubie sportowym Gryf Świd-
nica pod okiem trenera Wal-
demara Zdebskiego. Uczy-
my się tam przede wszystkim 
podstawowych technik, a 
więc jak odpowiednio ude-
rzać i kopać. Treningi odby-
wają się trzy razy w tygodniu, 
ale staram się szlifować swoje 
umiejętności również w domu. 
Powtarzam sobie, że dalej 
przechodzą tylko ci, którzy 
są zdeterminowani, potrafią 
panować nad sobą, koncen-
trować się i podnosić po po-
rażkach – dopowiada młody 
mieszkaniec Wierzbnej. 

Co zrobić, żeby zostać mi-
strzem taekwondo? - Pre-
dyspozycje są potrzebne, 
to na pewno. Wytrwałość i 
systematyczność są niezastą-
pione. Ważny jest też profil 
osobowościowy każdego za-

wodnika. Musi mieć chęć do 
walki i nie poddawać się. A 
jak będzie potem, zobaczy-
my… - uśmiecha się Adama 
Mach. - Następna szansa 
na zdobycie sukcesu już w 
czerwcu, na zawodach w 
Dzierżoniowie...

Młodego zawodnika ta-
ekwondo mocno wspiera-
ją również jego najbliżsi. 
Mama, tata i młodszy brat ki-
bicują mu na każdych sporto-
wych imprezach. - Wspólnie z 
żoną zauważyliśmy, że Adam 
jest zafascynowany sztukami 
walki. Zapisaliśmy go na do-
datkowe zajęcia, a później na 
treningi. To było ponad dwa 
lata temu. Dziś widzimy, że 
była to bardzo mądra decy-
zja. Ciężki wysiłek zaczyna 
przynosić efekty. Jesteśmy 
dumni z syna i mamy cichą 
nadzieję, że w gminie Żarów 
wrośnie kolejny mistrz. Tym 
razem mistrz taekwondo – 
mówi Andrzej Mach tata 
młodego zawodnika.

Magdalena Pawlik

Tańczymy dla Zuzi!

Zasłużeni zostaną odznaczeni

Czy ktoś powiedział, że 
poprzez dobrą zabawę i 

taniec nie można pomagać? 
Oczywiście, że nie.

Tego samego zdania są orga-
nizatorzy Zumba Fitness Party 
– charytatywnego maratonu 
zumby, który odbędzie się 14 
maja w żarowskim Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu. 
Cały dochód z imprezy zo-
stanie przekazany na leczenie 
sześcioletniej Zuzanny Skał-
banii, dziewczynki, która cier-
pi na cechy odmiany zespołu 
Dandy Walkera, małogłowie, 
zaburzenia rozwoju psychomo-
torycznego, nadwzroczność, 
astygmatyzm obojga oczu, 
niedowład kończyn dolnych 
i górnych. Ciągłe leczenie i 
rehabilitacja są niezbędne do 
dalszego rozwoju dziewczynki 
i pomogą jej lepiej oraz spraw-
niej funkcjonować. 

Atrakcji na pewno nie za-
braknie. Głównym punktem 
imprezy będą zajęcia zumby 
pod okiem licencjonowanych 
instruktorów ze Strzegomia, 
Wrocławia, Dzierżoniowa, 
Jawora, Żarowa, Rybnika, 
Legnicy, Świebodzic i Gnie-
chowic. We współorganizację 
maratonu włączyło się wiele 
partnerów, którzy zaoferowa-
li swoje usługi. Na miejscu 
będzie można skorzystać z 
porad dietetycznych, a także 
zakupić ręcznie robioną biżu-
terię. Nie zabraknie również 
muzyki na żywo, malowania 
twarzy oraz stoisk z jedze-
niem. W programie przewi-
dziano także wizytę straża-
ków z jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Wierzbnej. 

Impreza odbędzie się pod 
hasłem „Back to the 90s”. - 
Zabierzemy Was w podróż w 
czasie do pamiętnych lat 90’, 
gdzie królowały poszarpane 
dżinsy, kraciaste spódnice i 
koszule, ogrodniczki, cukier-
kowe ultrakrótkie topy, gumy 
do żucia, muzyka Dance, 

Znasz osoby, organizacje 
społeczne czy wiejskie sto-

warzyszenia, które od wielu 
lat udzielają się społecznie i 
pracują na rzecz mieszkań-
ców?

Zgłoś ich kandydaturę do 
odznaczenia „Złoty Dąb”, któ-
re co roku przyznawane są w 
gminie Żarów. Kandydatów do 
uhonorowania tym najważniej-
szym  gminnym odznaczeniem 
można zgłaszać do 29 kwiet-
nia. - Odznaczenie jest nadawa-
ne na podstawie uchwały Rady 
Miejskiej za wybitne zasługi w 
działalności kulturalnej, spo-
łecznej, gospodarczej, sportowej 

lub innej, która ma szczególny 
charakter. Mogą go otrzymać 
mieszkańcy naszej gminy na 
wniosek burmistrza, radnych 
Rady Miejskiej, przedstawi-
cieli organizacji społecznych i 
politycznych oraz indywidual-
nych osób po ocenie Kapituły. 
Powyższe osoby i organizacje 
zobowiązane są również do 
poinformowania kandydata do 
odznaczenia, o zamiarze zgło-
szenia jego kandydatury, który 
powinien wyrazić zgodę na 
kandydowanie do odznaczenia. 
– mówi przewodniczący Kapi-
tuły Odznaczenia „Złoty Dąb” 
Roman Konieczny.

W przypadku zgłaszania 
kandydatur przez osoby indy-
widualne, wniosek taki musi 
być poparty czytelnymi pod-
pisami 30 mieszkańców gminy 
Żarów, wraz z podanymi ich 
numerami Pesel. Termin przyj-
mowania zgłoszeń upływa 29 
kwietnia o godz. 15.30. Wnio-
ski pobierać i składać można w 
Biurze Obsługi Klienta. Tego-
roczne odznaczenia tradycyj-
nie zostaną wręczone podczas 
uroczystej sesji Rady Miejskiej, 
na rozpoczęcie Dni Żarowa.

Wniosek możesz również 
pobrać ze strony internetowej 
www.um.zarow.pl

walkman’y czy niepokorny 
styl grunge’u. Wybierzcie 
swój ulubiony styl tamtych lat 
i przenieście go do teraźniej-
szości! Przypomnijmy sobie, 
jak to było, wyraźcie swój 
styl poprzez ubrania, fryzurę 
czy makijaż! A wszystko to w 
klimacie jednego z Waszych 
ulubionych programów, jakim 

jest Zumba Fitness – czytamy 
na profilu facebookowym or-
ganizatorów imprezy.

Maraton rozpocznie się o 
godz. 16.00. Cegiełka kosztuje 
25 złotych dla dorosłych oraz 
15 złotych dla widowni. Dzieci 
do lat 12 mają wstęp bezpłatny. 
Cegiełki będzie można wrzucić 
do puszki w dniu imprezy.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaprasza do 
udziału w konkursie kaligrafii „Mistrz pióra”. Honorowy 

patronat nad kaligraficzną imprezą objął już po raz drugi 
burmistrz Leszek Michalak. 

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie sztuki 
kaligrafii, uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego ksiąg 
ręcznie iluminowanych. 

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców. Nie 
ma żadnych ograniczeń wiekowych. Uczestnicy pisemne 
zmagania rozpoczną we wtorek, 19 kwietnia o godz. 14.30 w 
hali sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu, przy ul. 
Piastowskiej 10A w Żarowie.

Fundatorem nagród w konkursie jest firma NOVA Sp. z o.o. 
w Żarowie – Małgorzata Wawrzyńczak. 

Regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej 
www.centrum.zarow.pl i www.um.zarow.pl

Zostań mistrzem pióra!
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Takie „cudeńka” można było podziwiać podczas ubiegłorocznego Festiwa-
lu Origami w Żarowie. 

Zapraszamy na Festiwal Origami BIBLIOTEKA  PUBLICZNA POLECA

Zasłużeni zostaną odznaczeni

Zostań mistrzem pióra!

CO? GDZIE? KIEDY?
ŻARÓW

6 – 7 kwietnia
Finał strefy w szachach szkół podstawowych i gimnazjalnych 
(kawiarnia Gminnego Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastow-
ska 10A, godz. 10.00)

7 kwietnia
Premiera spektaklu teatralnego „Wstępne odliczanie” Savia-
ny Stanescu (Teatr Bezdomny, ul. Zamkowa 15, godz. 19.00, 
wstęp wolny)

12 kwietnia
Zbiórka krwi (Zespół Szkół, ul. Zamkowa 10, w godz. 9.00-
13.00)

14 kwietnia
Spektakl teatralny „Lekcja tańca dla starszych i zaawansowa-
nych” (Teatr Bezdomny, u. Zamkowa 15, godz. 19.00, wstęp 
wolny)

16 kwietnia
Indywidualne Mistrzostwa LZS powiatu świdnickiego w sza-
chach (Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Piastowska 10, godz. 
9.30)

17 kwietnia
IV Festiwal Origami „Papierowe lato” (wręczenie nagród: 
Żarowska Izba Historyczna, ul. Armii Krajowej 40, ze strony 
internetowej www.centrum.zarow.pl można pobrać regulamin 
konkursu i wzór metryczki do wypełnienia)

19 kwietnia
II Konkurs Kaligrafii (hala sportowa Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10A, godz.14.30)

Żarowskie spotkania
z historią

Mieszkańcy Bogatyni mają różne opinie na ich temat. Jedni uważają, że to ludzie z wizją, którzy są na 
tropie wielkiego odkrycia. Drudzy traktują ich jak zapaleńców, poszukujących czegoś, co istnieje tylko w 
miejscowych legendach. Jaka jest naprawdę Łużycka Grupa Poszukiwawcza i co jest jej celem? Na te i 
inne pytania odpowiedzą oni sami.

W piątek, 15 kwietnia w 
Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie kolejna 
odsłona spotkań z historią. 
Zainspirowani opowieściami 
dziadków i rodziców odkry-
wają tajemnice obozu pracy 
i fabryki „Zittwerke”, w któ-
rej podczas II wojny świa-
towej produkowano silniki 
turboodrzutowe do samolo-
tów Messerschmitt Me 262 
„Schwalbe”. 

Podczas II Żarowskiej Pre-
lekcji Historycznej zaprezen-
towany zostanie film Szymona 
Wasylów pt. „Mury mówią”, 
który przybliża historię wzgó-
rza w Sieniawce – miejsca 
pamiętającego zarówno przed-
wojenne koszary wojskowe, 
fabrykę silników odrzutowych, 
obóz pracy, jak i domniemane 
tajemnicze podziemia. 

Drugim tematem spotka-
nia będą „Lotnicze aspekty 

II wojny światowej w rejo-
nie Żarowa”. Mowa będzie 
zarówno o poszukiwaniach 
i odkryciach elementów lot-
niczych w okolicy Żarowa, 
działaniach lotnictwa nie-
mieckiego i radzieckiego 
oraz o tajemniczej produkcji 
lotniczej w cegielni „Tonwer-
ke” w Imbramowicach.

Bogdan Mucha, 
sp. ds. zbiorów muzealnych

Żarowskiej Izby Historycznej

Na dużą dawkę 
nieznanej i ciągle 

odkrywanej historii 
II wojny światowej 
zapraszamy już 15 
kwietnia o godz. 

18:00 do kawiarni 
Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w 

Żarowie.

Smoki, kwiaty i łabędzie 
zdominowały poprzed-

nią edycję Festiwalu Origa-
mi w Żarowie. Tylko w roku 
2015 na konkurs nadesłano 
ponad dwieście prac z trzy-
dziestu miejscowości z ca-
łej Polski. Jak będzie w tym 
roku, przekonamy się już w 
kwietniu. 

Gminne Centrum Kultury 

i Sportu w Żarowie zapra-
sza wszystkich chętnych 
do wzięcia udziału w IV 
Festiwalu Origami. Tema-
tem przewodnim tej edycji 
jest papierowe lato. Prace w 
trzech kategoriach: origami 
klasyczne, origami moduło-
we, origami 3D można nad-
syłać do 11 kwietnia 2016r. 

Konkurs jest adresowany 

do uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych, po-
nadgimnazjalnych oraz osób 
dorosłych. Jury w ocenie 
prac będzie brało pod uwagę: 
stopień trudności wykonania 
modelu, ciekawość pomysłu, 
estetykę wykonania i dobór 
kolorystyki.

Festiwal patronatem objęło 
Polskie Towarzystwo Origa-
mi i OrigamiArt. Głównym 
sponsorem nagród jest DSSE 
Daicel Safety Systems Euro-
pe Sp. z o.o.

IV Festiwal Origami w 
Żarowie zaplanowano na 
17 kwietnia 2016r. w Ża-
rowskiej Izbie Historycznej 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu.

Regulamin oraz kartę zgło-
szeniową można pobrać ze 
strony internetowej www.
centrum.zarow.pl oraz www.
um.zarow.pl

Księgi Jakubowe – Olgi Tokarczuk
-  „Niemal tysiąc stron, kilkadziesiąt wątków i postaci. „Księgi Jakubo-
we” imponują literackim rozmachem, wielością poziomów i możliwych 
interpretacji. Olga Tokarczuk pełnymi garściami czerpie z tradycji po-
wieści historycznej, poszerzając jednocześnie jej granice gatunkowe. Z 
ogromną dbałością o szczegóły przedstawia realia epoki, architekturę, 
ubiory, zapachy. Odwiedzamy szlacheckie dwory, katolickie plebanie i 
żydowskie domostwa, rozmodlone i zanurzone w lekturze tajemniczych 
pism. Na oczach czytelników pisarka tka obraz dawnej Polski, w której 
egzystowały obok siebie chrześcijaństwo, judaizm, a także  islam.”

Okularnik – Katarzyna Bondy
- autorka  powraca z nową powieścią, kontynuacją bestsellerowego 
„Pochłaniacza”. Profilerka Sasza Załuska tym razem wybierze się w 
rodzinne strony autorki, by rozwikłać sprawę z przeszłości. Na jaw 
wychodzą mroczne sekrety mieszkańców miasta silnie związane 
z przeszłością. W 1946 roku na terenach Podlasia oddział jednego z 
„żołnierzy wyklętych” - Romualda Rajsa „Burego” - dokonał pogromu 
wsi prawosławnych. Zmierzy się nie tylko z historią sprzed lat, przed 
którą od dawna próbowała bezskutecznie uciec, lecz także ze spra-
wą tajemniczego morderstwa, w którą zamieszana jest lokalna elita                             
oraz polscy i białoruscy nacjonaliści. 

Zapraszamy do biblioteki od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.30. Pełna oferta bi-
blioteczna dostępna jest na naszej stronie internetowej www.biblioteka.zarow.pl w katalogu 
online.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaprasza 
na bezpłatne warsztaty wokalne dla dzieci (powyżej 

6 lat), młodzieży i dorosłych. 
Warsztaty poprowadzi certyfikowany trener wokalny - 

Tomasz Sochacki.
Termin: 17.04.2016r., godz. 10.00-13.00
Zgłoszenia prosimy kierować mailem na adres: zastep-

ca@centrum.zarow.pl
W tytule prosimy wpisać: warsztaty wokalne, a w treści: 

imię i nazwisko, wiek i telefon kontaktowy.

Wyniki niższych lig

Warsztaty wokalne

kl. A

Zieloni Mrowiny Cukrownik Pszenno 0:2

Biały Orzeł Mieroszów Czarni Wałbrzych 3:0 

MKS Szczawno Zdrój Górnik Bogószów Gorce 2:1

Włókniarz Głuszyca Granit Roztoka 0:1

Venus Nowice Kalenica Jugów 2:0

Unia Jaroszów Herbapol Stanowice 0:2

LKS Wiśniowa Iskra Witków Śląski 0:3

KS Walim Joker Jaczków 2:1

kl. B

Wierzbianka Wierzbna Orzeł Witoszów 3:2

Zryw Łażany  Błyskawica Kalno 4:1

Huragan Olszany Sokół Kostrza 2:5

Płomień Dobromierz Nysa Kłaczyna 2:5

Gryf Burkatów Zjednoczeni Gościsław 5:1

LKS Piotrowice Św. Darbor Bolesławice 0:2

Tęcza Bolesławice LKS Marcinowice 6:1

Grom Panków Błękitni Słotwina 2:2
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Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. rozpocz.

750/5 19 SW1S/00027908/6 Sprzedaż na własność 2.700 zł 270 zł 9 00

750/6 19 SW1S/00027908/6 Sprzedaż na własność 2.700 zł 270 zł 9 05

750/7 19 SW1S/00027908/6 Sprzedaż na własność 2.700 zł 270 zł 9 10

750/8 19 SW1S/00027908/6 Sprzedaż na własność 2.700 zł 270 zł 9 15

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek  gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy 

Piastowskiej w  Żarowie  przeznaczonych pod budowę garażu

1. Przetargi odbędą się w dniu 10 maja 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  w godzinach 
podanych w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli 
na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458  najpóźniej do dnia 06 maja 2016r. 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 postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz or-
ganizatora 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 przy-
gotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.407,50 zł za każdą działkę, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł za 
każdą działkę oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki posiadają funkcję terenów obsługi komunikacji samochodowej (miejsca 
postojowe, garaże) – symbol C.29 Ks. 
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 06 
maja 2016r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed 
otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedło-
żyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne 
jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warun-
kami 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 50 zł.

Pokonali AKS, Piast nie do przejścia
Po ponad półtorarocznej przerwie na wyremontowany stadion powrócili piłkarze AKS Strzegom. Dopisała 
pogoda i frekwencja, ale lokalne święto zburzyli piłkarze Zjednoczonych PCO Żarów.

W pierwszej odsłonie za-
wodów nie zobaczyliśmy 
ani jednego gola. 

Po zmianie stron groźnie 
z rzutu wolnego uderzał 
Alwin, ale piłka trafiła w 
poprzeczkę Zjednoczonych. 
Już w kolejnej akcji Żarów 
objął prowadzenie. Mateusz 
Kołodziej wykorzystując 
stratę AKS-u w okolicach 
pola karnego otworzył wy-
nik spotkania. Kilka zmian 
w ekipie Granitu poprawiły 
jakość gry, czego efektem 
był gol Rogaczewskiego. 
Pierwsza bramka na nowym 
obiekcie na krótko urado-
wała miejscowych kibiców, 

gdyż ponownie Kołodziej 
wpisał się na listę strzelców. 
Uskrzydleni Zjednocze-
ni dominowali na boisku. 
W 79. minucie błąd strze-
gomskiej defensywy wyko-
rzystał Damian Uszczyk. 
Trzecia bramka całkowicie 
załamała gospodarzy. Trzy 
minuty przed końcem zawo-
dów wynik na 4:1 dla Zjed-
noczonych ustalił bezbłędny 
Mateusz Kołodziej.  

Tym zwycięstwem Zjedno-
czeni zamazali fatalną serię 
spotkań. W ostatnich dzie-
sięciu meczach żarowianie 
ugrali tylko trzy punkty na 
zasadzie walkowera za po-

jedynek z Bolesławcem.
Zjednoczeni: Hruszowiec 

– Drąg, Chrapek, Ciupiń-
ski, Darowski, Baziak (65’ 
Rudnik), Czoch, Dubicki 
(77’ Bobrecki), Duda, Ko-
łodziej, Uszczyk (86’ Ła-
giewka).

Od 27 września na zwy-
cięstwo w roli gospodarza 
czekają piłkarze Zjednoczo-
nych PCO Żarów. Sytuacja 
mogła zmienić się za spra-
wą pojedynku z Nową Rudą. 
Spotkanie padło łupem Pia-
sta. Losy meczu rozstrzy-
gnęły się w 41. minucie. Po 
zagraniu grającego trenera 
Krzysztofa Kowalczyka 

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Olimpia Kowary 19 52 17 1 1 52-9
2.  Sokół Wielka Lipa 18 48 15 3 0 56-11
3.  Orkan Szczedrzykowice 19 40 12 4 3 50-23
4.  Pogoń Oleśnica 18 34 10 4 4 36-28
5.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 19 34 10 4 5 34-23
6.  GKS Kobierzyce 20 31 9 4 7 51-28
7.  Granica Bogatynia 20 28 9 1 10 31-34
8.  Chrobry II Głogów 20 26 8 2 10 38-35
9.  AKS Strzegom 18 25 7 4 7 22-23

10.  Lotnik Jeżów Sudecki 19 23 6 5 8 34-38
11.  Piast Nowa Ruda 19 23 7 2 10 26-36
12.  Zjednoczeni PCO Żarów 20 22 7 1 12 32-49
13.  Bielawianka Bielawa 19 21 5 6 8 19-25
14.  Polonia Trzebnica 20 16 5 1 14 34-63
15.  Włókniarz Mirsk 20 15 4 3 13 24-53
16.  BKS Bobrzanie Bolesławiec 20 1 0 1 19 13-74

piłka trafiła do Kamińskie-
go, a po chwili znalazła się 
w siatce Zjednoczonych. 
Wynik do końca nie uległ 
zmianie. W końcówce ry-
walizacji doszło do bardzo 
nieprzyjemnego zdarzenia. 
Przewrotką próbował strze-
lać Sarkowicz, ale niefor-
tunnie kopnął w szczenkę 
kapitana żarowskiej druży-
ny Przemysława Drąga. 
Piłkarz Piasta otrzymał od 
arbitra czerwony kartonik, 
a filar żarowskiej drużyny 
został odwieziony do szpi-
tala.  

Ważne zwycięstwo No-
wej Rudy, ponieważ dzięki 
zdobytym trzem punktom 
goście uciekli  ze strefy 
spadkowej, a Żarów może 
znaleźć się w niej 6 kwiet-
nia, jeżeli Bielawianka wy-
gra zaległe starcie ze Strze-
gomiem. 

Zjednoczeni: Hruszowiec 
– Drąg, Chrapek, Chłopek 
(46’ Kaczmarczyk), Drąg 
(89’ Bobrecki), Darowski, 
Dubicki (65’ Khodzamku-
lov), Czoch (75’ Łagiew-
ka), Uszczyk, Duda, Koło-
dziej (80’ Klimaszewski), 
Baziak (65’ Wojnowski).

Krzysztof Dutkiewicz

Mamy złoto!

Matematyczna
układanka

Ma na swoim koncie 
szesnaście medali Mi-

strzostw Polski. W Lipnie do 
bogatej kolekcji dołożył ko-
lejny krążek. Multimedalista 
Marek Barabasz został mi-
strzem kraju juniorów w war-
cabach 64-polowych.

Od 2011 roku uczeń Szkoły 
Podstawowej w Mrowinach 
z najważniejszej imprezy w 
Polsce rok rocznie przywozi 
worek medali. Obecnie posia-
da sześć złotych, po pięć srebr-
nych i brązowych krążków 
Mistrzostw Polski. Imponujące 
osiągnięcia mają również od-
zwierciedlenie w międzynaro-
dowych startach. W 2013 roku 
został wicemistrzem Europy! 

Dotychczasowy styl osią-
gniętych sukcesów pozwala z 
optymizmem patrzeć na kolej-
ne zawody.

- W poprzednich sezonach 
startował ze starszymi od siebie 
zawodnikami. Dziś dorówna-
łem im wiekowo i mam nadzie-
je, że zdołam osiągnąć jeszcze 
lepsze rezultaty – dodaje ura-
dowany Marek Barabasz.

Przed mieszkańcem gminy 
Żarów kolejny start w Mi-
strzostwach Polski. W Horyń-
cu-Zdrój (woj. podkarpackie) 
poznamy medalistów warcab 
100-polowych.

Krzysztof Dutkiewicz

M-ce Nazwa drużyny PKT. pkt. vs+ Sz.1 Sz.2

1 WKS Kopernik 20.0 38.5
1;7;2;8;3;

9;4;10;5;11;
8.5 8.0

2 UKS GIECEK Radków 13.0 29.5
9;11;
5;6;7;

4.0 4.0

3
MUKS MDK 
Śródmieście Wrocław

12.0 23.5
2;3;5;
8;9;

4.5 5.5

4 MGLKS Parnas Oława 11.0 26.5
6;8;11;

1;2;
5.5 5.5

5 Wieża Pęgów 11.0 26.5 5;6;9;10;1; 5.0 5.5

6
MDK Fabryczna 
Polonia Wrocław

11.0 25.0 3;6;7;1; 7.5 7.5

7 WKSz HETMAN 10.0 26.5 2;3;4;5;6; 6.0 4.5

8
UKS Debiut 
Przedwojów

9.0 21.5 3;6;8;9; 4.5 4.5

9 GLKS Goniec Żarów 7.0 22.0 2;3;6; 2.0 5.5
10 UKS Pogoń Oleśnica 7.0 18.0 5;10;1; 5.0 2.0
11 OKSiR Wisznia Mała 6.0 16.5 6;7; 2.0 3.5
12 LZS MEWA Goliszów 3.0 15.0 9; 3.5 2.0

Szachiści Gońca Żarów za-
kończyli zmagania w III li-

dze. Wciąż grają rywale i to od 
ich wyników zależy utrzyma-
nie żarowskiej drużyny.

Aby marzyć o utrzymaniu 
trzeba było wygrać z zamy-
kającą ligową tabelę Mewą 
Goliszów. Pewne zwycięstwa 
odnieśli Damian Daniel, 
Wojciech Kowalczuk oraz 
Zbigniew Zieliński. Jedynym 
łupem rywali padła pierwsza 
szachownica, na której Marek 

Czerniawski pokonał Mar-
ka Szmyda. Wygrana 4.0-1.0 
pozwala Gońcowi walczyć 
o utrzymanie na szczeblu III 
Dolnośląskiej Ligi. 

Goniec stoi pod ścianą. 
Chcąc przedłużyć swoje na-
dzieje żarowianie muszą 
liczyć na porażki Pogoni 
Oleśnica oraz Wiszni Małej, 
która do rozegrania ma dwa 
zaległe mecze. 

Z rozgrywkami żegnają się 
trzy ostatnie ekipy.


