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Do finału baraży o II ligę piłki 
siatkowej weszła drużyna UKS 
Volley Żarów.

Strażacy wybrali 
nowy zarząd OSP

Ostatni etap
budowy basenu

Święto Miasta
pełne atrakcji

Powoli kończy się już 
ostatni etap budowy ba-

senu w Żarowie.
Teraz trwają intensywne 

prace w środku budynku ba-
senowego, gdzie montowa-
ne są specjalistyczne urzą-
dzenia rekreacyjne, a także 
sprawdzana jest szczelność Ostatni weekend maja 

upłynie w naszym mie-
ście pod znakiem imprez, za-
baw i festynów organizowa-
nych w ramach Dni Żarowa.

W programie dwudniowej 
imprezy każdy znajdzie coś 
dla siebie. Organizatorzy przy-
gotowali w tym roku wiele 
nowych niespodzianek, które 
gwarantować będą udaną za-
bawę. Oprócz koncertów ze-
społów muzycznych Łzy oraz 
wokalistów Pauliny Lendy i 

Od podsumowania dzia-
łalności na przestrzeni 

ostatnich pięciu lat roz-
począł się zjazd Miejsko-
Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP.

Delegaci wybrani podczas 
zebrań sprawozdawczo-wy-
borczych w poszczególnych 

samej niecki basenowej. 
Zmiany zauważyć można 
również zewnątrz obiektu. 
Wygląda na to, że inwe-
stycja, która swój początek 
miała w latach dziewięć-
dziesiątych wreszcie docze-
ka się szczęśliwego finału.

więcej na str. 3
Mesajah zaplanowano także 
szereg atrakcji dla całych ro-
dzin. Wśród nich będzie to fe-
styn rodzinny i wspólne zaba-
wy z „Ale Hecą”, I Żarowska 
Gra Miejska przygotowana 
przy współudziale z Bogda-
nem Muchą z Żarowskiej 
Izby Historycznej, a także 
stanowisko archeologiczne, 
w którym w role odkrywców 
szczątków prehistorycznego 
mamuta wcielą się najmłodsi.

więcej na str. 6 
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3
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Ukazała się nowa publikacja o Żaro-
wie „Miasto i gmina Żarów na daw-
nych pocztówkach”.

Zniszczony odcinek drogi przy ul. 
Łokietka w Żarowie wreszcie do-
czekał się remontu.

Za piłkarzami Zjednoczonych 
znajduje się już tylko ekipa BKS 
Bobrzanie Bolesławiec...

Więcej
na str. 5

jednostkach z terenu gminy, 
nie mieli najmniejszych wąt-
pliwości co do udzielania 
absolutorium dotychczaso-
wemu zarządowi gminnemu. 
Jednogłośnie wybrali też 
skład nowego zarządu oraz 
komisji rewizyjnej. 

więcej na str. 5

W podsumowującym pięcioletnią działalność zarządu zebraniu uczestni-
czyli przedstawiciele gminy Żarów, radni Rady Miejskiej, proboszcz parafii 
w Bukowie oraz komendant powiatowy PSP w Świdnicy. Wygląd budynku basenowego z jego zewnętrznej strony.
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Piotr Borkowski
ul. Spokojna 1 (przy cmentarzu)
Tel. całodobowo 607 946 188

Pogrzeby w ramach zasiłku z ZUS-u

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
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PROVIDENT POLSKA. S.A.
Koszt połączenia wg. taryfy 

operatora.

Około tysiąca osób spotkało się 1 maja na Wielkiej 
Sowie, by otworzyć nowy sezon turystyczny.

Takich tłumów nie było tu 
od 2006 roku, kiedy otwarto 
po remoncie wieżę widokową. 
Wśród tak licznej grupy tury-
stów nie mogło zabraknąć re-
prezentantów Miejskiego koła 
PTTK „Żarodreptaki”.

Świętowaniu w atmosfe-
rze wspólnego pikniku to-
warzyszyło szereg atrakcji. 
Najbardziej odważni mogli 
bezpłatnie zjechać na linie z 
wieży widokowej. Zdobywca 
ośmiotysięcznika, himalista, 
Paweł Kudła z Pieszyc opo-
wiadał o swoich doświadcze-
niach i prezentował sprzęt 
nieodzowny wyprawom wy-
sokogórskim.  

Na szczycie Wielkiej Sowy 
obozował regiment wojsk 
pruskich w historycznych 
strojach oraz harcerze z Huf-
ca Ziemi Dzierżoniowskiej. 
Stowarzyszenie Gór Sowich 
„Pasjonat” przygotowało wy-
stawę przykładowych prac 
rzemiosła artystycznego. 

Wspólna zabawa trwała do 
późnego popołudnia.  

Sezon turystyczny na Wiel-
kiej Sowie został otwarty!

Krzysztof Dutkiewicz

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

Spory sąsiedzkie – 
kiedy można ustano-
wić służebność drogi 

koniecznej?

§Jeśli nasza nieruchomość 
jest pozbawiona dostępu 

do drogi publicznej wówczas 
możemy skorzystać z rozwią-
zania przewidzianego przez 
prawo – tzw. służebności 
drogi koniecznej. Możliwość 
ustanowienia tego rodzaju 
służebności daje art. 145 ko-
deksu cywilnego, zgodnie z 
którym służebność drogi ko-
niecznej może być ustanowio-
na na rzecz nieruchomości, 
która nie ma odpowiedniego 
dostępu do drogi publicznej 
(krajowej, wojewódzkiej, po-
wiatowej lub gminnej) lub nie 
ma odpowiedniego dostępu do 
należących do tej nieruchomo-
ści budynków gospodarskich. 
Kodeks cywilny w żadnym 
miejscu nie definiuje pojęcia 
„nieodpowiedni” stąd też w 
praktyce o tym, czy nierucho-
mość ma zapewniony dojazd 
odpowiedni czy nieodpowied-
ni, decydowały będą okolicz-

ności konkretnego przypadku. 

§Właściciel takiej nierucho-
mości może domagać się 

ustanowienia za wynagrodze-
niem drogi koniecznej. Naj-
lepiej jeśli w tym względzie 
właścicielom nieruchomości, 
przez które taka droga ma 
przebiegać, uda się osiągnąć 
porozumienie, jednak w prak-
tyce jest to rzadkością, gdyż 
najczęściej droga wytyczana 
jest dopiero po skierowaniu 
sprawy do sądu. Często zda-
rza się bowiem, że właściciel 
nieruchomości sąsiedniej nie 
chce, żeby przez jego grunt 
przechodziła droga, ani też nie 
chce sprzedać części swojej 
nieruchomości, która umoż-
liwiłaby sąsiadowi dostęp 
do drogi. W takiej sytuacji 
konieczne jest przeprowadze-
nie postępowania sądowego. 
Samo ustanowienie drogi ko-
niecznej powinno być doko-
nane w taki sposób, żeby było 
ono jak najmniej uciążliwe dla 
właściciela nieruchomości, 
przez którą droga ta ma prze-
biegać. Przy przeprowadza-
niu drogi koniecznej należy 
ponadto uwzględniać interes 
społeczno-gospodarczy, co w 
uproszczeniu sprowadza się 
do takiego wytyczania drogi, 
które eliminować będzie za-
rzewie konfliktów i przyszłe 
spory między zainteresowa-
nymi. 

§Rozpatrywanie spraw 
dotyczących służebności 

drogi koniecznej dokonuje się 

w ramach postępowania nie-
procesowego. Oznacza to, że 
w celu jego rozpoczęcia skła-
damy wniosek, a nie pozew, 
tak jak np. przy powództwach 
o zapłatę. Wniosek może być 
złożony przez właściciela nie-
ruchomości, a oprócz niego 
z wnioskiem mogą wystąpić 
użytkownik wieczysty, sa-
moistny posiadacz nierucho-
mości oraz współwłaścicie-
le nieruchomości. W treści 
wniosku należy wymienić 
również zainteresowanych w 
sprawie, którym jest każdy, 
czyich praw dotyczy wynik 
postępowania. Do tego kręgu 
trzeba będzie zaliczyć wła-
ścicieli nieruchomości, przed 
które mogłaby przechodzić 
droga konieczna. Należy pa-
miętać, że chodzi również o 
tych przez nieruchomość, któ-
rych droga konieczna mogła-
by przechodzić choćby tylko 
hipotetycznie. Nie wolno po-
minąć także  współwłaścicieli 
naszej nieruchomości, jako że 
sprawa dotyczy również ich 
spraw. Wniosek podlega opła-
cie stałej, która wynosi 200 zł, 
a sądem właściwym do rozpo-
znania takich spraw jest sąd 
rejonowy właściwy dla poło-
żenia nieruchomości.  

§Warto dodać, że właścicie-
lowi nieruchomości obcią-

żonej (tej, przez którą będzie 
przebiegać droga konieczna) 
należy się odpowiednie wyna-
grodzenie. Wynagrodzenie to 
przysługuje mu nawet wtedy, 

gdy ustanowienie służebności 
nie wiąże się dla niego z żad-
nymi uciążliwościami i nie 
powoduje szkód. Może być 
ono wyrażone w pieniądzu lub 
w innej formie niepieniężnej. 
Jeżeli do ustanowienia słu-
żebności dochodzi w drodze 
umowy między stronami, 
wynagrodzenie to ustalają 
one same, jeżeli zaś droga 
konieczna ustanowiona jest 
przez sąd, musi on jednocze-
śnie określić wynagrodzenie 
za tę służebność. Co istotne - 
gdy właściciel nieruchomości, 

przez którą przechodzi droga 
konieczna, sprzeda ją, to i tak 
osoba, na rzecz której ustano-
wiono służebność, będzie mo-
gła wciąż z drogi koniecznej 
korzystać. Służebność drogi 
koniecznej nie jest jednak pra-
wem ustalonym na zawsze, 
może dojść bowiem do jego 
zniesienia lub wygaśnięcia. 
Właściciel nieruchomości ob-
ciążonej ma prawo żądać jej 
zmiany ze względu na ważną 
potrzebę gospodarczą albo 
gdy stała się dla niego szcze-
gólnie uciążliwa, a nie jest 

niezbędna do prawidłowego 
korzystania z nieruchomości 
władnącej. Właściciel może 
się też domagać jej zniesienia 
bez takiej rekompensaty, jeśli 
służebność ta straciła dla nie-
ruchomości władnącej wszel-
kie znaczenie. Służebność ta 
wygasa automatycznie, gdy 
przez dziesięć lat nie korzysta-
no z drogi koniecznej. 

radca prawny Paweł Polewski
z kancelarii „Gruntkowska, 

Polewski i Partnerzy adwokac-
ko – radcowska sp.p.” 

w Świdnicy

Komisja ds. Sportu zaprasza 
na spotkanie 

W tym roku klub sportowy Zjednoczeni Żarów będzie ob-
chodził jubileusz 70-lecia swojego funkcjonowania. 

Właśnie temu tematowi poświęcone zostanie spotkanie, któ-
re zaplanowano na wtorek, 24 maja o godz. 15.30 w sali narad 
Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie. Członko-
wie Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zapra-
szają wszystkich mieszkańców, którzy zechcą włączyć się w 
organizację obchodów jubileuszu piłkarskiego klubu.

→ Sprzedam działki budowlane w Mrowinach, ul. Kolejowa 
1. Tel.: 74 8589499
→ Sprzedam atrakcyjne mieszkanie (45 m.2 w centrum mia-
sta - Żarów). Tel: 508 245 072
→ Sprzedam meble - antyki (wyposażenie salonu). Tel: 508 
245 072

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla pana Bartłomieja Wawrzyń-
czaka za wsparcie finansowe w postaci zakupu piłek nożnych 
dla klubu sportowego LKS „Zieloni Mrowiny”. Sport, zwłasz-
cza dla młodych ludzi do jedna z dróg rozwoju i samoreali-
zacji. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc i wsparcie dla 
naszego klubu.

Tadeusz Buszka - prezes klubu LZS „Zieloni Mrowiny”

Otwarcie sezonu
turystycznego

Zajrzyj na stronę
www.um.zarow.pl

lub
www.gmina.zarow.pl
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Ostatni etap budowy basenu
Powoli kończy się już ostatni etap budowy basenu w Żarowie. Teraz trwają intensywne prace w środku budynku basenowego, gdzie montowane są specjali-
styczne urządzenia rekreacyjne, a także sprawdzana jest szczelność samej niecki basenowej. Zmiany zauważyć można również zewnątrz obiektu, bowiem 
wygląd zmienił także cały plac przed budynkiem.

Wygląda na to, że inwe-
stycja, która swój począ-
tek miała w latach dzie-
więćdziesiątych wreszcie 
doczeka się szczęśliwego 
finału. - Budowa basenu w 
Żarowie powoli zmierza do 

Specjalistyczne urządzenia, które montowane są na żarowskim basenie z 
pewnością ucieszą nie tylko najmłodszych.

Aby sprawdzić szczelność niecki basenowej trzeba było napełnić ją naj-
pierw wodą. 

Mieszkańcy Żarowa muszą jeszcze przez chwilę uzbroić się w cierpliwość. 
Za kilka dni odcinek drogowy zostanie w całości udostępniony użytkowni-
kom ruchu drogowego.

Stare bramy wyjazdowe były w złym stanie technicznym.

A tak prezentuje się nowy nabytek w jednostce OSP Żarów po wymianie.

końca. Sprawdzamy obecnie 
szczelność niecki basenowej, 
a w następnym etapie niecka 
zostanie wyłożona specjali-
styczną folią. Zakończył się 
już montaż zjeżdżalni oraz 
wanny z hydromasażem, z 

których niebawem będą mo-
gli korzystać wszyscy miesz-
kańcy. Trwają jeszcze prace 
przy montażu nowego oświe-
tlenia. Pracujemy także przy 
kładzeniu płytek w części 
basenowej. Gotowe są już 
kabiny i pomieszczenia dla 
odwiedzających basen. Te-
raz będziemy koncentrować 
się głównie na wizualnym 
wykończeniu głównego po-
mieszczenia basenowego – 
mówi Andrzej Pasternak 
z firmy Performer Budow-
nictwo.

Na ten moment trudno 
jeszcze wskazać konkretny 
termin oddania basenu do 
użytku mieszkańców. Fir-
ma wykonawcza, zgodnie z 

podpisaną umową ma czas 
do 1 października tego roku, 
aby zrealizować to przed-
sięwzięcie. Wiadomo już, 
że inwestycja zakończy się 
wcześniej, jednak na tym 
etapie jest jeszcze za wcze-
śnie, aby określić dokładny 
termin. - Musimy jeszcze tro-
chę uzbroić się w cierpliwość 
i spokojnie oczekiwać końca 
inwestycji. Ta, zapewniam 
Państwa już naprawdę nie-
długo – zapewnia burmistrz 
Leszek Michalak.

Przypomnijmy, że inwe-
stycja kosztować będzie 
ponad 9 milionów złotych, 
z czego wsparcie unijne 
wyniesie 2,5 miliona zło-
tych. Spośród gmin, które 

ubiegały się o przyznanie 
wsparcia finansowego na 
budowę krytych pływalni, 
Żarów otrzymał najwyższe 
dofinansowanie. Pieniądze 
na budowę basenu w Żaro-

wie pochodzą ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury, 
w ramach „Programu Roz-
woju Bazy Sportowej Woje-
wództwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2016”. 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353) 
oraz uchwały Rady Miejskiej w Żarowie nr VIII/72/2015 z dnia 28 maja 2015r., zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 19 maja 2016 r. do 9 czerwca 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 
58-130 Żarów, w godz. od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
9 czerwca 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposia-
dające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2016r.

Droga w remoncie

Zapisy do szkolnej świetlicy

Nowe bramy garażowe
w OSP ŻarówNajbardziej zniszczony 

odcinek drogi przy ul. 
Łokietka w Żarowie doczekał 
się remontu.

Pełna dziur i nierówno-
ści droga przy żarowskim 
Polo Markecie zyska nową 
nawierzchnię. Prace remon-
towe potrwają najprawdo-
podobniej do połowy maja. 
- Remont swoim zakresem 
obejmie odcinek od skrzyżo-
wania z ulicą Piastowską na 
długości około 70 metrów 
przed sklepem Polo Market w 
Żarowie. Droga od początku 
tego sezonu nie była moderni-
zowana, była w bardzo złym 
stanie technicznym i wyma-
gała najpilniejszego remontu. 
W ramach prac rozebrana 
zostanie stara nawierzchnia 
betonowa, wykonana nowa 
podbudowa oraz ułożona na 
tym odcinku nowa warstwa 
bitumiczna. Prace pochłoną 

ponad 60 tysięcy złotych i zo-
staną w całości sfinansowane 
ze środków własnych budże-
tu gminy Żarów - wyjaśnia 
Wojciech Lesiak z Refera-
tu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Odcinek drogi przy ul. Ło-
kietka w Żarowie był od dłuż-
szego czasu wielką bolączką 

kierowców. Zwłaszcza, że 
jest to droga, na której panu-
je duży ruch. Już za kilka dni 
kierowcy będą mogli prze-
jechać tamtędy bez obawy 
o swoje auto, bo poprawi się 
komfort jazdy.

O remont drogi zabiegali 
także radni Rady Miejskiej.

Magdalena Pawlik

Remiza strażacka Ochot-
niczej Straży Pożarnej w 

Żarowie zyskała nowe bra-
my wjazdowe.

Dotychczasowe stare były 
w złym stanie technicznym 
i nie nadawały się już do 
użytku. Nie będzie to jedy-
na inwestycja, która zostanie 
zrealizowana w żarowskiej 
jednostce strażackiej. Jesz-
cze w tym roku budynek 
remizy zmieni swoją elewa-
cję i rozpocznie się remont 
centralnego ogrzewania w 
obiekcie. Nowy wizerunek 
ma także zmienić plac przed 
budynkiem remizy strażac-
kiej. - Zakończył się już mon-
taż nowych segmentowych 
bram, które zastąpiły stare 
i zniszczone. Teraz, oprócz 
nowoczesnego wozu stra-
żackiego, który w minionym 
roku został oddany do nasze-
go użytku, remiza strażacka 
zyskała również nowoczesne 
bramy wjazdowe. Czekamy 
teraz na kolejny remont re-

W piątek, 10 czerwca ża-
rowska podstawówka 

przeprowadzać będzie rekru-
tację do świetlicy szkolnej.

Rodzice będą mogli zapisać 
dzieci do świetlicy w budyn-
ku szkoły przy ul. 1 Maja 2, 
w godz. od 15.30 do 18.00. – 
Do szkolnej świetlicy zostaną 
zapisane dzieci z oddziałów 
przedszkolnych i klas I-III, 
których rodzice potwierdzą 
swoje zatrudnienie. Przypo-

minam również, że uczniowie 
dojeżdżający do szkoły obli-
gatoryjnie objęci są opieką 
świetlicy, a po zajęciach szkol-
nych mają zawsze zapewnioną 
opiekę do czasu odjazdu au-
tobusów i nie wymagają za-
pisów. Zachęcam i jednocze-
śnie apeluję do rodziców, aby 
pamiętać o tym terminie. Tym 
bardziej, że ilość miejsc jest 
ograniczona – mówi Urszula 
Rurarz dyrektor Szkoły Pod-

stawowej im. Jana Brzechwy 
w Żarowie.

Zgodnie z oczekiwaniami 
rodziców, szkolna świetlica 
otwarta jest od poniedziałku 
do piątku, w godz. 5.30-7.45. 
Przyjmowane są wówczas 
wszystkie przychodzące do 
szkoły dzieci. Po zakończo-
nych zajęciach, zapisani do 
świetlicy mogą w niej prze-
bywać do godziny 16.00.

Magdalena Pawlik

mizy i placu przed budynkiem 
- mówi Ireneusz Zadylak z 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Żarowa.

Nowe bramy garażowe do 
remizy Ochotniczej Straży 

Pożarnej z Żarowa kosztowa-
ły ponad 20 tysięcy złotych. 
Montaż został całkowicie sfi-
nansowany ze środków wła-
snych budżetu gminy Żarów.

Magdalena Pawlik
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz 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 2016, 
poz. 353) oraz uchwały Rady Miejskiej w Żarowie nr VIII/71/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną 

dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 maja 2016r. do 09 
czerwca 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09 czerwca 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 14:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2016r.

Konkurs plastyczny 
„Zaplanuj

Swoje Miasto”
Urząd Miejski w Żarowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Za-
planuj Swoje Miasto”, który organizowany jest przez Zespół ds. rewitalizacji 
miasta. Do konkursu mogą przystąpić przedszkolaki, uczniowie szkół pod-
stawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli mieszkańcy 
gminy Żarów. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną 
dowolną techniką plastyczną na kartkach o formacie A4 lub A3 i złożyć ją w 
Urzędzie Miejskim w Żarowie najpóźniej do 23 maja. Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody. Wręczenie nagród zaplanowano na 28 maja podczas Dni 
Żarowa o godz. 17.00 w Parku Miejskim w Żarowie przy ul. Zamkowej.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA  MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARÓW
1. Organizatorem konkursu jest  Urząd Miejski w Żarowie.
2. Konkurs rozpoczyna się 4 maja 2016r. i trwać będzie do 23 maja 2016r. 
3. Temat plastycznych prac konkursowych brzmi: ZAPLANUJ SWOJE MIASTO
4.  Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych:
I - dzieci przedszkolne i z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
II – uczniowie szkół podstawowych z klas I – III,
III - uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VI,
IV – uczniowie gimnazjum,
V – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
VI -  dorośli mieszkańcy gminy Żarów.

Cele konkursu
1. Aktywizacja społeczności lokalnej do twórczego współdecydowania o estetyce naszego miasta.
2. Pozyskiwanie pomysłów mieszkańców, które mogą zostać wykorzystane do tworzenia projektów re-
witalizacji zdegradowanych obszarów  miasta Żarów.

Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Prace konkursowe należy wykonać dowolną techniką plastyczną na kartkach o formacie A4 lub A3.
2. Prace  należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie  w 
pokoju nr 21 (II piętro) do dnia 23 maja 2016r. roku do godz. 15.00.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę indywidualną.
5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa 
i nazwa przedszkola/szkoły oraz telefon kontaktowy  lub adres zamieszkania i telefon kontaktowy- w 
przypadku osób dorosłych
6. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimo-
we nie będą zakwalifikowane do konkursu.
7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane pod-
miotom trzecim.

Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. Trzy zwy-
cięskie prace, w każdej z 6 kategorii wiekowych zostaną nagrodzone. 
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie wyników na stronie internetowej www.
um.zarow.pl oraz w prasie lokalnej „Gazeta Żarowska”. Wręczenie nagród nastąpi 28 maja 2016r. pod-
czas Dni Żarowa o godz. 17.00 w Parku Miejskim w Żarowie przy ul. Zamkowej.
4. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pie-
niężną.

Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy oraz na opublikowanie foto-
grafii prac na stronach internetowych i na łamach „Gazety Żarowskiej”.
2. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.um.zarow.pl    oraz we 
wszystkich przedszkolach, szkołach oraz Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Społeczna akcja w SP Żarów

Minimum olimpijskie zdobyte

Zaśpiewali, co im w duszy gra

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brze-

chwy w Żarowie napisali list 
do mieszkańców Żarowa z 
prośbą o przyłączenie się 
do wspólnej akcji przeciwko 
agresji i przemocy słownej.

W ramach tego projektu w 
szkole organizowane są kon-
kursy, a na szkolnych koryta-

Na zdjęciu podczas charytatywnego śpiewania „Parafia Dzieciom” w Świd-
nicy.

foto: internet

Zespół Żarowianie wystąpił dla pensjonariuszy w hotelu Żarmed.

Żarowskich emerytów ze 
Związku Emerytów Renci-

stów i Inwalidów nie trzeba 
namawiać do wspólnej inte-
gracji.

Seniorzy wiedzą, jak spożyt-
kować swój wolny czas. Chęt-
nie śpiewają także podczas 
różnych uroczystości bądź na 
festiwalach, gdzie mogą za-
prezentować swoje wokalne 
umiejętności. - Zespół Żaro-
wianie miał ostatnio okazję za-
śpiewać dla pensjonariuszy ho-
telu Żarmed w Żarowie. Swoim 
występem umilaliśmy czas se-
niorom z żarowskiego hotelu. 
Wystąpiliśmy także podczas 
charytatywnego śpiewania 
„Parafia Dzieciom” w Świd-
nicy – mówią Danuta Kwiat-
kowska i Stanisław Wójciuk 
z zespołu Żarowianie.

Przed żarowskimi emeryta-
mi kolejne wokalne występy, 
w Żarowie, Olszanach, Dzier-
żoniowie, Burkatowie... To 

tylko te najbliższe...Za udane 
występy, piękne tańce i barw-
ne stroje należą im się gromkie 

brawa. I za odwagę, której ni-
gdy im nie brakuje. 

Magdalena Pawlik

rzach wiszą plakaty z hasłami 
nawiązującymi do kultury i 
szacunku dla drugiego czło-
wieka. Swój udział w społecz-
nej akcji mają także nauczycie-
le i wychowawcy żarowskiej 
podstawówki, którzy często 
rozmawiają z uczniami na ten 
temat. Finałem tego przedsię-
wzięcia będzie Piknik Rodzin-

ny pod hasłem „Stop agresji i 
przemocy słownej”, do udzia-
łu którego wszystkich miesz-
kańców zachęcają uczniowie 
szkoły w Żarowie.

List dostępny jest na stronie 
internetowej Urzędu Miejskie-
go w Żarowie www.um.za-
row.pl.

Magdalena Pawlik

Trwa zwycięska seria 
Pawła Fajdka. W Kielcach 

wygrał dziewiętnasty raz z 
rzędu. Co najważniejsze wy-
pełnił minimum kwalifika-
cyjne na igrzyska olimpijskie 
w Rio de Janeiro. 

Decyzja o wystąpieniu w 7. 
Memoriale Zdzisława Fur-
manka stała pod dużym zna-
kiem zapytania. Ostatecznie 
zawodnik Agrosu Zamość 
nie zawiódł kibiców i stawił 
się na starcie.  

Fajdek już w drugiej se-
rii uzyskał 78.64 i wypełnił 
minima PZLA na igrzyska 
w Rio oraz na kontynentalny 
czempionat w Amsterdamie. 
Dwukrotny mistrz świata 
ostatecznie poprawił rezultat. 

W szóstym rzucie posłał młot 
na odległość 79.12 m, dzięki 
czemu wyszedł na prowadze-
nie światowych list sezonu 
w rzucie młotem. Osiągnięty 
rezultat jest nowym rekordem 
stadionu w Kielcach. Drugie 
miejsce w zawodach zajął 

brązowy medalista MŚ Woj-
ciech Nowicki - 74,24 m, a 
trzeci był Arkadiusz Rogow-
ski - 69,52 m. 

Fajdek pozostaje niepoko-
nany od 27 marca ubiegłego 
roku.

Krzysztof Dutkiewicz
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Druga liga czeka na Volley Żarów Pamiątkowa tablica z okazji
70-lecia OSP Wierzbna

Zjazd delegatów OSP RP był także okazją do szczególnych podziękowań 
dla druhów z żarowskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Żarowskim strażakom dziękowała także poseł na Sejm RP Anna Zalewska.

 Drużynowe zdjęcie zawodników UKS Volley Żarów.

Każdy mecz w wykonaniu drużyny UKS Volley Żarów to duża dawka emo-
cji. I nie tylko wtedy, kiedy żarowski zespół wygrywa.

W ramach podziękowania za wieloletnią służbę i zaangażowanie strażacy 
wręczyli na ręce Stanisława Pilarczyka symboliczną gaśnicę. 

Tak prezentuje się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Wierzbnej. Na zdjęciu z zastępcą burmistrza Grzego-
rzem Osieckim i księdzem Andrzejem Walów.

Strażacy wybrali nowy zarząd OSP
Od podsumowania działalności na przestrzeni ostatnich pięciu lat rozpoczął się zjazd Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. Delegaci wybrani podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych jednostkach z terenu gminy, nie mieli 
najmniejszych wątpliwości co do udzielenia absolutorium dotychczasowemu zarządowi gminnemu.

Jednogłośnie wybrali też 
skład nowego zarządu oraz 
komisji rewizyjnej. Zjazd był 
także doskonałą okazją do po-
dziękowania druhom z całej 
gminy za ich sumienną, bezin-
teresowną służbę. - Wszystkim 
strażakom z gminy chciałbym 
podziękować za zaangażowa-
nie nie tylko w ratowaniu ludz-
kiego życia i mienia, ale także 
za aktywność na rzecz swojej 

Skład nowego Prezydium Zarządu:

Prezes    - Grzegorz Opioła
Wiceprezes   - Łukasz Brańka
Wiceprezes   - Ireneusz Kozieł
Komendant Gminny  - Ireneusz Zadylak
Sekretarz   - Grzegorz Osiecki
Skarbnik   - Miłosz Laskowski
Członek Prezydium  - Wiesław Surnik
Członek Prezydium  - Wojciech Ochęcki

jednostki i środowiska. Wasza 
pomoc przy pożarach, wypad-
kach, podtopieniach i innych 
zagrożeniach jest nieoceniona. 
Dziękuję za Waszą bezintere-
sowną służbę i bardzo dobrą 
współpracę - dziękował bur-
mistrz Leszek Michalak.

Podczas zjazdu delegatów 
w piątek, 6 maja w Bukowie 
burmistrz Leszek Micha-
lak i komendant powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej 
ze Świdnicy Tomasz Szusz-
walak wręczyli pamiątkowe 
statuetki druhom za pracę 
na rzecz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w poszczególnych 
gminnych jednostkach dla: Ja-
nusza Przybyłowicza, Jana 
Adamskiego, Ludwika Pa-
łaca, Jana Matusa, Henryka 
Rycerza, Czesława Palucha, 
Stanisława Wójcika, Cze-
sława Włosińskiego, Hen-
ryka Warchoła, Krzysztofa 
Michnowicza, Kazimierza 
Bistyk, Jerzego Ziemkiewi-
cza, Mariana Trojana, Woj-
ciecha Cieślika i Stanisława 
Pilarczyka. Specjalne podzię-
kowania i statuetkę świętego 
Floriana otrzymała natomiast 
jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bukowie.

Podsumowanie pięciolet-
niej działalności ustępują-

cego zarządu przedstawił jego 
sekretarz Grzegorz Osiecki. 
- Nasze jednostki wielokrotnie 
brały udział w wielu akcjach 
pożarniczych, zarówno w  ra-
mach Krajowego Systemu Ra-
townictwa Gaśniczego, jak i 
pozostałych. Ogółem, wykona-
nych interwencji w okresie od 1 
stycznia 2011r. do 29 kwietnia 
2016r. było 1654 wyjazdów. 
W okresie sprawozdawczym 
jednostki strażackie mogły 
funkcjonować dzięki środkom 
finansowym przekazanym z bu-
dżetu gminy Żarów. Przez pięć 
minionych lat uzbierała się to 
kwota ponad 2 milionów zło-
tych, które wydatkowane zo-
stały na nowe umundurowania, 
zakup sprzętu przeciwpożaro-
wego i gaśniczego, paliwa, re-
mont remiz strażackich i zakup 
wozów strażackich.

Magdalena Pawlik

Do finału baraży o II ligę 
piłki siatkowej weszła 

drużyna UKS Volley Żarów. 
O awansie zdecydowały 
weekendowe mecze półfi-
nałowe rozegrane w Namy-
słowie. Siatkarze nie ukry-
wają radości, bo wiedzą, 
że już naprawdę niewiele 
dzieli ich od bycia drużyną 
drugoligową.

Przez cały sezon szli jak 
burza. Rywalom nie uda-
wało się zdobywanie ich 
twierdzy – żarowskiej hali. 
I chociaż sezon był długi, 
to Volley Żarów z meczu 
na mecz stawał się coraz 
silniejszy.  - Od począt-
ku zwyciężaliśmy, ale nie 
chcieliśmy nawet głośno 
myśleć o barażach do dru-
giej ligi. To dopiero nasz 
trzeci sezon w III lidze, 
dlatego ewentualny awans 
pozostawał w sferze marzeń 
– mówi drugi trener (grają-
cy) Marcin Wójciak. 

Teraz przed drużyną fi-
nał baraży, który odbędzie 
się w dniach 13-15 maja 
w Gdańsku. UKS Volley   
Żarów zmierzy się tam z 
drużyną z Krakowa, Olsz-
tyna i Gdańska właśnie. Do 
drugiej ligi awansuje tylko 
jeden zespół, więc pozo-
staje jeszcze jedno trudne 
zadanie do wykonania. - 
Wiele celów na początku 
wydaje się nie do osiągnię-
cia. Ale po to trenujemy, 
żeby czerpać z tego radość 

i wygrywać. Jedziemy grać. 
W drużynie atmosfera jest 
wspaniała. Wiem, że w tej 
grupie drzemie wielki po-
tencjał. Trzymajcie za nas 

kciuki – zaznacza trener 
Krzysztof Wierzbicki.

Paulina Walczewska/op. 
red. Magdalena Pawlik

Pamiątkowa tablica z wi-
zerunkiem świętego Flo-

riana, patrona wszystkich 
strażaków, zdobi remizę 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wierzbnej.

Figura świętego Floriana 
wraz z wyrytym napisem 
„70 lat OSP Wierzbna 1945-
2015” będzie przypominać 
mieszkańcom wsi, jak ważna, 
niebezpieczna, ale zarazem 
piękna jest służba strażacka. 
W obecności druhów z jed-
nostki, sołtysa wsi, radnej 
Rady Miejskiej i zaproszo-
nych gości w niedzielę, 1 maja 
poświęcił ją ksiądz Andrzej 
Walów proboszcz parafii pw. 
Najświętszej Maryi Panny w 
Wierzbnej. - Święty Florian 
będzie zdobił od dziś naszą 
remizę strażacką w Wierzb-
nej. To dla nas szczególne 
wydarzenie i święto nie tylko 
jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Wierzbnej, ale 
również całego sołectwa. Fi-
gura naszego patrona będzie 
nam przypominać, że tutaj w 

Wierzbnej, w tej społeczności 
są ludzie gotowi bezintere-
sownie nieść pomoc oraz po-
święcić swój czas i wysiłek 
dla dobra drugiego człowieka 
– mówił podczas odsłonięcia 
pamiątkowej tablicy Grze-
gorz Opioła prezes jednostki 
OSP w Wierzbnej.

Uroczystość poświęcenia 
pamiątkowej tablicy była 
również okazją do wręczenia 
specjalnego odznaczenia dla 
byłego prezesa jednostki OSP 
Wierzbna Stanisława Pilar-
czyka. Strażacy odznaczyli 

byłego druha honorowym 
tytułem za wieloletnie zaan-
gażowanie, pracę społeczną 
na rzecz Ochotniczej Straży 
Pożarnej, a przede wszystkim 
wprowadzenie jednostki do 
Krajowego Systemu Ratow-
nictwa Gaśniczego. 

Podczas uroczystości ksiądz 
Andrzej Walów poświęcił 
również dwa wozy strażackie, 
które w swojej służbie wyko-
rzystują strażacy z jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Wierzbnej.

Magdalena Pawlik

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu po-
częstunku na Zjazd Delegatów OSP dla pani Ewy Chle-
wickiej, Beaty Chrebela, Hanny Domańskiej, Bernady 
Firuta, Urszuli Janeczek, Zuzanny Mrówka, Jarosła-
wy Skrypak.

Wiesław Surnik Naczelnik OSP
Patryk Ganczarek Prezes OSP 

Waldemar Ganczarek Radny Rady Miejskiej
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Święto Miasta pełne atrakcji

Na zdjęciu uczniowie czwartej klasy Technikum, tegoroczni maturzyści 
wraz z wychowawcą.

Cała przyczepa śmieci. Tak wygląd efekt wspólnej akcji mieszkańców Mrowin.

Tegoroczni maturzyści

Wiosenne porządki
w Mrowinach

Nr działki Pow. w m2 Nr KW
Forma oddania 

nieruchomości/opis
Cena 

wywoławcza
Wys. wadium

Godz. 
rozpocz.

200 497 SW1S/00019477/6

Sprzedaż prawa 
własności. Stan 

techniczny  budynków 
kwalifikuje je do 

rozbiórki

9.000 zł 900 zł 9 00

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości  gruntowej zabudowanej ruinami

budynków (mieszkalny i gospodarczy) położonej przy ulicy Spacerowej 6 w  Bukowie

1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016r. 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 10 czerwca 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 orga-
nizatora przetargu.
6. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych związanych z przygotowaniem nie-
ruchomości do sprzedaży w kwocie  553,50 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość posiada funkcję terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia 10 
czerwca 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.

Ostatni szkolny dzień, 
ostatnie spotkanie z całą 

klasą i ostatnia uroczystość 
wspólnie przeżywana w mu-
rach tej szkoły.

Dla tegorocznych maturzy-
stów w piątek, 29 kwietnia 
zakończył się rok szkolny. Łzy 
wzruszenia, podziękowania za 
cierpliwość i wyrozumiałość 
nauczycieli oraz nagrody dla 
najzdolniejszych uczniów. Nie 
zabrakło także podziękowań 
dla tych, którzy osiągali suk-
cesy w różnych konkursach 
wiedzowych i w sporcie, god-
nie reprezentując szkolną pla-
cówkę. Tak wyglądała uroczy-
stość pożegnania absolwentów 
żarowskiego Zespołu Szkół. 
- Mamy nadzieję, że cztery 
lata spędzone w murach naszej 
szkoły dobrze przygotowały 
Was do matury, ale również 
do prawdziwego dorosłego już 
życia. Dziękujemy za ten czas 

pełen pięknych momentów, ale 
także trudnych chwil. I wierzy-
my, że będziecie go wspominali 
bardzo długo. Odzywajcie się 
i wracajcie do nas. Zawsze 
będziecie mile widziani w mu-
rach naszej wspólnej szkoły – 
mówiła podczas uroczystości 
zakończenia roku szkolnego 
dla tegorocznych absolwen-
tów Teresa Kuszczak z Ze-
społu Szkół w Żarowie. 

Podczas uroczystego apelu 
także maturzyści pożegnali 
nauczycieli i swoich wycho-
wawców. Dziękowali im za 
lata wspólnej nauki, przeka-
zywaną wiedzę, cierpliwość 
i wyrozumiałość. - To dzięki 
Wam, drodzy nauczyciele ta 
szkoła na całe życie już pozo-
stanie w naszych sercach – tak 
całemu gronu pedagogicznemu 
dziękowali uczniowie czwartej 
klasy Technikum Kolejowego. 

Magdalena Pawlik

Ostatni weekend maja upłynie w naszym mieście pod znakiem imprez, zabaw i festynów organizowanych 
w ramach Dni Żarowa. W programie dwudniowej imprezy każdy znajdzie coś dla siebie. Organizatorzy 
przygotowali w tym roku wiele nowych niespodzianek, które gwarantować będą udaną zabawę.

Oprócz koncertów zespołów mu-
zycznych Łzy oraz wokalistów Pau-
liny Lendy i Mesajah zaplanowano 
także szereg atrakcji dla całych ro-
dzin. Wśród nich będzie to festyn 
rodzinny i wspólne zabawy z „Ale 
Hecą”, I Żarowska Gra Miejska 
przygotowana przy współudziale 
z Bogdanem Muchą z Żarowskiej 
Izby Historycznej, a także stanowi-
sko archeologiczne, w którym w role 
odkrywców szczątków prehistorycz-
nego mamuta wcielą się najmłod-
si. Tradycyjnie nie zabraknie także 
rozrywki dla seniorów. Podczas 
VIII Przeglądu Piosenki Biesiadnej 
i Ludowej w Żarmedzie zaśpiewa 10 
zespołów śpiewaczych. A w nowym 
repertuarze zaprezentuje się także 
Żarowska Orkiestra Dęta. 

Na brak atrakcji nie będą mogli na-
rzekać również miłośnicy sportu. Z 
myślą o nich odbędą się zawody węd-
karskie, turnieje koszykówki, tenisa, 
piłki nożnej i rozgrywki szachowe.

Dni Żarowa tradycyjnie rozpocznie 
uroczysta sesja Rady Miejskiej w pią-
tek, 27 maja, podczas której wręczo-
ne zostaną odznaczenia „Złoty Dąb” 
dla zasłużonych mieszkańców. Swo-
je odznaczenia „Maciusie” przyzna 
także Młodzieżowa Rada Miejska. 
Mieszkańcy Żarowa będą świętować 
przez dwa dni, od 27 do 28 maja. 

Magdalena Pawlik 

Rękawice, foliowe worki i ... 
chęć do pracy. To wszyst-

ko wystarczyło, aby uzbierać 
całą przyczepę śmieci.

Ciężka praca przyniosła spo-
dziewane efekty. Mieszkańcy 
Mrowin sprzątali swoją wieś. 
Do wspólnej akcji przyłączy-
ło się wielu chętnych miesz-
kańców sołectwa. - Cieszę 
się, że zbiórka sprzątania wsi 
wzbudziła takie zaintereso-
wanie mieszkańców Mrowin. 
Wśród nich nie zabrakło także 
młodzieży, która takim zacho-
waniem może dawać przykład 
innym młodym ludziom. Ze-
braliśmy całą przyczepę wor-
ków ze śmieciami. Najwięcej 
było plastikowych i szklanych 
butelek, papierów, metalowych 
puszek i foliowych worków – 
wylicza Roman Konieczny 
mieszkaniec Mrowin.

Po ciężkiej pracy nagrodą 
dla wszystkich uczestników 
było ognisko z kiełbaskami. 
- Serdecznie dziękuję za po-
moc wszystkim mieszkańcom, 
którzy zaangażowali się w 
zbiórkę sprzątania wsi. Pa-
miętajmy, że to również od nas 
samych w dużej mierze zależy, 
jak wygląda nasza wieś. Dbaj-
my o nią wspólnie, aby każdy 
przejeżdżając przez nasze so-
łectwo mógł powiedzieć, że 
tutaj w Mrowinach jest czysto, 
schludnie i estetycznie – dopo-
wiada Roman Konieczny z 
Mrowin.

Nie była to ostania wspólna 
akcja sprzątania wsi. Miesz-
kańcy Mrowin już zapowiada-
ją następne. Oby tylko do tego 
czasu nie było już tyle śmieci 
do wywiezienia.

Magdalena Pawlik
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Ma pomysł na kulturę
Festiwal Mąki, piknik romantyczny w ramach Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego, wioska tradycji, wakacje na wsi to tylko niektóre pomysły na wzbo-
gacenie oferty kulturalnej gminy Żarów, jakie zamierza wcielić w życie Tomasz Pietrzyk, zastępca dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. 
I jak zapewnia ma pomysł na żarowską kulturę.- Konkurencję mamy ogromną – mówi i dodaje – Wygrać dzisiaj z tabletem, Facebookiem, konsolą do gier jest 
bardzo trudno, ale jako Gminne Centrum Kultury i Sportu nie zasypiamy gruszek w popiele i zamierzamy tę „walkę” o mieszkańca wygrać.

Na zdjęciu Tomasz Pietrzyk, który od niedawna piastuje funkcję nowego 
zastępcy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Jubileusz
Ten rok jest wyjątkowy dla 

żarowskiej kultury. W roku 
2016 mija dokładnie 40 lat od 
powołania do życia Żarow-
skiego Ośrodka Kultury. - Z tej 
okazji podczas wrześniowych 
obchodów w hali widowiskowo 
– sportowej Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu wystąpi Edyta 
Geppert. Jubileusz będzie też 
doskonałą okazją do wyróżnie-
nia osób związanych z żarow-
ską kulturą – mówi Tomasz 
Pietrzyk, zastępca dyrektora 
GCKiS w Żarowie. Ciekawym 
przedsięwzięciem będzie wy-
dawnictwo przybliżające histo-
rię gminy Żarów, tę najnowszą 
i tę odległą.

Święto Żarowa
Przed nami Dni Żarowa pod-
czas, których dzieci wcielą się 
w rolę małych odkrywców. 
Na specjalnie przygotowanym 
stanowisku archeologicznym 
będą szukały kości mamuta. 
- Ta atrakcja ma nawiązywać 
do odkrycia szczątków mamu-
ta w Krukowie w roku 2005 
– mówi Pietrzyk i dodaje – W 
ten atrakcyjny sposób chcemy 
przybliżyć tą najnowszą historię 
gminy Żarów. Oczywiście pod-
czas święta miasta i gminy nie 
zabraknie innych atrakcji dla 
żarowian. Ciekawie zapowiada 
się sobotni festyn rodzinny. W 
parku miejskim staną tradycyj-
ne gry planszowe przeniesione 
do gigantycznych rozmiarów. 
- Będzie to atrakcja angażują-
ca całe rodziny. Różny stopień 
trudności poszczególnych gier 
będzie zachęcał do zabawy 
młodszych i starszych uczestni-
ków imprezy – mówi Pietrzyk. 
W sobotę około godziny 10.00 
w miasto wyruszą uczestni-
cy Żarowskiej Gry Miejskiej. 
Z kolei współpraca GCKiS i 

Stowarzyszenia „Rowerowy 
Żarów” zaowocowała ciekawą 
inicjatywą. Podczas Dni Żaro-
wa każdy chętny będzie mógł 
wziąć udział w Rajdzie „Ro-
werowy Żarów”, a w trakcie 
imprezy policjanci oznakują 
rowery i zarejestrują je przypi-
sując indywidualne numery, co 
ma uchronić przed ewentualną 
kradzieżą. (WIĘCEJ SZCZE-
GÓŁÓW O DNIACH ŻARO-
WA SZUKAJ NA STRONIE 
www.um.zarow.pl i www.cen-
trum.zarow.pl)

Letnie warsztaty,
Festiwal Mąki i Bach
Ale nie samym świętem mia-
sta żyje Żarów. Na przełomie 
czerwca i lipca w siedlimowic-
kim młynie będzie miał miej-
sce pierwszy Festiwal Mąki. – 
Na terenie zabytkowego młyna 
na gości będą czekały liczne 
atrakcje. Na pewno swoje sto-
iska będą mieli lokalni produ-
cenci zdrowej żywności. Każdy 
będzie mógł skosztować serów, 
win, ciast i chleba oczywiście 
zrobionego z siedlimowickiej 
mąki. Nie zabraknie również 
konkursów i zabaw dla naj-
młodszych – mówi Pietrzyk. 

Nowością będą warsztaty 
wakacyjne. W czasie letniej ka-
nikuły instruktorzy GCKiS po-
jawią się w poszczególnych so-
łectwach, aby tam poprowadzić 
warsztaty tematyczne. - Oprócz 
zajęć teatralnych, plastycznych 
czy ceramicznych pojawią się 
nowości – zapewnia Pietrzyk 
i dodaje – W tym roku dzieci 
podczas wakacyjnych warsz-
tatów dziennikarskich wcielą 
się w rolę małych reporterów. 
Każda miejscowość w gminie 
Żarów skrywa niejedną tajem-
nicę i właśnie te tajemnice będą 
tropić mali reporterzy – mówi 

Pietrzyk. Nowością mają być 
także warsztaty fotograficzne 
podczas, których dzieci wyko-
nają swój pierwszy aparat fo-
tograficzny – camerę obscurę, 
a także będą mogły zobaczyć, 
jak wygląda praca w ciemni 
fotograficznej. Wielki finał 
wakacji zaplanowano w Sie-
dlimowicach. - Wspólnie z pań-
stwem Iwoną i Witoldem Mar-
kiewicz, właścicielami młyna w 
Siedlimowicach  i Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Żaro-
wie planujemy zorganizowanie 
dwóch dwudniowych turnusów 
w Wiosce Tradycji. Dzieci pod-
czas pobytu w siedlimowickim 
młynie poznają rytuały, jakimi 
żyła wieś kilkanaście lat temu 
– mówi Pietrzyk i dodaje - O 
szczegółach tego wydarzenia 
poinformujemy jeszcze przed 
wakacjami. 

Także podczas wakacji 
wspólnie z Żarowską Izbą Hi-
storyczną będziemy odkrywać 
naszą gminę, a przewodnikiem 
będzie Bogdan Mucha, pomy-
słodawca żarowskich spotkań 
z historią.

Na przełomie lipca i sierp-
nia w zabytkowym młynie 
w Siedlimowicach w ramach 
Międzynarodowego Festi-
walu Bachowskiego wystą-

pią światowej sławy muzycy. 
– Obecnie trwają rozmowy z 
Janem Tomaszem Adamu-
sem, dyrektorem artystycznym 
Festiwalu Bachowskiego, który 
jest zauroczony siedlimowickim 
zabytkiem. Na pewno w naszej 
gminie, w ramach festiwalu, 
będzie miał miejsce jeden z pik-
ników romantycznych – mówi 
Pietrzyk.

Nowe media i spotkania 
z pasją
Obok zajęć z ceramiki, plasty-
ki, muzyki i rytmiki od wrze-
śnia w ofercie GCKiS poja-
wią się nowe pracownie. Dla 
uczniów ostatnich klas szkół 
podstawowych i gimnazjali-
stów na pewno zostaną zorga-
nizowane warsztaty nowych 
mediów. - Chcę wspólnie z 
młodzieżą stworzyć w Żarowie 
miejsce, gdzie przyszli dzien-
nikarze będą mogli dzielić się 
swoimi tekstami, fotografiami, 
a może nawet krótkimi filmami 
video – mówi Pietrzyk. Z kolei 
już bez żadnych ograniczeń 
wiekowych młodzież będzie 
mogła skorzystać z warsztatów 
fotograficznych. – Efekty dzia-
łań podopiecznych pracowni fo-
tograficznej będziemy mogli po-
dziwiać podczas plenerowych 

Żarów na dawnych pocztówkach

Tegoroczni maturzyści

Przyłącz się do
głosowania na

„Podwórko NIVEA”

Ukazała się nowa publika-
cja poświęcona historii 

miasta i gminy Żarów. Album 
„Miasto i gmina Żarów na 
dawnych pocztówkach” to 
zbiór prawie trzystu pocztó-
wek i zdjęć przedstawiających 
Żarów i miejscowości gminy w 
obecnych granicach admini-
stracyjnych.

Zakres chronologiczny obej-
muje okres od II połowy XIX 
wieku do początków 1945 r. 
- Dynamiczny rozwój Żarowa 
w XIX wieku sprawił, że miej-

scowość zyskała zupełnie nowe 
oblicze, przede wszystkim prze-
mysłowe, z racji rozwijających 
się tu zakładów chemicznych 
i hut. Wraz z zabudową prze-
mysłową powstawała również 
zabudowa mieszkaniowo-usłu-
gowa, która w dość dużym 
stopniu zachowała się do chwili 
obecnej, w przeciwieństwie do 
zabudowy przemysłowej, która 
uległa znacznym przemianom 
lub po prostu przestała istnieć. 
Zamieszczone w albumie pocz-
tówki pozwalają na poznanie 

m.in. skali rozwoju przemysło-
wego Żarowa w XIX w. – mówi 
autor publikacji Andrzej Do-
bkiewicz.

Interesujące są również pocz-
tówki z mniejszych miejscowo-
ści na terenie gminy, będącej 
od wielu wieków terenem in-
tensywnego osadnictwa. Pocz-
tówki ułożone są alfabetycznie 
według obecnego nazewnic-
twa miejscowości. - Prezento-
wane w publikacji pocztówki, 
oprócz posiadanej wartości ko-
lekcjonerskiej i artystycznej są 

znakomitym źródłem ikonogra-
ficznym i świadectwem histo-
rycznym minionych czasów. Są 
również znakomitą skarbnicą 
informacji o dawnym Żarowie i 
jego mieszkańcach – pisze we 
wstępie książki burmistrz Le-
szek Michalak. 

Album ten jest siódmą pozy-
cją serii wydawnictwa „Errata”. 
Do tej pory ukazały się albumy 
poświęcone Świdnicy, gminie 
wiejskiej Świdnica, powiatowi 
świdnickiemu, miastu i gmi-
nie Jaworzyna oraz gminie 

Marcinowice i Wałbrzychowi. 
Partnerami wydania są Wia-
domości Świdnickie, Miasto i 
gmina Żarów oraz KUBARA 
LAMINA. 

Album można nabyć w ża-
rowskiej bibliotece przy ul. 
Piastowskiej 10. Koszt 49 
złotych.

Magdalena Pawlik

wystaw – mówi Pietrzyk i do-
daje. - Wśród uczestników zajęć 
z nowych mediów i fotografii 
widziałbym również dorosłych 
mieszkańców gminy Żarów 
oraz studentów Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, którzy mają 
zupełnie inną wrażliwość. 

Kolejnym punktem na kul-
turalnej mapie Żarowa będzie 
cykl „Spotkania z pasją”. Pierw-
szym gościem w ubiegłym ty-
godniu była Katarzyna Żak, 
aktorka, piosenkarka. Zastępca 
dyrektora podkreśla, że gośćmi 
cyklu nie zawsze będą ludzie z 
pierwszych stron gazet. Zależy 
mu na tym, aby były to osoby, 

które mogą swoją pasją zarazić 
innych. - Chciałbym, aby Gmin-
ne Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie było cały czas dobrym 
miejscem do spotkań, wymiany 
myśli twórczej, do aktywnego i 
kreatywnego spędzania czasu – 
mówi Pietrzyk.

***
Więcej szczegółów dotyczą-

cych wydarzeń organizowa-
nych przez Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie 
znajdziesz w najbliższych nu-
merach Gazety Żarowskiej, a 
także na stronie www.centrum.
zarow.pl.

Magdalena Pawlik

Gmina Żarów zgłosiła swój udział w ogólnopolskim kon-
kursie „Podwórko NIVEA”. Każdy mieszkaniec ma możli-

wość oddania jednego głosu. Im więcej głosów, tym większa 
szansa na wygraną i wspólną zabawę. 

Konkursowa rywalizacja polega na aktywnym głosowaniu 
na zgłoszoną lokalizację za pośrednictwem strony: <http://
www.nivea.pl/podworko2016> www.nivea.pl/podworko2016 
xx bądź przez mobilną aplikację.

Konkurs „Podwórko NIVEA” składać się będzie z dwóch 
etapów głosowania:
Etap I: od 5 maja 2016r. do 2 czerwca do godz. 23:59:59
Etap II: od 3 czerwca 2016r. do 30 czerwca do godz. 23:59:59

Wygrana w konkursie zaleć będzie przede wszystkim od 
wspólnego zaangażowania i aktywnego głosowania przez 
lokalną społeczność. W każdym etapie głosowania wyłonio-
nych zostanie 20 zwycięskich lokalizacji.
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BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych

położonych przy ulicy Krętej w Żarowie przeznaczonych pod budowę garażu

Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena wywoławcza
Wys. 

wadium
Godz. 

rozpocz.

197/39 19 SW1S/00019201/1 Sprzedaż na własność 1.600 zł 160 zł 9 05

197/40 18 SW1S/00019201/1 Sprzedaż na własność 1.500 zł 150 zł 9 10

197/41 19 SW1S/00019201/1 Sprzedaż na własność 1.600 zł 160 zł 9 15

1. Przetargi odbędą się w dniu 14 czerwca 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 10 czerwca 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 wa-
dium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchy-
lania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygo-
towaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  1.501,50 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 zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
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 10 
czerwca 2016r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwar-
ciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć 
do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału 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 prze-
targu 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.

Kłopoty Zjednoczonych
Od ostatniego wydania gazety Zjednoczeni PCO Żarów rozegrali cztery spotkania w ramach IV dolno-
śląskiej ligi. Niestety biało-niebiescy nie zdobyli  ani jednego punktu. Co gorsza, żarowianie zanotowali 
spadek w tabeli. Za piłkarzami Zjednoczonych znajduje się już tylko ekipa BKS Bobrzanie Bolesławiec, 
która po rundzie jesiennej wycofała się z rozgrywek.

O wyniku zaległego meczu 
z Pogonią Oleśnica zadecy-
dował bardzo duża niesku-
teczność Zjednoczonych. 
Oleśniczanie pokazali nato-
miast, że nie marnują czasu 
na treningach, jeśli chodzi o 
pracę nad stałymi fragmen-
tami gry. Dwie pierwsze 
bramki zdobyli właśnie w 
ten sposób. W obydwu przy-
padkach asystował Marcin 
Koselski, a do siatki ża-
rowian trafił Adrian Mio-
dek oraz Piotr Kotwa. W 
końcówce spotkania wynik 
na 3:0 dla Pogoni Oleśnica 

ustalił Łukasz Galica, któ-
remu asystował debiutujący 
w rozgrywkach IV ligi ju-
nior Bartłomiej Kruszyń-
ski. Pogoń Oleśnica – Zjed-
noczeni PCO Żarów 3:0.

Zjednoczeni: Hruszowiec 
– Baziak, Chrapek, Ciu-
piński, Czoch, Dubicki (67’ 
Bobrecki), Kaczmarczyk, 
Klimaszewski (67’ Rud-
nik), Kołodziej, Łagiewka, 
Uszczyk.

W konfrontacji z Grani-
cą Bogatynia oglądaliśmy 
festiwal strzelecki. Już do 
przerwy gospodarze prowa-

dzili 3:0. W drugiej połowie 
obraz gry nie uległ zmianie. 
Bogatynia kontrolowała 
wydarzenia na boisku, apli-
kując podłamanej ekipie z 
Żarowa kolejne bramki. W 
doliczonym czasie gry, przy 
wyniku 9:0 honorowego 
gola dla Zjednoczonych zdo-
był Khodzamkulov. Dodat-
kowo biało-niebiescy od 68 
minuty musieli radzić sobie 
w dziesięciu, gdyż za drugą 
żółtą kartkę boisko musiał 
opuścić Mariusz Baziak. 
Granica Bogatynia – Zjed-
noczeni PCO Żarów 9:1.

Zjednoczeni: Hruszo-
wiec – Baziak, Darowski, 
Chrapek, Kaczmarczyk, 
Klimaszewski, Łagiewka, 
Bobrecki, Kołodziej (80’ 
Dubicki), Uszczyk (62’ 
Chłopek), Wojnowski (68’ 
Khodzamkulov).

Ambicja, zaangażowa-
nie i wola walki pozwoliły 
odwrócić losy spotkania 
drużynie Orła Ząbkowice 
Śl., który w meczu ze Zjed-
noczonymi PCO Żarów po 
10 minutach gry przegry-
wał 2:0. Jako pierwszy do 
siatki gości trafił Grze-
gorz Chłopek, a chwilę 
później wynik podwyższył 
Damian Uszczyk. Mało 
kto ze zgromadzonych na 
boisku miejskim w Żaro-
wie przewidywał, że Orzeł 
jest w stanie odmienić losy 
spotkania. Nadzieje na do-
bry wynik wśród kibiców 
Ząbkowic Śl. przywrócił 
Marcin Gerlach, który 
dobrze odnalazł się w polu 
karnym i z najbliższej od-
ległości zdobył bramkę, 
która przed zmianą połów 
dawała cień nadziei na ko-
rzystny rezultat.

Goniec po sezonie

Henryk Król (Goniec Żarów) pod-
czas turnieju z okazji rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Szachiści Gońca Żarów za-
kończyli rozgrywki ligowe, 

jednak sezon trwa dalej. Za-
wodnicy występują w wielu 
zawodach rozgrywanych w 
całym kraju.

Wałbrzyski turniej Flampark 
5 zgromadził 36 szachistów 
królewskiej gry. W całych 
zawodach zwyciężył mistrz 
FIDE Piotr Sabuk. Repre-
zentanci żarowskiego klubu 
Marek Szmyd oraz Zbigniew 
Zieliński zakończyli zmagania 
na 5 i 9 miejscu. Flampark jest 
nowatorską formułą rozgrywa-
nia turniejów szachowych. To 
alternatywa dla systemu szwaj-
carskiego, jest pozbawiana jego 
przypadkowości i nieadekwat-
ności ocen gry. 

Goniec Żarów wraz z Gmin-
nym Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie zorganizowali tur-
niej szachowy z okazji roczni-
cy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Po raz pierwszy szachi-
ści w Żarowie uczcili roczni-
cę Konstytucji 3 Maja w roku 
1997 i od tamtej pory (z prze-
rwą w 2012 r.) co roku turniej 
ten jest cyklicznie organizowa-
ny. Zawody zgromadziły po-
nad 60 osób z różnych rejonów 
Dolnego Śląska, a zwycięstwo 
odniósł podobnie jak w roku 
ubiegłym Paweł Kowalczyk 
(Wieża Pęgów) przed Lesz-
kiem Filipiakiem (Wrocław) i 
Bogdanem Żmindą (MGLKS 
Parnas Oława). Najlepszym za-
wodnikiem Gońca Żarów zo-
stał Marek Szmyd, zajmując 
4 miejsce. W klasyfikacji ju-
niorów wygrał Jakub Kubicz 
(WKSz Hetman Wałbrzych), 
juniorek Dominika Trestka 

(Goniec Żarów), a wśród se-
niorek zwyciężyła Ewelina 
Buksa (MGLKS Parnas Oła-
wa). Turniej był rozegrany w 
ramach ogólnopolskiego cyklu 
„90 turniejów na 90-lecie Pol-
skiego Związku Szachowego”. 

Imprezą centralną były Mi-
strzostwa Polski młodzików. 

- W gronie 96 startujących 
zawodników Jan Molecki zajął 
61 miejsce, natomiast Jakub 
Podolak był 72. Dla naszych 
zawodników były to pierwsze 
poważne zawody szachowe w 
życiu i pierwszy turniej grany 
klasycznym tempem. Młodzi 
szachiści mają spory talent i li-
czymy, że w przyszłości odniosą 
jeszcze nie jeden sukces. Oboje 
mają zaledwie osiem lat – opo-
wiada Artur Adamek, prezes 
Gońca Żarów.

W odbywających się w Mię-
dzyzdrojach 6. turnieju z sza-
chami przez Polskę, Damian 
Daniel zajął 2 miejsce. Szachi-
stę żarowskiego klubu wyprze-
dził tylko mistrz FIDE Piotr 
Goluch (Wrocław), z którym 
przegrał jedyną partię w tur-
nieju. 

Krzysztof Dutkiewicz

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Olimpia Kowary 25 67 22 1 2 68-14
2.  Sokół Wielka Lipa 23 60 19 3 1 75-16
3.  Orkan Szczedrzykowice 24 48 14 6 4 61-28
4.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 24 41 12 5 7 45-34
5.  Pogoń Oleśnica 23 40 11 7 5 45-35
6.  GKS Kobierzyce 25 38 11 5 9 61-36
7.  Chrobry II Głogów 25 36 11 3 11 47-43
8.  Bielawianka Bielawa 25 33 8 9 8 32-31
9.  Piast Nowa Ruda 25 33 10 3 12 41-50

10.  AKS Strzegom 25 32 9 5 11 32-39
11.  Granica Bogatynia 25 32 10 2 13 45-54
12.  Lotnik Jeżów Sudecki 25 26 6 8 11 41-52
13.  Polonia Trzebnica 25 25 7 4 14 44-68
14.  Włókniarz Mirsk 25 23 6 5 14 32-59
15.  Zjednoczeni PCO Żarów 25 22 7 1 17 35-69
16.  BKS Bobrzanie Bolesławiec 25 1 0 1 24 13-89

Dziesięć minut po zmianie 
stron potrzebowali piłkarze 
Orła, by wyrównać stan ry-
walizacji. Sposób na pokona-
nie golkipera Zjednoczonych 
znalazł Kamil Olejarnik. 
Zwycięstwo przyjezdnym 
zapewnił Hubert Górski, 
który dobił uderzenie z rzu-
tu wolnego Kamila Kuski. 
Do końca meczu obie strony 
miały jeszcze swoje okazje, 
ale ostatecznie rezultat się 
nie zmienił. Zjednoczeni 
PCO Żarów – Orzeł Ząbko-
wice Śl. 2:3.   

Zjednoczeni: Pieczonka 
– Baziak, Chłopek, Chra-
pek, Ciupiński, Czoch, 
Kaczmarczyk, Klima-
szewski (46’ Duda), Koło-
dziej, Łagiewka, Uszczyk. 

W 26. kolejce Zjednoczeni 
wybrali się do Wielkiej Lipy, 
gdzie podejmowali wiceli-
dera rozgrywek. Gospoda-

rze na wygraną musieli się 
napracować. Zjednoczeni z 
dobrze spisującym się mię-
dzy słupkami Hruszowcem 
stawili opór rywalowi do 65 
minuty, gdy wynik meczu 
otworzył Andrusiak. Od 75 
minuty żarowianie musieli 
radzić sobie w osłabieniu. 
Drugą żółtą kartką został 
ukarany Adam Ciupiński. 
W końcówce zobaczyliśmy 
dwie kolejne bramki. Na 
listę strzelców Sokoła wpi-
sali się rezerwowi Warchol 
i Bienkiewicz. Sokół Wiel-
ka Lipa – Zjednoczeni PCO 
Żarów 3:0.

Zjednoczeni: Hruszowiec 
– Ciupiński, Wojnowski, 
Chłopek, Kaczmarczyk, 
Łagiewka, Kołodziej, Kli-
maszewski (41’ Duda 90’ 
Jagła), Rudnik, Bobrecki 
(80’ Zyl), Uszczyk.

Krzysztof Dutkiewicz


