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Ostatni etap budowy basenu w Żarowie 
powoli zbliża się do końca. Niebawem 
nowoczesny basen zostanie w końcu 
udostępniony mieszkańcom, którzy będą 
mogli spędzać tutaj swój wolny czas.

Noc Świętojańska Absolutorium dla 
Burmistrza

Małżeństwa
na medal

Wysokie wykonanie bu-
dżetu za 2015 rok, brak 

zobowiązań wymagalnych i 
wysokie dochody to konse-
kwencja wieloletniej pracy i 
dobrze prowadzonej polityki.

Na sesji Rady Miejskiej w 
czwartek, 23 czerwca żarow-
scy radni Rady Miejskiej nie 

Miłość, wzajemne zrozu-
mienie i szacunek to we-

dług jubilatów, którzy docze-
kali złotych i diamentowych 
godów recepta na wspólne 
szczęście małżeńskie.

Przeżyli razem długie lata, 
pełne radości, ale też wysiłku 
i trudu. Doczekali się dzieci, 

Puszczanie wianków na 
wodzie, malowanie 

twarzy, wspólne żeglowa-
nie, występy artystyczne, 
a przede wszystkim dobra 
zabawa.

Żarowianie w sobotę, 25 
czerwca przywitali tego-
roczne wakacje podczas 
Nocy Świętojańskiej. Im-

mieli żadnych wątpliwości i 
jednogłośnie zadecydowali 
o udzieleniu burmistrzowi 
Leszkowi Michalakowi ab-
solutorium. Pozytywnie na te-
mat wykonania ubiegłorocz-
nego budżetu wypowiedziała 
się Komisja Rewizyjna.

więcej na str. 3

wnucząt i prawnucząt. Zawsze 
razem, pomimo płynącego 
nieubłaganie czasu. Dwie pary 
małżeńskie: Stanisława i Ta-
deusz Ślązak oraz Kazimiera 
i Paweł Rychlik w piątek, 24 
czerwca odebrały medale przy-
znane przez prezydenta RP.

więcej na str. 5
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Wyrzucasz śmieci do lasu lub rowu? 
Uważaj, zrobią Ci zdjęcie!

Zobacz prymusów, którzy osią-
gnęli bardzo dobre wyniki w nauce 
i wzorowe zachowanie. 

Zła aura nie przeszkodziła Paw-
łowi Fajdkowi w zdobyciu złotego 
medalu Mistrzostw Polski.

Więcej na str. 3

preza, jak co roku odbyła 
się nad żarowskim stawem 
miejskim. Największym za-
interesowaniem, zwłaszcza 
wśród najmłodszych miesz-
kańców cieszyło się wspólne 
żeglowanie. W roli sterni-
ków, tradycyjnie sprawdzili 
się...

więcej na str. 6

Dla najmłodszych mieszkańców wspólne żeglowanie to niesamowita frajda. Uchwałę absolutoryjną poparli wszyscy radni Rady Miejskiej.

Wspólne zdjęcie dostojnych jubilatów wraz z rodziną i zaproszonymi go-
śćmi.
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Pogrzeby w ramach zasiłku z ZUS-u

Kronika Policyjna Wycieczka w nagrodę

W nagrodę za swoją pomoc, wrażliwość i zaangażowanie żarowscy krwio-
dawcy każdego roku wyjeżdżają na wspólną integracyjną wycieczkę.

Na zdjęciu młoda kadra piłkarska, zawodnicy żarowskiej Szkółki Piłkarskiej, 
którzy zakończyli pierwszy etap edukacji sportowej. Przez kilka lat treno-
wali w szkółce przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie u boku 
trenera Adama Ciupińskiego. Przy okazji oficjalnego zakończenia udało się 
zrobić zdjęcie z samym mistrzem świata Pawłem Fajdkiem. 

Przyłapany z narkotykami
Funkcjonariusze żarowskiego komisariatu zatrzymali 24-
letniego mężczyznę, który posiadał przy sobie narkotyki. 
Młody mieszkaniec Żarowa, podczas kontroli wyraźnie 
się denerwował, czym wzbudził podejrzenie policjantów. 
- Funkcjonariusze postanowili go przeszukać. Znaleźli przy 
nim narkotyki. Po zbadaniu testerem okazało się, że to ma-
rihuana. Zastosowano wobec niego dozór policyjny. Grozi 
mu kara do roku pozbawienia wolności – mówi Sławomir 
Jankowski z komisariatu policji w Żarowie.

Biegał po ulicy i groził bronią
Zataczał się, krzyczał i terroryzował mieszkańców. Męż-
czyzna, mieszkaniec Łażan uzbrojony w broń gazową gro-
ził mieszkańcom wsi. Na miejsce został skierowany poli-
cyjny patrol. - Podejrzany został zatrzymany. Okazało się, 
że był pod wpływem alkoholu. Za popełniony czyn może tra-
fić do więzienia nawet na dwa lata – informuje Sławomir 
Jankowski z żarowskiego komisariatu policji.

Pijany kierowca chciał dać łapówkę
Kara do 10 lat więzienia grozi mieszkańcowi Żarowa, 
który próbował przekupić policjantów z żarowskiego ko-
misariatu policji. Zaproponował im 270 złotych w zamian 
za odstąpienie od kontroli. - Kierujący samochodem miał 
wyraźne problemy w utrzymaniu prostego toru jazdy, a na 
dodatek czuć było od niego woń alkoholu. W pewnym mo-
mencie wyciągnął z kieszeni banknoty i wręczył je jednemu 
z policjantów mówiąc, aby odstąpili od czynności. Funk-
cjonariusze zatrzymali pijanego kierowcę, który usłyszał 
już zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i 
udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom policji. 
Podejrzany odpowie za swój czyn przed sądem – dopowiada 
Sławomir Jankowski.

Bezpieczne wakacje
W okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2016r., na drogach 
całego kraju, trwać będzie ogólnopolska, policyjna akcja 
„Bezpieczne wakacje 2016”. Funkcjonariusze spodziewają 
się wzmożonego ruchu związanego m.in. z wyjazdami na 
letni wypoczynek, dlatego w tym okresie policjanci będą 
czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich osób podróżują-
cych. Okres wakacji to przyjemność wyjazdów na wypo-
czynek. Dla funkcjonariuszy wielu służb to natomiast czas 
dodatkowych obowiązków. Na drogach oraz w miejsco-
wościach i regionach wypoczynkowych pojawi się więcej 
pojazdów, zwłaszcza autobusów, dlatego priorytetowym 
działaniem jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego 
przemieszczania się podróżnych w tym okresie. - Pamiętaj-
my, że wiedza o podstawowych zasadach oraz zdrowy roz-
sądek wystarczą, by bezpiecznie wypoczywać. Wielu z nas 
wyjedzie z miejsca zamieszkania, aby zregenerować siły po 
intensywnym roku pracy. W tym czasie nie wolno zapominać 
o własnym bezpieczeństwie, jak również o bezpieczeństwie 
najbliższych. Szczególnie dzieci, które nie zawsze zdają so-
bie sprawę z zagrożeń, jakie mogą je spotkać podczas wy-
poczynku nad wodą, w górach czy lesie. Pozostawione bez 
opieki dzieci i młodzież kąpiące się najczęściej w rzekach, 
sadzawkach oraz dzikich i niestrzeżonych kąpieliskach nie-
świadomie ryzykują utratę życia, bowiem każda taka przy-
goda może zakończyć się utonięciem. Pamiętajmy również o 
niespożywaniu alkoholu na terenie kąpielisk – wylicza Sła-
womir Jankowski pełniący obowiązki komendanta policji 
w Żarowie.

Oprac. Magdalena Pawlik

Dają cząstkę siebie innym i nie robią tego dla wyróżnień. Bezinteresowni bohaterowie tak inni mówią o 
krwiodawcach. Tych aktywnych i zaangażowanych nie brakuje również w żarowskim Klubie Honorowych 
Dawców Krwi.

Od ponad 40 lat wspoma-
gają najbardziej potrzebu-
jących, dzieląc się tym, co 
najcenniejsze. W podzięce 
za ten dar, corocznie ża-
rowscy krwiodawcy wy-
jeżdżają na wspólną inte-
gracyjną wycieczkę. - Tym 
razem z wizytą udaliśmy się 
do Kudowy Zdroju, gdzie na 
uczestników naszej wyciecz-
ki czekało mnóstwo atrakcji. 
Odwiedziliśmy Czermną, 
jedną z dzielnic Kudowy, a 
tam Kaplicę Czaszek. Ko-
lejnym przystankiem były 
Błędne Skały, skąd zielo-
nym szlakiem przeszliśmy do 
schroniska Pasterka. Nasza 
tegoroczna wyprawa zakoń-
czyła się wspólnym integra-
cyjnym ogniskiem. Dopisała 
pogoda, a przede wszystkim 
krwiodawcy, którzy chętnie 

skorzystali z takiej formy 
wspólnego wypoczynku. To 
była nagroda nie tylko za ak-
tywne włączenie się w dzia-
łalność żarowskiego klubu 
krwiodawców, ale przede 
wszystkim pomoc drugiemu 
człowiekowi - mówi Cze-
sław Giemza, prezes ża-
rowskiego Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi.

Corocznie, żarowski klub 
krwiodawców organizuje 
siedem zbiórek krwi. W każ-
dej z nich średnio uczestni-
czy ponad pięćdziesięciu 
aktywnych mieszkańców. 

PODZIĘKOWANIE
Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Żarowie składa podziękowanie za 

wsparcie i pomoc w organizacji wycieczki dla krwiodawców dla burmistrza Leszka Mi-
chalaka oraz Agnieszki Szybalskiej-Góra i Fundacji „Nasze Dzieci” za przygotowanie 

upominków dla najmłodszych.

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-

kowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 102/2016 z dnia 
23 czerwca 2016r. 

   PODZIĘKOWANIE
Zarząd TKKF „Chemik” składa serdeczne podziękowanie dla Tade-

usza Pudlika radnego Rady Miejskiej Żarowa i członka Komisji ds. 
Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej przy Radzie Miejskiej za pomoc 

przy organizacji turnieju piłki siatkowej dziewcząt.

→ Tanio sprzedam mieszkanie w Żarowie na Osiedlu Piastów, 
37 m2, IV piętro, 2 pokoje, kuchnia + łazienka. Tel. 728 838 761
→ Sprzedam mieszkanie w Imbramowicach: 3 pokoje i kuchnia, 
46 m2, piwnica i pomieszczenie gospodarcze wraz z ogrodem 
600 m2 z przeznaczeniem działki budowlanej, uzbrojona. Tel. 
698 682 355 
→ Sprzedam działki budowlane w Mrowinach, ul. Kolejowa 1. 
Tel.: 74 8589499.

Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie 

wynajmie pomieszczenie 
z przeznaczeniem na 

prowadzenie kawiarni, 
znajdujące się w bu-

dynku GCKiS pomiędzy 
halą sportową a nowo-
powstającym basenem 
krytym. ATRAKCYJNA 

LOKALIZACJA!!!
Szczegółowe informa-

cje znajdują się na stro-
nie internetowej www.
centrum.zarow.pl oraz 
pod numerem telefonu 

74 8580 753

Najbliższa okazja już 19 
lipca.  Zbiórka, tym razem 
odbędzie się w żarowskiej 

bibliotece przy ul. Piastow-
skiej, w godz. 9.00-13.00.

Magdalena Pawlik

Młoda kadra
piłkarska

Wakacyjna zbiórka krwi
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Ostatnie prace na basenie
Ostatni etap budowy basenu w Żarowie powoli zbliża się do końca. Niebawem nowoczesny basen zostanie w końcu udostępniony mieszkańcom, którzy będą 
mogli spędzać tutaj swój wolny czas. Jeszcze kilka lat temu taki obiekt był marzeniem lokalnej społeczności, teraz Żarowianie będą mogli w pełni z niego ko-
rzystać.

Po wieloletnich staraniach, 
ale też dzięki konsekwentnej 
pracy i odważnym decyzjom 
do dyspozycji mieszkańców 
oddany zostanie basen, na 
który tak długo czekali. - O 
powstaniu basenu w Żarowie 
mówiło się już kilkanaście lat 
temu. Niestety inwestycja z 
różnych powodów nie mogła 
zostać w pełni zrealizowana. 
Ale dwa lata tamu pojawiło 
się światełko w tunelu. Zarząd 
województwa dolnośląskiego 
zdecydował o pełnym dofi-
nansowaniu budowy projek-

tu kompleksu basenowego w 
Żarowie. Pozyskanie funduszy 
na jego budowę, o które za-
biegaliśmy przez wiele lat, ale 
również stabilna sytuacja fi-
nansowa naszej gminy pozwo-
liły uruchomić tę inwestycję. 
Dziś budowa basenu zbliża się 
do końca, a nasi mieszkańcy 
nie będą musieli już patrzyć 
z zazdrością na kąpieliska w 
sąsiednich miejscowościach – 
mówi burmistrz Leszek Mi-
chalak.

Tymczasem na budowie 
trwają ostatnie prace konser-

watorskie. Obiekt uzyskał już 
także pozytywne opinie Stra-
ży Pożarnej oraz Sanepidu, a 
w kolejce czeka jeszcze nad-
zór budowlany. - W zasadzie 
wszystkie prace są już zakoń-
czone. Nie oznacza to jednak, 
że pracownicy firmy budowla-
nej znikną z placu budowy, bo 
będą jeszcze musieli dokonać 
poprawek, które przy tak du-
żych obiektach są prawie nie-
uniknione. Teraz instalujemy 
jeszcze doposażenie obiektu 
i poprawiamy ubytki, które 
zdarzają się jeszcze w różnych 
miejscach. Generalnie obiek-
ty basenowe, ze względu na 
swoją złożoność są obiektami 
skomplikowanymi i tutaj w Ża-
rowie też pojawiło się szereg 
dodatkowych elementów, któ-
re powstały w toku realizacji 
tej inwestycji. Jesteśmy już na 
finiszu i zapewniam Państwa, 
że będzie to piękny obiekt – 
podsumowuje Arkadiusz 
Szul z firmy Saltex Europa 
wykonawca inwestycji.

Przypomnijmy, że zgodnie z 
projektem hala basenowa wy-
posażona została w betonową 
nieckę o długości 25 metrów, 
brodzik i inne atrakcje dla naj-
młodszych oraz wannę SPA, 
która zaopatrzona została z 
kolei w dysze masażu wodne-
go i powietrznego. Na basenie 
nie zabraknie jacuzzi, sauny, 
łaźni parowej i zjeżdżalni dla 
wszystkich jego użytkowni-
ków. Są także przebieralnie, 
natryski i inne dodatkowe 
pomieszczenia. Obiektem 
zarządzać będzie Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie, gdzie trwają w tej 
chwili ostatnie ustalenia, co 
do godzin otwarcia basenu 
oraz opłat za korzystanie z 
obiektu. 

Pierwsi pływacy skorzysta-
ją z obiektu już początkiem 
września. Uroczyste otwarcie 
przyszkolnego basenu w Ża-
rowie zaplanowano pod ko-
niec wakacji.

Magdalena Pawlik

Na budowie basenu trwają w tej chwili jeszcze drobne prace konserwator-
skie. Niebawem niecki basenowe zapełnione zostaną wodą. 

Gotowe są już także przebieralnie i inne dodatkowe pomieszczenia, z któ-
rych będą mogli korzystać mieszkańcy. Tak z zewnątrz wygląda obiekt basenowy w Żarowie.

Tuż po otrzymaniu absolutorium burmistrz Leszek Michalak odbierał gra-
tulacje. 

Radni Rady Miejskiej nie mieli żadnych wątpliwości i jednogłośnie zagło-
sowali na „TAK”.

10 tysięcy
na nowe książki

Absolutorium dla Burmistrza

Księgozbiór żarowskiej bi-
blioteki już niebawem po-

większy się o kolejne nowości 
wydawnicze.

Wśród nowych publikacji, 
które trafią do biblioteki będą 
także książki nagrodzone w 
różnych konkursach krajo-
wych i zagranicznych, a także 
bestsellery. Na zakup nowych 
książek biblioteka pozyskała 
dotację w wysokości 10.500 
złotych. Dofinansowanie zo-
stanie przeznaczone na reali-
zację zadania „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek 
publicznych”. Program reali-
zowany jest przez Bibliotekę 
Narodową w ramach „Narodo-
wego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa na lata 2016-2020”. 
- W ramach dotacji biblioteki 
mogą zakupić każdą publika-
cję, która ukazała się drukiem 
lub na innym nośniku (książki 
mówione, pisane alfabetem 
Braille’a, książki elektronicz-
ne), multimedia, wydawnictwa 

nutowe i kartograficzne, które 
są dostępne na rynku księgar-
skim. Pozyskana dotacja oraz 
dotacja z gminy umożliwi zakup 
nowości wydawniczych, ksią-
żek nagrodzonych w różnych 
konkursach krajowych i za-
granicznych oraz plasujących 
się na najwyższych miejscach 
rankingowych bestsellerów, 
poszukiwanych przez naszych 
czytelników. Już dziś zapra-
szamy do biblioteki po książki 
na letnią kanikułę. Czeka na 
Państwa bogata oferta – mówi 
Stanisława Biernacka dyrek-
tor żarowskiej biblioteki.

Nowe książki trafiają do ża-
rowskiej biblioteki każdego 
roku. W 2014r. biblioteka za-
kupiła nowe woluminy, rów-
nież dzięki pozyskanej dotacji, 
w kwocie 8.100 złotych. Rok 
temu na nowości wydawnicze 
otrzymała dofinansowanie w 
wysokości ponad 10 tysięcy 
złotych.

Magdalena Pawlik

Wysokie wykonanie bu-
dżetu za 2015 rok, brak 

zobowiązań wymagalnych i 
wysokie dochody to konse-
kwencja wieloletniej pracy i 
dobrze prowadzonej polity-
ki. Na sesji Rady Miejskiej w 
czwartek, 23 czerwca żarow-
scy radni Rady Miejskiej nie 
mieli żadnych wątpliwości i 
jednogłośnie zadecydowali 
o udzieleniu burmistrzowi 
Leszkowi Michalakowi abso-
lutorium.

Pozytywnie na temat wy-
konania ubiegłorocznego bu-
dżetu gminy wypowiedziała 
się Komisja Rewizyjna ża-
rowskiej Rady Miejskiej oraz 
Regionalna Izba Obrachun-
kowa. - Realizacja dochodów 
budżetowych  w roku 2015 
wyniosła ponad 99%, z czego 
realizacja dochodów bieżą-
cych stanowiła 100% wyko-
nania planu rocznego, a do-

chodów majątkowych ponad 
96%. Wydatki zrealizowano 
w ponad 93%, z tego wydatki 
bieżące zrealizowano w ponad 
95%, a wydatki majątkowe na 
poziomie blisko 85 %. Gmina 
na dzień 31 grudnia 2015r. 
nie posiadała  zobowiązań 
wymagalnych z tytułu dostaw 
towarów i usług, jak i pozo-
stałych zobowiązań. Na dzień 
31.12.2015r. relacja spłat zo-
bowiązań i kosztów ich obsłu-
gi do dochodów wykonanych 
ogółem, nie przekroczyła do-
puszczalnego wskaźnika spła-
ty zobowiązań określonego w 
ustawie o finansach publicz-
nych. Pozyskano zewnętrzne 
środki finansowe na realizację 
zadań, zarówno bieżących, jak 
i inwestycyjnych, które oprócz 
typowych dotacji stanowiły 
kwotę około 5,4 mln zł. Reali-
zując zadania gminy w 2015r. 
burmistrz Leszek Michalak 

należycie gospodarował środ-
kami publicznymi wydatkując 
je celowo, oszczędnie i ra-
cjonalnie - mówiła w trakcie 
posiedzenia przewodniczą-
ca klubu „Wspólnota” radna 
Iwona Nieradka.

Podobną ocenę na temat wy-
konania ubiegłorocznego bu-
dżetu wystawili burmistrzo-
wi również kolejni radni Rady 
Miejskiej. - Zdecydowanie 
przychylam się do opinii wy-
stawionej przez klub „Wspól-
nota”. Wszystkie wskaźniki 
budżetowe są z roku na rok 
coraz lepsze. Serdecznie dzię-
kuję i gratuluję burmistrzowi 
tak prowadzonej polityki. To 
nie tylko budżet dobrze skon-
struowany, ale przede wszyst-
kim dobrze zrealizowany. I 
rzeczywiście nie ma się do 
czego przyczepić – podkreślał 
radny Robert Kaśków.

Prognozowane dochody w 

wysokości 44.792.791,34zł 
zostały zrealizowane w kwo-
cie 44.461.729,58zł, co w 
konsekwencji daje 99,26 pro-
cent wykonanego planu. Za-
planowane w budżecie gminy 
Żarów w 2015 r. wydatki w 
kwocie 44.810.691,34zł zre-
alizowano z kolei w wy-
sokości 41.735.850,23zł, 
co stanowi 93,14 procent 
planu. Ostatecznie budżet 
gminy za 2015 rok zamknął 
się nadwyżką budżetową w 
wysokości 2.725.879,35zł. - 
Serdecznie dziękuję za tak jed-
noznaczną ocenę. To przede 
wszystkim efekt konsekwent-
nej pracy wielu ludzi. Dziękuję 
za to absolutorium, ale to nie 
tylko ocena mojej pracy, ale 
również pracy moich współ-
pracowników i całego Urzędu 
- dziękował burmistrz Leszek 
Michalak.

Magdalena Pawlik
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Najlepsi z najlepszych

§30 kwietnia 2016r. we-
szła w życie Ustawa z 14 

kwietnia 2016 r. o wstrzyma-
niu sprzedaży nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa, która wpro-
wadza szereg zmian w zakre-
sie obrotu ziemią rolną.

§Ustawa wprowadza zasa-
dy, które powinny zagwa-

rantować zgodne z interesem 
społecznym wykorzysta-
nie ziemi na cele rolnicze. 
Zgodnie z nową ustawą, pań-
stwowa ziemia rolna  pozo-
staje w dyspozycji Agencji 
Nieruchomości Rolnych, a 
podstawowym sposobem jej 
zagospodarowania są  dla 
rolników trwałe dzierżawy. 
Dzierżawy te podlegają jed-
nak ustawowej właścicielską 
kontroli Państwa poprzez 
Agencję nad sposobem ich 
zagospodarowania.

§Należy także wspomnieć, 
że  1 maja 2016 r. przestał 

obowiązywać 12-letni okres 
ochronny na zakup ziemi rol-
nej przez cudzoziemców.

§Przez 5 lat od wejścia w 
życie ustawy jest wstrzy-

mana sprzedaż nieruchomości 
(lub ich części) – wchodzą-
cych w skład Zasobu Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa. 
Zakaz ten nie obejmuje  m.in.: 
nieruchomości przeznaczo-
nych na cele inne niż rolne 
(np. parki technologiczne i 
przemysłowe, centra bizne-

Będzie zakaz postoju przy
ul. Armii Krajowej w Żarowie?

Odcinek drogowy przy uli-
cy Armii Krajowej, na wy-

sokości Urzędu Miejskiego do 
skrzyżowania z ulicą Mickie-
wicza w Żarowie to droga na 
której panuje duży ruch.

Ciężko tutaj także znaleźć 
wolne miejsce, aby zaparko-
wać swój samochód. Z takim 
problemem borykają się nie 
tylko handlowcy, którzy w 
tym miejscu prowadzą sklepy, 
ale również inni mieszkańcy, 

którzy przywożą swoje dzieci 
do szkoły czy chcą skorzystać 
z usług przychodni medycz-
nej. Rozwiązaniem byłoby 
postawienie na tym odcinku 
znaku zakazu ograniczenia 
postoju, ale nie wiadomo, czy 
pomysł zyskałby zaakcepto-
wanie samych mieszkańców. 
- Docierały już do nas takie 
postulaty, aby wprowadzić 
na tym odcinku ograniczenie 
czasu postoju. Mogłoby być 

W Biurze Obsługi Klienta będzie można pobrać ankietę, aby odpowiedzieć 
na pytania:

1. Czy jesteś za wprowadzeniem ograniczenia czasu postoju na odcinku 
ul. Armii Krajowej od Urzędu Miejskiego do skrzyżowania z ul. Mickie-
wicza w Żarowie do:
→ 15 minut
→ 0,5 h
→ inna propozycja ............
2. Jestem przeciw wprowadzeniu ograniczenia czasu postoju na odcinku ul. Armii Kra-
jowej od Urzędu Miejskiego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza w Żarowie
3. Odpowiadam jako:
→ handlowiec
→ mieszkaniec korzystający z usług przychodni medycznej lub klient robiący zakupy
→ rodzic dowożący dzieci do szkoły
Na te pytania można odpowiadać anonimowo, a następnie wrzucić wypełnioną ankietę do urny 
w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim przy ul. Zamkowej w Żarowie. 
Ankietę będzie można także pobrać ze strony internetowej www.um.zarow.pl i wypeł-

nioną przesłać  na adres mailowy w.lesiak@um.zarow.pl i m.pawlik@um.zarow.pl. 
Na odpowiedzi czekamy do końca sierpnia.

to ograniczenie czasowe do 
15 minut lub pół godziny. A 
może mieszkańcy mieliby inny 
pomysł na rozwiązanie tego 
problemu? Trudno stwierdzić, 
dlatego postanowiliśmy zebrać 
takie informacje i zapytać, co 
na ten temat sądzą sami zain-
teresowani – mówi Wojciech 
Lesiak z Referatu Inwestycji 
i Dróg Urzędu Miejskiego w 
Żarowie.

Magdalena Pawlik

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

sowo- logistyczne, inwestycje 
transportowe, budownictwo 
mieszkaniowe, itp.), ujęte w 
miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego 
lub studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Wśród 
wyjątków są też nieruchomo-
ści w granicach specjalnych 
stref ekonomicznych, domy, 
lokale mieszkalne, budynki 
gospodarcze, garaże, ogródki 
przydomowe oraz nierucho-
mości rolne o powierzchni do 
2 ha. Nowa ustawa przewidu-
je, że zasadniczo nabywcami 
nieruchomości rolnych są tyl-
ko rolnicy indywidualni. 

§Wyjątkiem jest m.in. na-
bywanie ziemi przez oso-

by bliskie sprzedającemu oraz 
jednostki samorządu teryto-
rialnego, Skarb Państwa oraz 
kościoły i związki wyzna-
niowe. W przypadku innych 
podmiotów sprzedaż ziemi 
musi zostać potwierdzona 
zgodą Prezesa Agencji Nieru-
chomości Rolnych. 

§Nabycie nieruchomości 
jest trwale połączone z 

wymogiem osobistego pro-
wadzenia gospodarstwa rol-
nego oraz zakazem zbywania 
i wydzierżawiania zakupionej 
ziemi przez 10 lat. Tylko w 
przypadkach losowych zgo-
dę na sprzedaż ziemi przed 
upływem tego terminu może 
wydać sąd.

§Nowe zasady obrotu nie-
ruchomościami nie do-

tyczą nabywania ziemi w 
wyniku dziedziczenia, orze-
czenia sądu lub organu egze-
kucyjnego. Ograniczeniom 
nie podlega także obrót pry-
watnymi działkami rolnymi, 
ale tylko do 0,3 ha. Podobnie 
jest w przypadku siedlisk - 
gruntów rolnych zabudowa-
nych o powierzchni do 0,5 ha, 
które w dniu wejścia w życie 
nowych przepisów, były za-
jęte pod budynki mieszkal-

ne oraz budynki, budowle i 
urządzenia niewykorzysty-
wane obecnie do produkcji 
rolniczej, wraz z gruntami 
do nich przyległymi umoż-
liwiającymi ich właściwe 
wykorzystanie – jeżeli grun-
ty te tworzą zorganizowaną 
całość gospodarczą oraz nie 
zostały odrolnione. 

§Nie  ograniczony jest także 
obrót nieruchomościami 

rolnymi, które w dniu wejścia 
w życie ustawy w ostatecz-
nych decyzjach o warunkach 
zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu są przeznaczone na 
cele inne niż rolne. 

§Warto także wspomnieć, 
że kilka dni temu unij-

ne źródła poinformowały, iż 
Komisja Europejska będzie 
sprawdzać, czy ustawa o ob-
rocie ziemią jest zgodna z 
prawem UE. Teoretycznie 
możliwe jest wszczęcie wo-
bec Polski (podobnie jak w 
przypadku Trybunału Kon-
stytucyjnego), procedury o 
naruszenie unijnego prawa, 
która zwykle prowadzi do 
zmiany regulacji przez pań-
stwo członkowskie lub - jeśli 
to nie następuje - przekazania 
sprawy do Trybunału UE. 

§Komisja wszczęła już 
spór z Bułgarią, Litwą, 

Węgrami i Słowacją, któ-
re wcześniej wdrożyły po-
dobne do polskich przepisy. 
Komisja Europejska uznała, 
że państwa te wprowadziły 
nieproporcjonalne ograni-
czenia, które godzą w zasadę 
wolnego przepływu kapitału i 
dyskryminują obywateli Unii 
Europejskiej ze względu na 
kraj pochodzenia.

§Jak będzie w przypadku 
Polski przekonamy się 

wkrótce, tym niemniej zasa-
dy wprowadzone ustawą są 
obecnie obowiązujące.
Lilla Gruntkowska z kancelarii 

adwokacko – radcowska
spółka partnerska w Świdnicy

Zmiany w obrocie
ziemią rolną

Klasa IVa: Oliwia Bęłcząc-
ka (5,1), Amelia Dyczek (5,0), 
Patryk Dyczek (5,0), Maksy-
milian Letkowski (5,4), Julia 
Mika (4,9), Zofia Molecka 
(5,7), Teresa Radzewicz (4,9), 
Ewelina Sordyl (5,1), Nikola 
Szczygieł (4,8), Amelia Wa-
bik (5,0), Martyna Zdanowska 
(4,8)

Klasa IVb: Hanna Bal (5,7), 
Anna Bogatko (5,7), Wiktoria Zając (5,4), Karolina Łuczak (5,1), Paweł Siemiochin (5,0), Ja-
goda Jaroszek (4,9), Wiktoria Wysocka (4,9)

Klasa IVc: Julita Chrzan (5,0), Martyna Feszter (5,0), Krystian Jankowski (5,0), Jakub 
Komaniecki (5,1), Emilia Kondratowicz (5,1), Stanisław Rzepecki (4,9), Amelia Skoczyńska 
(4,8)

Klasa Va: Monika Mucha (5,8), Łucja Dąbrowska (5,3), Matylda Kozak (5,3), Jakub Śla-
dowski (5,1), Julia Pietrusa (5,0), Aleksandra Pawlonka (4,9), Mateusz Adamek (4,9)

Klasa Vb: Oliwia Chrebela (5,5), Barbara Klewecka (5,4), Wiktor Huber (5,2), Bartosz Zda-
nowski (4,9)

Klasa Vc: Paulina Hałaczkiewicz (4,8), Oliwier Hanc (5,1), Martyna Janaszek (5,5), Konrad 
Kuszczak (5,0), Nicole Kutyba (5,0), Kacper Moryl (5,0), Dawid Osiecki (4,9), Wojciech Pabis 
(5,2), Wiktoria Rychel (5,5), Tomasz Tyrański (5,0)

Klasa Vd: Elżbieta Chodyniecka (5,6), Antoni Ciupiński (4,8), Julia Kuc (4,8), Małgorzata 
Leśniowska (5,4), Amelia Machula (5,1), Daniel Mazur (4,8), Wiktor Nowak (5,6), Hubert 
Pajor (4,8), Marcjanna Stencel (5,0), Julia Szewczak (4,9), Filip Ząbczyk (5,1).

Klasa VIa: Patryk Skoli-
mowski (5,0), Natalia Śliwa 
(5,0), Marcin Hałaczkiewicz 
(5,0)

Klasa VIb: Kacper Śladow-
ski (5,3), Alicja Kania (4,8), 
Wojciech Dzikowski (4,8), 
Paul Grzywaczewski (4,8)

Klasa VIc: Marcin Lasak 
(5,8), Julia Żydek (5,7), Mi-
chał Maksanty (5,7), Zuzanna 
Dąbrowska (5,5), Norbert Sułek (5,3), Agnieszka Bazga (5,2), Maciej Wiciński (5,2), Mag-
dalena Razik (5,1), Martyna Jóda (5,0), Stanisław Molecki (5,0), Zofia Domagała (4,8)

Klasa VId: Julita Ziemkiewicz (5,7), Michał Wójcikowski (5,3), Jakub Dołharz (5,2), 
Weronika Bortnik (5,0), Szymon Wujek (4,9), Oliwia Kusio (4,8), Wiktoria Ogryzek (4,8), 
Zuzanna Prała (4,8), Wiktoria Śmiałowska (4,8), Mateusz Wojewodzic (4,8), Kamil Wołek 
(4,8).

Wcale nie trzeba godzinami ślęczeć nad książkami, żeby mieć dobre oceny. 
Warto się również wyróżniać, choć to wcale nie jest takie proste – przyznają 
tegoroczni prymusi, którzy wraz z końcem roku szkolnego zebrali laury za 
ciężką, całoroczną pracę. W piątek, 24 czerwca uczniowie żarowskich szkół 
oficjalnie zakończyli rok szkolny. I niejeden z nich na świadectwie miał średnią 
powyżej 5,0.

Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali także uczniowie młod-
szych klas.

Na zdjęciu tegoroczni szóstoklasiści, którzy na już na dobre opuścili mury 
żarowskiej podstawówki.

Zobacz prymusów ze Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w Żarowie:

Ciąg dalszyw nast. numerze
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Stowarzyszenie 
„Nasz Kruków”

w gronie
nagrodzonych

Nieopłacone groby 
będą likwidowane

Projekt Stowarzyszenia 
„Nasz Kruków” został na-

grodzony w ramach programu 
grantowego ENERIS „Pomysły 
chroniące środowisko”.

Na realizację projektu „Wieś 
Kruków wykorzystuje tereny 
wspólne do stworzenia stref 
przyjaznych owadom zapyla-
jącym i ptakom” członkowie 
stowarzyszenia otrzymali 5 
tysięcy złotych. Konkurencja 
była spora, bo na 102 zgło-
szone projekty z całej Polski, 
granty zostały przyznane 13 
organizacjom. Z terenu Dol-
nego Śląska tylko trzy, w tym 
Stowarzyszenie „Nasz Kru-
ków” znalazło się w gronie 
nagrodzonych. - W ramach 
projektu mieszkańcy zagospo-
darują i obsadzą roślinami 
nektarodajnymi tereny przy-
drożne i skwery do tej pory 
niezagospodarowane lub tylko 

Urząd Miejski w Żarowie informuje, że od miesięcy let-
nich rozpocznie się procedura likwidacji grobów nie-

opłaconych, na których umieszczono wcześniej naklejkę lub 
tabliczkę GRÓB DO LIKWIDACJI!!!

Informujemy, że pomnik, krzyż oraz symboliczna urna z 
ziemią ze zlikwidowanego grobu, zostaną przechowane do 
momentu odbioru ich przez rodzinę lub bliskich, natomiast 
miejsce zostanie przeznaczone pod ponowny pochówek. 
Przypominamy, że likwidacja grobu nie zwalnia z wniesienia 
opłaty za okres, w którym pozostawał on nieopłacony.

Przypominamy również, iż każdorazowo po upływie 20, 40 
lub 60 lat od pochówku (w przypadku grobów wielomiejsco-
wych od pierwszego pochówku) należy grób albo zlikwido-
wać albo wnieść opłatę prolongacyjną na następne 20 lat. In-
formacja o roku kolejnej wpłaty znajduje się na wcześniejszej 
fakturze.

Przedstawiciele firmy ENERIS osobiście pogratulowali mieszkańcom Kru-
kowa ciekawego projektu.

Moment wręczenia grantu przedstawicielom Stowarzyszenia „Nasz Kru-
ków”.

Po dziś dzień małżonkowie darzą się miłością i wzajemnym szacunkiem.

Podczas uroczystości nie zabrakło kwiatów, lampki szampana, a przede wszystkich ich rodzin i przyjaciół.

Sztuka kompromisu, miłości i wierności to podstawa każdego związku – tak zapewniają szanowni jubilaci.

Małżeństwa
na medal

Miłość, wzajemne zrozumienie i szacunek to według jubilatów, którzy docze-
kali złotych i diamentowych godów recepta na wspólne szczęście małżeńskie. 
Przeżyli razem długie lata, pełne radości, ale też wysiłku i trudu. Doczekali się 
dzieci, wnucząt i prawnucząt. Zawsze razem, pomimo płynącego nieubłaganie 
czasu.

obsadzone trawą. Oprócz spe-
cjalnych odmian roślin dodat-
kowo zaplanowano wykonanie 
„hoteli” dla dzikich zapylaczy 
i poideł oraz budek lęgowych 
dla ptaków. Dzięki temu wzro-
śnie populacja pszczół, dzikich 
zapylaczy i dzikiego ptactwa 
na terenie wsi, co z kolei wpły-
nie na wzrost plonów roślin 
hodowlanych bez stosowania 
sztucznego nawożenia – wy-
jaśnia Katarzyna Banasik-
Bendlewska ze Stowarzysze-
nia „Nasz Kruków”.

Wspólny projekt przedsta-
wicieli Stowarzyszenia „Nasz 
Kruków” to nie będzie tylko 
zagospodarowanie i obsa-
dzenie terenów roślinami. 
Jego realizacja rozpocznie 

się od warsztatów z ochrony 
pszczół i dzikich zapylaczy, 
które poprowadzi krukowski 
pszczelarz. Również najmłod-
si mieszkańcy wsi będą mogli 
brać udział w tym przedsię-
wzięciu. - W warsztatach we-
zmą udział mieszkańcy Kruko-
wa, członkowie stowarzyszenia 
spoza naszej miejscowości, ale 
także zainteresowani miesz-
kańcy gminy Żarów. Ważną 
rolę odgrywać będą najmłodsi, 
którzy wraz z seniorami za-
projektują i wykonają hotele 
dla dzikich zapylaczy i budki 
lęgowe dla ptaków. Kolejnym 
etapem będzie przygotowanie 
terenu pod nasadzenia roślin 
nektarodajnych, zakupione 
zostaną materiały oraz nasa-
dy roślin. Nasadzenia prze-
prowadzone zostaną jesienią i 
wówczas rozmieścimy hotele i 
budki lęgowe. Na uroczystym 

podsumowaniu projektu dzieci 
oraz młodzież przygotują jesz-
cze przedstawienie związane z 
ochroną środowiska – dopo-
wiada Katarzyna Banasik-
Bendlewska z Krukowa.

Ciekawie zapowiada się reali-
zacja ekologicznego projektu 
przez mieszkańców Krukowa. 
Tym bardziej, że – jak zapowia-
dają członkowie stowarzysze-
nia – strefy nektarodajne, gdzie 
zostaną nasadzone zioła, krze-
wy, drzewa i inne rośliny będę 
miejscem edukacji dla innych 
oraz gości odwiedzających 
wieś. A sam projekt przyczyni 
się do ochrony środowiska ży-
cia pszczół i innych owadów 
zapylających oraz ptaków. 

Magdalena Pawlik

Dwie pary małżeńskie: Sta-
nisława i Tadeusz Ślązak 
oraz Kazimiera i Paweł Ry-
chlik w piątek, 24 czerwca 
odebrały medale przyznane 
przez prezydenta RP. Jubilaci 
świętujący 50-lecie oraz 60-
lecie pożycia małżeńskiego 
otrzymali także okoliczno-
ściowe listy gratulacyjne, 
kwiaty, a także serdeczne 
życzenia. - Wspólnie spędzo-
ne lata to dowód wzajemnej 
miłości i zrozumienia. Jest 
to również wzór i przykład 
dla młodych, którzy decydują 
się związać węzłem małżeń-
skim. Serdecznie gratuluje-
my i życzymy dużo zdrowia, 
nieustającej pogody ducha, 
spokoju i długich lat życia – 
składał gratulacje dostojnym 
jubilatom zastępca burmi-
strza Grzegorz Osiecki.

Małżonkowie, podczas 
uroczystości odnowili tak-
że przysięgę małżeńską, 
oświadczając, że „nadal będą 
czynić wszystko, aby ich 
małżeństwa były zgodne, 
szczęśliwe i trwałe”. Chwi-
la ta przyniosła wiele wzru-
szeń i przywróciła nie jedno 
wspomnienie.

Stanisława i Tadeusz Ślą-
zak sakramentalne „TAK” 
powiedzieli sobie 60 lat temu. 
Ślub wzięli 13 kwietnia 1956 
roku. Doczekali się pięcioro 
dzieci, ośmioro wnucząt i 
dziewięcioro prawnucząt, w 
których wychowaniu poma-
gają w miarę możliwości i 
swoich sił. Dziś przebywają 
na zasłużonych emeryturach, 
ciesząc się rodziną i realizu-
jąc swoje pasje. Pan Tadeusz 
uprawia ogródek, a Pani Sta-
nisława ogląda ulubione se-
riale i dzierga na drutach.

 
Kazimiera i Paweł Ry-

chlik złożyli przysięgę mał-
żeńską po pół roku znajo-
mości. Pobrali się dokładnie 
5 marca 1966 roku i od tego 
momentu minęło już 50 lat. 
Doczekali się dwoje dzieci, 
dwóch wnuczek i jednego 
10 miesięcznego prawnuka. 
Obecnie są szczęśliwymi 
emerytami i realizują swo-
ją wspólną pasję – uprawę 
ogródka.

Magdalena Pawlik
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Noc Świętojańska
Puszczanie wianków na wodzie, malowanie twarzy, wspólne żeglowanie, występy artystyczne, a przede 
wszystkim dobra zabawa. Żarowianie w sobotę, 25 czerwca przywitali tegoroczne wakacje podczas Nocy 
Świętojańskiej. Impreza, jak co roku odbyła się nad żarowskim stawem miejskim.

Największym zaintereso-
waniem, zwłaszcza wśród 
najmłodszych mieszkań-
ców cieszyło się wspólne 
żeglowanie. W roli ster-
ników, tradycyjnie spraw-
dzili się burmistrz Leszek 
Michalak i zastępca Grze-
gorz Osiecki, strażacy z 
jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej oraz żarowscy 
wędkarze.- Choć było upal-
nie, pogoda w tym roku nie 
odstraszyła naszych miesz-
kańców. Zwłaszcza tych 
najmłodszych, którzy ze 
swoimi rodzicami i dziadka-
mi chętnie korzystali z uro-
ków wspólnego żeglowania. 
To jedna z głównych atrak-
cji, która odbywa się pod-
czas Nocy Świętojańskiej 

w Żarowie. Najważniejsza 
jest dobra zabawa, której 
mam nadzieję, dziś nie bra-
kowało – mówił burmistrz 
Leszek Michalak. 

Do wspólnej zabawy, pod-
czas sobotniej Nocy Święto-
jańskiej przygrywali muzy-
cy z Żarowskiej Orkiestry 
Dętej, chór Senyor Rici oraz 
zespoły Krukowianie i AN-
MARO. Na scenie wystąpi-
li także  podopieczni koła 
gitarowego z Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. 

Wiele atrakcji najmłod-
szym zapewnili również 
pracownicy TKKF „Che-
mik” Żarów. W turnieju 
sportowym grup zajęcio-
wych pierwsze miejsce 

Szkoła dla rodziców
i wychowawców

Wyrzucasz śmieci do lasu?
Wszystko nagra kamera!

Dzięki fotopułapkom można robić zdjęcia osobom, które nielegalnie wyrzu-
cają śmieci. To przykładowe zdjęcie, które robi fotopułapka. 

Na zdjęciu uczestnicy warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Turniej sportowy grup zajęciowych tradycyjnie przygotował TKKF Chemik. 

Na zdjęciu żarowski chór Senyor Rici, który podczas Nocy Świętojańskiej 
wystąpił przed żarowską publicznością.  

Puszczanie wianków na wodzie to także tradycyjny zwyczaj każdej Nocy 
Świętojańskiej.

Warsztaty prowadziły Paulina Rękas i Urszula Larecka certyfikowane re-
alizatorki ogólnopolskiego programu profilaktycznego Ośrodka Rozwoju 
Edukacji przy MEN  w Warszawie.

Sprytnie i skutecznie. Tak 
działa małe urządzenie, 

nazywane fotopułapką, któ-
re wyczuwa ruch, robi zdję-
cie, a następnie przesyła je 
do odpowiednich instytucji.

Takie urządzenia zostaną 
także zamontowane w róż-
nych miejscach na terenie 
gminy Żarów. Być może w 
ten sposób uda się choć tro-
chę wyeliminować problem 
dzikich wysypisk. - Walczy-
my z tym, jak możemy, ale 
coraz częściej jest to walka 

z wiatrakami. Dlatego zaku-
piliśmy fotopułapki, które ro-
bią zdjęcia, gdy ktoś znajdzie 
się w ich zasięgu. Aparaty 
te rejestrują nie tylko wize-
runek, ale również numery 
rejestracyjne samochodu, 
którym dana osoba przyje-
chała. Można je zamontować 
w dowolnym miejscu, jak cho-
ciażby w pobliżu nielegalnego 
wysypiska. Nagra ona osoby, 
które wyrzucają tam swoje 
odpady.  Dzięki temu będzie 
można je zidentyfikować, uka-

rać i przymusić do posprząta-
nia po sobie – mówi Michał 
Działowski z Referatu Ko-
munalnego Urzędu Miejskie-
go w Żarowie. 

Przypominamy, że meble, 
zużyte opony i inne odpa-
dy bezpłatnie można zosta-
wiać w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów w Żarowie. 
Z punktu przystosowane-
go do magazynowania tego 
typu odpadów komunalnych 
korzystać mogą wszyscy 
mieszkańcy gminy Żarów. 
W każdy poniedziałek, w 
godz. od 16.00 do 18.00, śro-
dę od godz. 14:00 do 18:00 
i sobotę od 10.00 do 12.00 
odpady te można zostawiać 
w firmie Agro system Sp. 
z o.o. Andrzej Konieczny 
przy ul. Armii Krajowej 34 w 
Żarowie. - Mieszkańcy mogą 
przywozić zużyty sprzęt RTV 
i AGD (telewizory, lodówki, 
zamrażarki, lokówki, baterie, 
akumulatory i inne), meble i 
inne odpady wielkogabaryto-

Przez kilka tygodni miesz-
kańcy gminy Żarów mie-

li okazję pogłębiać swoją 
wiedzę w ważnej życiowej 
roli – roli rodziców. Żarowski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
zorganizował specjalne warsz-
taty doskonalące kompeten-
cje wychowawcze rodziców 
„Szkoła dla rodziców i wycho-
wawców”.

Zajęcia odbyły się w ramach 
Gminnego Programu Przeciw-
działania Przemocy i Ochrony 
Ofiar Przemocy na lata 2016-
2021, gdzie jednym z założeń 
jest zmiana postaw, przeko-
nań i zachowań mieszkańców 
gminy Żarów wobec zjawiska 
przemocy oraz promowanie 
wartości rodzinnych i wycho-
wania bez przemocy. - W okre-
sie od 7 maja do 18 czerwca 
rodzice spotykali się, wytrwale 
realizując 40 godzin dydaktycz-
nych programu. Wielu z nich 
zweryfikowało swoje postawy 
rodzicielskie, a także spojrza-
ło na swoje dziecko z zupełnie 
innej perspektywy. Warsztaty 
dały rodzicom możliwość na-
uczenia się w jaki sposób zaspo-
kajać potrzeby swojego dziecka, 
nie zapominając o własnych po-
trzebach. Nie chodzi o to, aby 
sto procent czasu i uwagi po-
święcać dziecku, ale by znaleźć 
odpowiadające nam sposoby 
okazania tego, że zawsze bez 
względu na to, jak się zacho-
wuje nasze dziecko, jest ono dla 
nas ważne i po prostu je kocha-
my – mówi Teresa Borowiec 
koordynatorka warsztatów z 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Żarowie.

Tuż po zrealizowanym pro-
gramie rodzice mieli za zadanie 
wypełnić anonimowe ankiety, 
będące ewaluacją przeprowa-
dzonych warsztatów. Tak od-
powiadali na pytanie, co dał im 

udział w projekcie. - Nowe spoj-
rzenie na dziecko, otwarcie się 
na syna, jego uczucia i potrzeby 
kryjące się za jego zachowania-
mi. Wiedzę i narzędzia do budo-
wania głębszej relacji z synem 
i więzi. (...) Radość, możliwość 
rozwoju i lepsze kontakty z in-
nymi ludźmi. Uzyskałam wiedzę 
i świadomość, gdzie popełniłam 
błąd i wiem, jak ten problem 
rozwiązać. (...) Uświadomiły mi, 
jakie popełniłam błędy w wy-
chowaniu dzieci. Dostałam od-
powiedzi na wiele nurtujących 
mnie zagadnień. Lepiej pozna-
łam siebie. 

Uczestnicy, tuż po skończe-
niu warsztatów otrzymali cer-
tyfikaty oraz podziękowania 
od burmistrza Leszka Micha-
laka za zaangażowanie, wy-
trwałość oraz rozbudzoną chęć 
pogłębiania wiedzy w tak waż-
nej życiowej roli – roli rodzi-
ca. - Serdeczne podziękowania 
kieruję do Teresy Borowiec za 
ogromne wsparcie, koordynację 
i sprawną organizację wszyst-
kich etapów warsztatów oraz 
Artura Adamka za nieodpłat-
ne udostępnienie sali podczas 
trwania tej wyjątkowej „szkoły” 
dla rodziców. Dziękuję także 
rodzicom za Waszą niezwykłą 
postawę, ale przede wszystkim 
za to, że w biegu życia udało się 
Wam zatrzymać po to, aby sko-
rzystać z wiedzy, doświadczenia 
niezbędnego w procesie stawa-
nia się coraz doskonalszym ro-
dzicem. W moim przekonaniu to 
wyraz pięknej miłości do swoje-
go dziecka. Gratuluję i dziękuję 
za tak wiele pozytywnych infor-
macji zwrotnych oraz ogromną 
dawkę Waszego optymizmu 
– dopowiada Anita Denes-
Ziemkiewicz kierownik ża-
rowskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Magdalena Pawlik

we, odpady biodegradowalne 
tj. liście, trawę, rozdrobnione 
gałęzie, zużyte opony od po-
jazdów osobowych, przeter-
minowane leki i chemikalia 
oraz w workach tworzywa 
sztuczne, papier, tekturę, 
szkło i metale. Raz w miesią-
cu można przekazać również 
do 0,5 m3 gruzu budowlane-
go. Przypominamy, że dostar-
czając odpady do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
należy mieć ze sobą dowód 
osobisty - wyjaśnia Tomasz 
Kuska, inspektor ds. gospo-
darki komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. 

Nie ma więc potrzeby, aby 
podrzucać śmieci do lasu czy 
przydrożnych rowów. Takie 
zachowania będą karalne. A 
teraz, dzięki urządzeniom, 
które zainstalowane zosta-
ły na terenie gminy Żarów 
być może uda się szybciej i 
sprawniej przyłapać na gorą-
cym uczynku.

Magdalena Pawlik

zajęła grupa zajęciowa 
„Dziupla Kanarka” w Mro-
winach, drugie miejsce 
„Pomysłowe Ludki” w Bu-
kowie, trzecie dla placówki 
wsparcia dziennego „Czte-
ry Pory Roku”, a czwarte 
miejsce zajęła grupa zaję-

ciowa „Pszczółki” w Po-
żarzysku. Turniej został 
sfinansowany z budżetu 
gminy Żarów, ze środków 
przeznaczonych na profi-
laktykę i rozwiązywanie 
problemów alkoholowych. 

Magdalena Pawlik
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Śladami historii

część
I

Szkoła dla rodziców
i wychowawców

Na zdjęciu Katarzyna Wilk nowy szef żarowskiej policji. 

Wspólne zdjęcie najmłodszych uczestników Akademii Malucha wraz z opiekunami i prowadzącymi zajęcia.

Integracja w każdym wieku Wakacje w Akademii Malucha

Nowa komendant 
policji w Żarowie

Zarówno dla osób niepełno-
sprawnych, jak i seniorów 

była to okazja do lepszego i 
wzajemnego spotkania, zdo-
bycia nowych doświadczeń, a 
także wspólnej integracji.

Z okazji Dnia Niepełno-
sprawności emeryci, renciści 
i niepełnosprawni wyjechali 
na integracyjną wycieczkę do 
Kudowy Zdrój. Uczestników 
wyprawy tradycyjnie pożegnał 
burmistrz Leszek Michalak. - 
Życzę Wam bezpiecznej podró-
ży, niezapomnianych wrażeń, 
a przede wszystkim słonecznej 
pogody. Mam nadzieję, że dla 
obydwu grup będzie to ciekawie 
i intensywnie spędzony czas – 
taki słowami pożegnał uczest-

ników integracyjnej wycieczki 
burmistrz Leszek Michalak.

Wspólna integracja rozpo-
częła się od zwiedzania Ka-
plicy Czaszek w Czermnej. 
Kolejnym punktem na mapie 
było uzdrowisko w Kudowie 
Zdrój, Park Zdrojowy, Pijalnia 
Wód Mineralnych oraz Sala 
Koncertowa. - Nigdy nie jest za 
późno na aktywność, twórcze 
i kreatywne spędzanie czasu 
wolnego, pełne uczestnictwo w 
życiu społecznym i kulturalnym, 
a przede wszystkim pomoc dru-
giemu człowiekowi. Nasi miesz-
kańcy udowadniają, że jest to 
możliwe. Uczestnicy wycieczki 
zwiedzali Kaplicę Czaszek w 
Czermnej, która wybudowana 

została w 1776r. i której ściany 
i sufit wyłożone są trzema tysią-
cami czaszek i kości ludzkich. 
Po przejmującej lekcji historii 
udaliśmy się do Kudowy Zdrój 
jednego z najpiękniejszych 
uzdrowisk w kraju, podziwiając 
uroki miasta, w tym Park Zdro-
jowy, Pijalnię Wód Mineralnych 
oraz Salę Koncertową. W parku 
rośnie ponad 300 okazów krze-
wów i drzew – opowiada Anita 
Denes-Ziemkiewicz kierow-
nik żarowskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej.

Na aktywność nigdy nie jest 
za późno. Zwłaszcza wtedy, 
kiedy można łączyć przyjemne 
z pożytecznym.

Magdalena Pawlik

Wspólnymi zabawa-
mi kolejny już rok 

szkolny pożegnały dzieci z 
żarowskiej Akademii Ma-
lucha.

Maluchy, jak i kadra pro-
wadząca udają się na zasłu-
żony odpoczynek wakacyj-
ny. W czwartek, 30 czerwca 
na ostatnim przed sezonem 
letnim spotkaniu wszyscy 
uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, słody-
cze oraz upominki książ-
kowe. - Kolejny udany rok 
w Akademii Malucha już za 
nami. Zajęcia, które wspólnie 
z biblioteką realizuje Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie wciąż cieszą się du-

żym zainteresowaniem. We 
wrześniu spotkamy się zno-
wu. Część dzieci powróci do 
Akademii, inne zaś uczestni-
czyć będą w zajęciach pla-
stycznych GCKiS - mówi 
Elżbieta Kulas, prowadząca 
zajęcia w żarowskiej Akade-
mii Malucha.

Za zaangażowanie, wspar-
cie i kolejny rok w akademii 
podziękowania usłyszeli 
również opiekunowie ża-
rowskich zajęć. Podzię-
kowania na ręce Elżbiety 
Kulas z Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu oraz 
pracowników biblioteki 
składali najmłodsi uczest-
nicy Akademii Malucha. 

- Podziękowania składam 
również rodzicom, dziad-
kom i opiekunom wszystkich 
maluchów, które uczęszcza-
ły na tegoroczne zajęcia. 
Dziękuję za Wasze chęci, 
cierpliwość i zdeterminowa-
nie - dopowiada Stanisława 
Biernacka.

Akademia Malucha kolej-
ne zajęcia rozpocznie tuż po 
wakacjach. Na zajęciach, któ-
rych uczestnikami są dzieci 
od szóstego miesiąca życia do 
lat czterech najmłodsi oglą-
dają bajki, czytają książki, 
ale także biorą udział w za-
bawach ruchowych, poznaw-
czych i zręcznościowych.

Magdalena Pawlik

Od 1 lipca pracę na sta-
nowisku komendanta 

policji w Żarowie rozpoczęła 
Katarzyna Wilk.

Do tej pory pełniła funkcję 
zastępcy naczelnika wydzia-
łu kryminalnego policji w 
Świdnicy. Jest rodowitą Żaro-
wianką, choć obecnie mieszka 
w Świdnicy. Przed nią nowe 
obowiązki i wyzwania, choć 
jak sama przyznaje, taka spe-
cyfika pracy wcale nie jest jej 
obca. - Z pewnością to większa 
odpowiedzialność, ale także 
kolejne nowe doświadczenie – 
mówi Katarzyna Wilk nowa 
komendant żarowskiej policji.

Nie są to jedyne zmiany na 
żarowskim komisariacie po-
licji. W kierowaniu jednost-
ką policji w Żarowie nowej 
komendant pomagać będzie 

aspirant sztabowy Marcin Ja-
błoński. Obowiązki zastępcy 
komendanta policji w Żarowie 
objął oficjalnie z dniem 1 lip-
ca. Do tej pory pracował jako 
zastępca komendanta policji w 
Strzegomiu. 

Podinspektor Katarzyna 
Wilk zastąpiła na stanowisku 
dotychczasowego komendan-
ta policji w Żarowie Janusza 
Kozendrę, który został odde-
legowany do pracy w Świebo-
dzicach. Komisariat zmienił 
także dotychczasowy zastępca 
komendanta policji w Żarowie 
Sławomir Jankowski, który 
od 1 lipca objął stanowisko 
zastępcy komendanta policji 
w Strzegomiu. Jego miejsce 
w Żarowie zajął Marcin Ja-
błoński.

Magdalena Pawlik

W I wieku n.e. na dzisiejsze ziemie polskie, nastąpiła inwazja plemion germań-
skich Wandalów (Silingowie, Hasdingowie), Burgundów i innych, przybyłych z 
Europy Północnej (Jutlandia, Meklemburgia, Rugia, Bornholm).

Ci pierwsi weszli następnie 
w skład związku plemien-
nego Lugiów, pozostających 
pod silnym wpływem cel-
tyckim. Okres dominacji 
Wandalów w południowej 
i środkowej Polsce trwał do 
około IV wieku i związany 
jest z archeologiczną kulturą 
przeworską. W międzyczasie 
ze Skandynawii (Väster-
götland, Östergötland, Go-
tlandia) przybyli w I wieku 
n.e. germańscy Goci i Ge-
pidzi, którzy osiedlili się na 
Pomorzu Gdańskim, gdzie 
pozostawali około 150 lat. 
Stworzyli oni archeologicz-
ną kulturę wielbarską. Goci 
rozszerzyli swe siedziby 
na Kujawy, Wielkopolskę i 
Mazowsze, a następnie roz-
poczęli wędrówkę wzdłuż 
Wisły i Bugu na południo-
wy wschód w kierunku Mo-
rza Czarnego, docierając 
na Krym. Gepidzi później 
ruszyli na południe, zaję-
li tereny nad Cisą, po czym 
opanowali Kotlinę Panońską 
i Transylwanię. Cała Euro-
pa Środkowa znajdowała się 
wówczas ponadto pod znacz-
nymi wpływami kulturowy-
mi i cywilizacyjnymi wiel-

kiego śródziemnomorskiego 
cesarstwa rzymskiego, stąd 
właśnie pochodzi termin 
okres wpływów rzymskich 
datowany na lata 0/20 – ok. 
310-450 n.e. (dzielony na 
fazy w datowaniu archeolo-
gicznym: B1, B2, C1, C2, 
C3/D, D – zwany „okresem 
wędrówek ludów”). W tym 
właśnie czasie zasiedlenia 
południowej części Dolnego 
Śląska dokonały plemiona 
germańskie. Na ponad 1000 
lat przed tym jak założone 
zostały pierwsze miejscowo-
ści dzisiejszej gminy Żarów, 
istniały tutaj osady zamiesz-
kane przez germańską lud-
ność, która utożsamiana jest 
ze wspomnianym już wcze-
śniej plemieniem Silingów. 
Pod względem terytorialnym i 
chronologicznym osadnictwo 
to odpowiada archeologicznej 
tzw. kulturze przeworskiej. 
Osady tej kultury (germań-
skich Silingów) znajdowały 
się w granicach lub w pobliżu 
kilku dzisiejszych miejscowo-
ści gminy Żarów. Najstarsza z 
nich zlokalizowana w pobliżu 
Przyłęgowa, datowana jest na 
fazy B2-C1 okresu wpływów 
rzymskich, czyli na lata ok. 

70-260 n.e. Trzy pozostałe 
funkcjonowały w latach ok. 
260-310 n.e. (faza C2), oraz w 
latach ok. 310-450 n.e. (faza 
C3/D). Inne osady kultury 
przeworskiej zlokalizowane 
były w obrębie Krukowa (1 
osada), Mielęcina (2 osady, 
w tym jedna z fazy młod-
szej C1-C2 – 150-320 n.e.) i 
Wierzbnej (1 osada z okresu 
późnego C3/D - 310-450 n.e). 
Inne ślady osadnictwa kultury 
przeworskiej (gł. fragmenty 

ceramiki) odnaleziono w po-
bliżu: Łażan (1 obszar), Mar-
cinowiczek (1 obszar – okres 
późny C3/D - 310-450 n.e), 
Przyłęgowa (1 obszar) oraz w 
Wierzbnej (1 obszar – okres 
późny C3/D - 310-450 n.e). 
Czym była kultura przewor-
ska oraz kim byli Silingowie, 
zamieszkujący okolice Żaro-
wa ponad 1500 lat temu ?

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury i 

Sportu w Żarowie
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W drodze
do RIO Złoto i rekord

Mistrzostw Polski
Turniej na 20-lecie

UKS „Głęboka Purpura”

Wakacyjne zajęcia piłki ręcznej

Zryw na podium
Zieloni z utrzymaniem

Wicelider WTA

Memoriał Jerzego Klem-
pela i Turniej Piłki Ręcz-

nej – tak Uczniowski Klub 
Sportowy „Głęboka Pur-
pura” świętował dwudzie-
stolecie swojej działalności. 
17 i 18 czerwca zorganizowano 
w Żarowie dwa turnieje piłki 
ręcznej. Pierwszy (17 czerwca) 
odbył się IV Memoriał Jerzego 
Klempela. Brały w nim udział 
zespoły z SP Żarów, Jaworzy-
na Śląska, Mieczków i Pastu-
chów. Gdyby nie problemy z 
terminem to byłyby również 
drużyny z SP Mrowiny i Kąt 
Wrocławskich. Decydujący 
okazał się mecz SP Żarów z 
SP Pastuchów, który zakoń-
czył się remisem 4 : 4 (2 : 2), 
co przy remisie SP Pastuchów 
z SP Jaworzyna Śląska 5 : 5 
(3:2) i zwycięstwie Żarowa 
nad Jaworzyną 2 : 1 (0 : 1) dało 
zwycięstwo zawodnikom z Ża-
rowa przed Pastuchowem i Ja-
worzyną. „Królem Strzelców” 
Memoriału został Antoni Sta-
nulewicz z SP Pastuchów (15 
bramek). Zwycięska ekipa grała 
w składzie: Dawid Bogacki (2 
bramki), Marcin Hałaczkie-
wicz, Wiktor Huber (2), Filip 
Kamiński, Tomasz Kotula, 
Kacper Lulek, Dawid Ma-
rzec, Kacper Moryl, Wiktor 
Nowak (2), Oskar Ogryzek, 
Hubert Pajor, Szymon Pilski 
(3) i Jakub Śladowski. Opie-
kunem była Ewa Wygodzka. 
Grano systemem „każdy z każ-
dym” 2 x 10 min.

Dzień później grały dziew-
częta. W turnieju zamykającym 

20 lat (dokładnie 21) działalno-
ści UKS „Głęboka Purpura” 
Żarów uczestniczyły ekipy z 
Jaworzyny Śląskiej, Kąt Wro-
cławskich (dwa zespoły) oraz 
gospodarz: „Głęboka Purpura”. 
W decydującym o zwycięstwie 
w turnieju meczu pierwszy 
zespół z Kąt pokonał gospoda-
rzy z Żarowa. Trzecie miejsce 
zajęła drużyna z Jaworzyny 
Śląskiej. „Królem Strzelców” 
została Martyna Włodarczyk 
z Zespołu „GOKiS” Kąty Wro-
cławskie I, która zdobyła 24 
bramki. Grano systemem „każ-
dy z każdym” 2 x 15 min.  

Zwycięski zespół tworzyły: 
Zofia Brzoza, Kornelia Grad, 
Julia Łukaszewicz, Patrycja 
Kordiuk, Martyna Włodar-
czyk, Justyna Stodolna i Ma-
rysia Żeligowska. Opiekunem 
był Jerzy Dyrkacz.

Zespół z Żarowa wystąpił 
w zestawieniu: Małgorzata 
Kulig (kapitan, 13 bramek), 
Martyna Wichot (bramkar-
ka), Aleksandra Buchowska 

(3), Wiktoria Brzezicka (4), 
Martyna Chodurek, Klaudia 
Dubicka, Natalia Piotrowska 
(3), Aleksandra Porabik, 
Klaudia Skalska i Zuzanna 
Wróbel.   

W organizacji tych za-
wodów pomagali: Jagoda 
Młyńczyk, Mariusz Ko-
zakow, Antoni Feszter 
oraz uczennice żarowskiego 
gimnazjum: Martyna Cho-
durek, Amelia Marczak, 
Natalia Piotrowska i z SP 
Żarów Wiktoria Kowalska 
(zawodniczka „GP” na „L 
-4”) oraz Bartosz Buchow-
ski. Opiekę medyczną za-
pewnili żarowscy strażacy. 

Serdeczne podziękowa-
nia składam także dyrekcji 
Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie, 
zarządowi BS w Świdnicy, 
Katarzynie Klimowicz, 
Jarosławowi Krukowi oraz 
Kazimierzowi Bordulako-
wi za wsparcie.

Piotr Jaskólski 

Na zdjęciu z opiekunem Ewa Wygodzka drużyna w składzie: Tomasz Kotu-
la, Hubert Pajor, Filip Kamiński, Dawid Bogacki, Szymon Pilski, Wiktor Hu-
ber, Marcin Hałaczkiewicz, Dawid Marzec, Jakub Śladowski, Kacper Lulek, 
H. Żelazko, Kacper Moryl, Oskar Ogryzek, Wiktor Nowak. 

Tytuł Mistrza Polski to już powoli tradycja, fot. Mi. Biczyk, źródło www.
pzla.pl

W trakcie wakacyjnej przerwy od nauki w Żarowie od-
bywać się będą także zajęcia sportowe. Część z nich 

dla dzieci i młodzieży organizuje żarowskie Gminne Centrum 
Kultury i Sportu. Wśród atrakcji znajdzie się również wiele 
dla miłośników piłki ręcznej. Te zajęcia od lat organizuje 
Piotr Jaskólski. 

W zajęciach piłki ręcznej można uczestniczyć przez cały 
okres wakacyjny we wtorki i czwartki, w godz. 11.00-
13.00. Zajęcia rozpoczną się od 11 lipca.

Serdecznie zapraszamy!

Zła aura nie przeszkodziła Pawłowi Fajdkowi w zdobyciu złotego medalu Mi-
strzostw Polski. Rezultat 81.87 m umocnił wychowanka ULKS Zieloby Dąb 
Żarów na pozycji lidera list światowych.

Bydgoskie zawody były na 
ponad godzinę przerywane 
przez burze i gradobicia. 

Fajdek rozpoczął konkurs 
rzutu młotem od mocnego 
uderzenia. Mistrzowi świa-
ta trudne warunki pogodowe 
nie przeszkodziły w uzyska-
niu już w pierwszej serii od-
ległości 81.87 m. Osiągnięty 
wynik jest nowym rekordem 
Mistrzostw Polski. W całym 
konkursie Fajdek miał mie-
rzoną już tylko jedną próbę – 
78.11. Srebro zdobył Wojciech 
Nowicki (77.09), a brąz Arka-
diusz Rogowski (70.87).

- Moje rzuty dziś były zmien-
ne jak pogoda. Cieszę się z 
nowego rekordu Mistrzostw 
Polski oraz z najlepszego wy-
niku w tym roku na świecie. 
Pierwszy rzut chciałem oddać 
bardzo mocny, bo było zagro-
żenie, że przez złą pogodę nie 
dokończymy zawodów. Teraz 
Mistrzostwa Europy, gdzie 
również chcę pokazać się z 
mocnej strony – skomentował 
na gorąco Paweł Fajdek.

Mistrzostwa Starego Kon-
tynentu odbędą się od 6 do 
10 lipca. W Amsterdamie zo-
baczymy rekordową ilość za-

wodników. Do startu zgłosiło 
się 1469 uczestników. 

W Mistrzostwach Europy 
weźmie udział 50 z 51 fede-
racji członkowskich European 
Athletics. W stolicy Holandii 
zabraknie reprezentacji Rosji, 
która wykluczona jest również 
z Igrzysk Olimpijskich. Swój 
debiut w europejskim czem-
pionacie będzie miała repre-
zentacja Kosowa. 

Największą ekipę przysyłają 
do Amsterdamu Niemcy. Ich 
reprezentacja liczyć będzie aż 
110 lekkoatletów, najwięcej 
od mistrzostw w Budapesz-
cie przed 18 laty. Drugą pod 
względem ilości zgłoszonych 
zawodników ekipą będzie 
Anglia – 103 osoby. Do naj-
liczniejszych zespołów star-
tujących na Stadionie Olim-
pijskim należeć będą też m.in. 
reprezentacje Polski, Hiszpa-
nii oraz Francji.

Początek mistrzostw Europy 
w środę 6 lipca. Realcje na an-
tenach TVP. 

Krzysztof Dutkiewicz

Oliwer Hanc został wice-
lidetem Wrocławskiego 

Turnieju Amatorów w tenisie 
ziemnym. 

Mieszkaniec Kalna był fawo-
rytem. Na przeszkodzie stanął 
Bartrosz Kotarba, który udo-
wodnił, że jest w fantastycznej 
formie. Po pokonaniu Fran-
ciszka Grzesiaka oraz Kac-
pra Nowaka z rozpędu wygrał 
też z Oliwerem Rysztakom. 
Duże znaczenie miała wygra-

na z Nowakiem, która dała 
awans do półfinału. Kolejnym 
rywalem był Oliwer Hanc. Na 
ostatnim turnieju pokonał go w 
fazie grupowej, ale tym razem 
zmotywowany utrzymaniem 
prowadzenia w klasyfikacji 
generalnej rywal, nie dał się 
zaskoczyć. Kotarba nawiązał 
walkę tylko w drugim secie, 
ale ostatecznie to mieszkaniec 
Kalna był górą. 

Pierwsza trójka stanęła do 
boju o wygraną w całym cy-
klu. Półfinały były bardzo 
wyrównane, ale końcówki 
setów lepiej wytrzymali Bar-
tosz Kotarba, pokonując 8:7, 
7:5 wysokiego Rysztaka. W 
drugim pojedynku Gaweł 
ograł takim samym wynikiem 
dwa lata młodszego Hanca. 
W meczu o 3 miejsce lepszy był 
gracz z Kalna.

Po wyczerpującym finale, 
który ze względu na dużą ule-
wę został dokończony w hali 
triumfował Gaweł, pokonując 

rywala w trzech setach  i to on 
ponownie wygrał Youth Cup. 
Drugie miejsce ostatecznie 
obronił Hanc, który tylko o 10 
punktów wyprzedził Kotarbę. 

- Szkoda pierwszego miejsca. 
Turniej był bardzo długi. Zabra-
kło niewiele do zwycięstwa w 
całej klasyfikacji. W następnej 
edycji postaram się powalczyć 
o zwycięstwo – podsumował 
swój występ Oliwer Hanc. 

Krzysztof Dutkiewicz

Korty tenisowe 
już otwarte

Zapraszamy na korty teni-
sowe Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 
Miejsce: Osiedle Pia-
stów (obok ul. Górniczej) 
Godziny otwarcia: codzien-
nie od 10:00 do zmroku.
Cena: 10 zł./godz bez 
względu na wiek Rezerwa-
cja tel.: 795 933 721.

Rozgrywki zakończyli pił-
karze występujący w niż-

szych ligach. 
O włos od awansu do kl. A 

byli piłkarze Zrywu Łażany, 
którzy zakończyli zmagania 
na 3. miejscu. Promocję do 
rozgrywek szczebla wyższego 
uzyskał mistrz Darbor Bole-
sławice, oraz druga drużyna 
Błękitni Słotwina. Ci drudzy 
zgromadzili identyczną ilość 
punktów co Zryw Łażany, 
jednak o kolejności decydował 
bilans bezpośrednich spotkań. 
Za piłkarzami z Łażan znala-
zła się Wierzbianka Wierzbna, 
zostając czwartą siłą w lidze. 
Na 14. miejscu swój udział w 
rozgrywkach zakończyła Bły-

skawica Kalno.
W kolejnym sezonie na bo-

iskach kl. A zobaczymy za-
wodników Zielonych Mro-
winy. Dwadzieścia sześć 
punktów i 13 pozycja pozwoli-
ła „Koniczynką” utrzymać się 
w lidze. Zwycięstwo i awans 
do szczebla wyższego dla 
MKS Szczawna-Zdrój. Lider 
nie miał sobie równych w za-
kończonym sezonie, wygry-
wając mistrzostwo z przewagą 
20 punktów nad resztą stawki! 
Mistrz wywalczył 83 punkty 
na 90 możliwych do zdobycia. 
Jedynym pogromcą okazał się 
Włókniarz Głuszyca, który 
pokonał Szczawno 3:2 w 13. 
kolejce. Dodatkowo MKS naj-

lepiej bronił i najwięcej strze-
lał w rozgrywkach. Do siatki 
rywali trafiał 138 razy, co daje 
bardzo dobrą średnią, ponad 
czterech na mecz, tracąc zale-
dwie 25 goli. 

Wicemistrzostwo dla Gór-
nika Boguszów-Gorce, który 
był blisko awansu do ligi okrę-
gowej. Awans uzależniony był 
od zwycięstwa LKS Bystrzycy 
Górnej oraz Zjednoczonych 
PCO Żarów w meczach ba-
rażowych o IV ligę. Obydwie 
ekipy nie zdołały wywalczyć 
miejsca wśród najlepszych dru-
żyn Dolnego Śląska, dlatego od 
nowego sezonu Górnik ponow-
nie wystąpi w kl. A.

Krzysztof Dutkiewicz


