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„Lato z Komarami” Dożynki gminne
w Żarowie

Zapraszamy na 
otwarcie basenu

w Żarowie Tegoroczne Święto Plo-
nów będzie miało szcze-

gólny charakter.
Rolnicy z gminy Żarów 

spotkają się w niedzielę, 
11 września na żarowskim 
targowisku, aby tam po-
dziękować za udane zbiory 
i świętować zakończenie 

W szczytnym celu miesz-
kańcy gminy Żarów ba-

wili się podczas wakacyjnego 
festynu „Lato z Komarami” w 
sobotę, 30 lipca.

Połączyli siły, by wspólnie 
zbierać pieniądze na rehabili-
tację siedmioletniej mieszkan-
ki Żarowa Julii Malik, która 
cierpi na rzadką chorobę gene-
tyczną Zespół Angelmanna. W 
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żniw. To Żarowianie w tym 
roku będą gospodarzem 
gminnych dożynek i to oni, 
wspólnie z mieszkańcami 
Mielęcina i Mikoszowej 
przygotują dla wszystkich 
uczestników szereg rozma-
itych atrakcji.

więcej na str. 4
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Szkoły przygotowują się do nowego 
roku szkolnego.

I Żarowskie Spotkanie Miłośników 
Motoryzacji cieszyło się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców 
gminy Żarów.

Paweł Fajdek wygrywał wszystko 
i wszędzie od dwóch sezonów. 
Był dominatorem.

Więcej
na str. 3

zbiórce datków pomagali nie 
tylko Żarowianie, ale również 
sami organizatorzy i pomysło-
dawcy wakacyjnej imprezy: 
burmistrz Leszek Michalak, 
przedstawiciele Żarowskiej 
Wspólnoty Samorządowej, 
GCKiS, Ośrodka Pomo-
cy Społecznej oraz TKKF 
„Chemik” Żarów.

więcej na str. 4

Na zdjęciu Julia Malik w objęciach swoich rodziców. 

Burmistrz Leszek Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej Roman 
Konieczny i dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie Artur 
Adamek zapraszają mieszkańców gminy Żarów na prezentację basenu w 
Żarowie, która zaplanowana została na środę, 31 sierpnia o godz. 18.00 
przy ul. Piastowskiej 10B.

Chętnych zapraszamy po odbiór bezpłatnych zaproszeń do Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu przy ul. Piastowskiej 10A w Żarowie w dniach 25–
30 sierpnia w godzinach 8.00–15.30.

Wejście na prezentację basenu tylko z pobranym zaproszeniem. Ilość 
miejsc ograniczona.
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Kronika Policyjna
Uwaga na oszustów
w Internecie
Internetowi oszuści nie próżnują 
i ciągle próbują naciągać poten-
cjalnych klientów na portalach 
aukcyjnych. Przekonał się o tym 
mieszkaniec gminy Żarów, któ-
ry za pośrednictwem portalu olx.

pl wpłacił 450 złotych zaliczki na poczet wynajmu lokalu 
letniskowego w nadmorskiej miejscowości. Po dotarciu na 
miejsce okazało się, że domek letniskowy wcale w tym miej-
scu nie istnieje. Internetowemu oszustowi grozi od 6 mie-
sięcy do 8 lat pozbawienia wolności. - Pamiętajmy przede 
wszystkim, że zawsze powinniśmy się kierować ograniczonym 
zaufaniem do sprzedającego. To podstawowa zasada, której 
pod żadnym pozorem nie wolno nam ignorować. Szczególną 
ostrożność należy zachować przy korzystaniu z portali, które 
działają na zasadzie lokalnej tablicy ogłoszeń i nie wymagają 
od sprzedawcy i kupującego podania dokładnych danych. Pa-
miętajmy, że często złapanie oszustów nie jest równoznaczne z 
odzyskaniem pieniędzy – mówi Katarzyna Wilk komendant 
policji w Żarowie.

Ukradł telefon z samochodu
Funkcjonariusze policji wyjaśniają okoliczności zdarzenia, 
które miało miejsce na jednym z żarowskich parkingów. 
Nieznany sprawca ukradł z pozostawionego na parkingu, 
otwartego samochodu telefon marki Samsung. Nie udało się 
jeszcze ustalić tożsamości złodzieja. Za kradzież może trafić 
do więzienia nawet na 5 lat. 

Skradzione auto znalazło się w Żarowie
Samochód marki Volkswagen Golf, który 12 lipca został 
skradziony z Kamiennej Góry był zaparkowany na jednym z 
żarowskich parkingów. Został zabezpieczony przez żarow-
skich funkcjonariuszy i trafił już z powrotem do swojego 
właściciela. Był w nienaruszonym stanie, ale wciąż nie wia-
domo, kto dokonał kradzieży. Grozi za to kara pozbawienia 
wolności do 5 lat. 

Pijani za kierownicą
Rekordzista w wydychanym powietrzu miał ponad 2 promi-
le alkoholu. Wśród nietrzeźwych kierujących, których uda-
ło się przyłapać na „gorącym” uczynku byli też rowerzyści. 
Zdecydowana większość kierowała mając w organizmie po-
nad promil alkoholu. - Mimo nieustannych apeli i wysokich 
sankcji ciągle nie brakuje kierowców na podwójnym gazie. 
Pijani kierowcy, ale także rowerzyści stanowią poważne za-
grożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tylko w ostat-
nim czasie odnotowaliśmy na terenie naszej gminy wiele ta-
kich przypadków – informuje komendant policji Katarzyna 
Wilk.

Nie dostosował prędkości
Do tragicznego zdarzenia doszło na terenie drogi Tarnawa-
Imbramowice. Kierowca motocykla prawdopodobnie nie do-
stosował prędkości jazdy i stracił panowanie nad pojazdem, 
uderzając w dwa samochody, w tym w ciężarówkę. Doznał 
rozległych obrażeń i natychmiast przetransportowano go do 
szpitala. Z badań krwi udało się ustalić, że był trzeźwy. Po-
szkodowany 28-latek to mieszkaniec Środy Śląskiej.

Oprac. Magdalena Pawlik

→ Sprzedam mieszkanie w Imbramowi-
cach: 3 pokoje i kuchnia, 46 m2, piwnica i 
pomieszczenie gospodarcze wraz z ogro-
dem 600 m2 z przeznaczeniem działki bu-
dowlanej, uzbrojona. Tel. 698 682 355 
→ Sprzedam mieszkanie w Żarowie 44 m2. 
Tel. 508 299 700

→ Sprzedam działki budowlane w Mrowinach, ul. Kolejowa 1. 
Tel.: 74 8589499
→ Sprzedam działkę budowlaną 16 ar w Imbramowicach. 
Cena 35 tys. Tel. 530 530 486

§ Na chwilę obecną instytu-
cja konkubinatu pozosta-

je prawnie nieuregulowana, 
mimo że jest dziś zjawiskiem 
powszechnym. Staje się ona 
przedmiotem zainteresowa-
nia dopiero wówczas, gdy 
jedno z partnerów umiera, 
bądź dochodzi do konfliktu. 
Warto zatem wskazać, jakie 
są rzeczywiste prawa i obo-
wiązki konkubentów wynika-
jące z pozostawania ze sobą w 
tzw. „związku partnerskim”. 
W orzecznictwie sądowym 
przyjęło się, że konkubi-
nat oznacza trwały związek 
dwojga osób odmiennej płci, 
które nie zawarły związku 
małżeńskiego. Jest to więc 
wspólne pożycie analogiczne 
do małżeńskiego, tyle że po-
zbawione legalnego węzła. 

§ Wzajemne rozliczenia 
między konkubentami

Czy w konkubinacie istnieje 
wspólnota majątkowa? Zasa-
dą jest, że konkubenci nie są 

wobec siebie zobowiązani do 
świadczeń alimentacyjnych. 
Co więcej majątek nabyty w 
trakcie trwania związku sta-
nowi odrębną własność każ-
dego z nich, chyba że stroną 
umowy będą obydwoje part-
nerzy. Jednym ze sposobów 
zabezpieczenia wzajemnych 
roszczeń majątkowych kon-
kubentów jest zawarcie przez 
nich umowy, co pozwoli na 
ukształtowanie ewentual-
nych rozliczeń majątkowych 
w przypadku rozpadu ich 
związku np. zawarcie umo-
wy spółki cywilnej lub wpro-
wadzenie współwłasności w 
częściach ułamkowych. 

§ Dziedziczenie
Czy osoby będące w 

konkubinacie mogą po sobie 
dziedziczyć? Istotną infor-
macją jest to, że konkubenci 
nie dziedziczą po sobie - nie 
należą do kręgu tzw. spadko-
bierców ustawowych. Rodzi 
to dramatyczne sytuacje, gdy 
osoby żyły ze sobą długo, 
wspólnie dorobiły się ma-
jątku, a potem okazało się, 
że jedynymi uprawnionymi 
do spadkobrania są człon-
kowie rodziny, z którą para 
nie utrzymywała żadnych 
kontaktów. Dlatego jedynym 
sposobem zabezpieczenia 
osoby, z którą dzielimy życie 
na wypadek naszej śmierci 
jest sporządzenie testamen-
tu. Jednak nawet jeżeli zmar-
ły konkubent nie sporządził 
testamentu, to jego spadko-
biercy nie mogą wymusić na 
drugim natychmiastowego 
opuszczenia mieszkania - 
zgodnie z art. 923 kc konku-
bent jako osoba bliska spad-
kodawcy, który mieszkał z 
nim do dnia jego śmierci, 

może korzystać z mieszka-
nia i jego wyposażenia przez 
okres 3 miesięcy od dnia 
śmierci spadkodawcy. Jeżeli 
natomiast mieszkanie było 
jedynie wynajmowane przez 
zmarłego konkubenta, jego 
partner ma prawo do wstą-
pienia w stosunek najmu w 
miejsce zmarłego partnera.

§ Kwestie podatkowe
Jak wyglądają rozliczenia 

podatkowe w konkubinacie? 
Osoby żyjące w konkubinacie 
nie mogą wspólnie składać 
zeznania rocznego, jednak za 
zobowiązania wobec fiskusa 
odpowiadają solidarnie - or-
dynacja podatkowa zgodnie 
z art. 111§3 przewiduje od-
powiedzialność solidarną obu 
konkubentów za zaległości 
podatkowe każdego z nich. 
Jeżeli partnerzy mają wspól-
ne dziecko, jedno z nich może 
wybrać sposób rozliczenia 
podatku wraz z dzieckiem - w 
świetle prawa bowiem samot-
nie wychowuje dziecko.

§ Konkubinat a rodziciel-
stwo

Jak wygląda sytuacja praw-
na dziecka z konkubinatu? 
Dziecko, które pochodzi z 
małżeństwa korzysta z do-
mniemania pochodzenia od 
męża matki w przeciwień-
stwie do dziecka urodzone-
go w konkubinacie. Jeżeli 
dziecko urodziło się w tzw. 
związku nieformalnym oj-
ciec koniecznie powinien 
formalnie uznać dziecko - 
dziecko uznane przez ojca 
korzysta nie tylko z praw do 
alimentów, ale w przypadku 
jego śmierci także z prawa do 
renty rodzinnej po ojcu, jest 
uprawnione do dziedzicze-
nia, a w razie niepowołania 

go do spadku przysługuje 
mu zachowek. Sama władza 
rodzicielska jest sprawowana 
tak samo jak w małżeństwie. 
Natomiast odmiennie wyglą-
da sytuacja adopcji dziecka, 
gdyż zgodnie z polskim pra-
wem wspólnie adoptować 
dziecko mogą jedynie mał-
żonkowie. 

§ Zalety i wady życia w 
konkubinacie

1. Brak odpowiedzialności 
za zobowiązania konkuben-
ta - jeżeli konkubent narobi 
długów jego partner może 
nie obawiać się wizyty ko-
mornika; 
2. Łatwość zakończenia 
związku - z formalnego 
punktu widzenia można go 
rozwiązać w każdym mo-
mencie bez konieczności 
przeprowadzania rozwodu w 
sądzie;
3. Brak dziedziczenia usta-
wowego - jeżeli konkubent 
nie sporządzi testamentu jego 
partner nic po nim nie otrzy-
ma, bez względu na długość 
trwania związku;
4. Związek nieformalny to 
większa trudność uzyskania 
kredytu bankowego;
5. Jeżeli jedno z konkuben-
tów zachoruje drugie będzie 
miało utrudniony dostęp do 
informacji o stanie zdrowia 
partnera - dla szpitali są to 
obce dla siebie osoby;
6. W konkubinacie nie ma 
domniemania ojcostwa, je-
żeli ojciec nie uzna dziecka, 
matka musi wystąpić do sądu 
o ustalenie ojcostwa.
apl. radc. Agnieszka Szewczak

z Kancelarii „Gruntkowska, 
Polewski i Partnerzy adwo-
kacko – radcowska sp.p.” w 

Świdnicy

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

Mieszkańcy Zastruża
dbają o swoją wieś

Mieszkańcy, członkowie 
grupy nieformalnej, 

Rady Sołeckiej oraz Sto-
warzyszenia Nasze Dzieci- 
Wspólna Szkoła w Zastrużu, 

Na końcowy efekt aż miło popatrzyć. Wspólne prace porządkowe na terenie wsi. 

zrealizowali kolejne zadanie 
w ramach projektu „Zbuduj-
my Sobie Wioskę”, realizo-
wanego w ramach projektu 
„OdDolny Śląsk” dofinanso-

wanego ze środków Progra-
mu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich, realizowanego 
przez Legnickie Stowarzy-
szenie Inicjatyw Obywatel-

skich i Fundację „Wrzosowa 
Kraina”.

W lipcu, na skrawkach wiej-
skich nieużytków zostały 
wykonane prace porządkowe 
i posadzone rośliny. - W ten 
sposób powstały trzy klomby, 
które czynią wieś radośniej-
szą, wpływają na lepszy jej 
wizerunek, a przede wszystkim 
integrują mieszkańców – mówi 
Krystyna Wardach dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. 
Astrid Lindgren w Zastrużu.

Prawne aspekty
życia

w konkubinacie
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Trwa budowa ciągu komunikacyjnego w SP Żarów. 

Moment podpisania umowy na realizację inwestycji.

To będzie piękny obiekt. Trzeba tylko jeszcze trochę poczekać...
Pierwsze prace remontowe przy modernizacji boiska treningowego przy ul. Zamkowej w Żarowie rozpoczęły się w 
połowie sierpnia. 

Remont sali lekcyjnej w SP Mrowiny.

Rozpoczynamy modernizację
boiska treningowego

Przed pierwszym dzwonkiem
Remonty sal lekcyjnych i 

pomieszczeń gospodar-
czych, wymiana podłóg i 
drzwi wejściowych, zakup 
nowych regałów i budowa 
nowego ciągu komunikacyj-
nego.

Kończą się powoli prace 
remontowe, które prowa-
dzone były podczas wakacji 
we wszystkich placówkach 
oświatowych na terenie 
gminy Żarów. Do 1 wrze-
śnia pozostało już mało 
czasu, ale w niektórych 
szkołach do ostatniego dnia 
wakacji będzie można jesz-
cze spotkać firmy remon-
towe. - Szkoła Podstawowa 
w Żarowie przygotowuje się 
do nowego roku szkolnego. 

Podczas wakacyjnej przerwy 
wyremontowaliśmy w koń-
cu łazienki w naszej szkole, 
a w tej chwili w remoncie 
są jeszcze sanitariaty przy 
szatni i sali gimnastycznej. 
Wymieniamy skrzynki roz-
dzielcze, zakupiliśmy nowe 
regały do biblioteki. A w bu-
dynku przy ul. Ogrodowej w 
Żarowie kończymy budowę 
rozpoczętego jeszcze w tam-
tym roku ciągu komunikacyj-
nego. Koszt wszystkich prac 
to kwota ponad 160 tysięcy 
złotych – mówi Urszula 
Rurarz dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie.

Dla pozostałych szkół w 

gminie Żarów wakacje były 
także czasem wytężonej 
pracy. Często w prace zaan-
gażowali się również sami 
nauczyciele, a także rodzice 
dzieci. - Mamy za sobą bar-
dzo pracowite wakacje. Ale 
dzięki wielu zaangażowanym 
mieszkańcom przeprowa-
dziliśmy w naszej placówce 
duże remonty. Najważniejsze 
z nich to wymiana central-
nego ogrzewania w całym 
budynku szkoły, łącznie z 
wymianą kotła i remontem 
piwnicy, wymiana podłóg w 
salach lekcyjnych, drzwi wej-
ściowych i wszystkich drzwi 
wewnątrz obiektu, remont 
pomieszczenia gospodarcze-
go za budynkiem szkoły, po-
łożenie tynku mozaikowego 
na ścianach i zakup nowej 

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe i pomoc przy remoncie Szkoły Podstawowej im. Anny 

Jenke w Mrowinach dla Pawła Speer, Sebastiana Bober, Zofii i Jerzego Staruszkiewicz oraz Zbigniewa Zdunika.
Wielkie podziękowania kieruję również w stronę wszystkich, którzy zaangażowali się w prace remontowe naszej szkolnej 

placówki, pomagając i poświęcając swój wolny czas: Mariusza Łuczaka, Ryszarda Drabika, Grzegorza Wielg, Patryka 
Tobiasza, Eugeniusza i Agaty Jania, Sylwestra Spychaj, Szymona Jagła, Wiesława i Tomasza Ogryzek, Przemysława 
i Marzeny Ogorzała, Dagmary Włodarczyk, Ilony Niedźwieckiej, Kamila Kupper, Aldony Szczepaniak, Władysławy 
Włosińskiej, Dariusza Jastrzębskiego, Roberta Cieślickiego oraz Spółdzielni Socjalnej „Raz Dwa Trzy”

Barbara Nowak Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Anny Jenke w Mrowinach

wykładziny PCV. Planujemy 
jeszcze w najbliższym czasie 
położyć kostkę na boisku za 
budynkiem – wylicza Bar-
bara Nowak dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. Anny 
Jenke w Mrowinach.

W placówkach przedszkol-
nych wakacje były również 
czasem intensywnych przy-
gotowań do nowego roku 
szkolnego. - W Bajkowym 
Przedszkolu przeprowadzo-
ny został remont gabinetu 
do prowadzenia zajęć rewa-
lidacyjnych wraz z łazienką, 
zdemontowano drewnianą 
boazerię na drogach ewaku-
acyjnych w przedszkolu wraz 
z montażem płyt regipso-
wych, wymieniliśmy instala-
cję ciepłej wody i cyrkulacji. 
W ramach prac remontowych 

wyremontowana została tak-
że szatnia dla personelu pla-
cówki i żłobka, wydzielono 
i wyremontowano również 
sypialnię dla trzylatków. 
Łączny koszt prac to kwota 
60 tysięcy złotych – podsu-
mowuje Elżbieta Wierzyk 
dyrektor Bajkowego Przed-

szkola w Żarowie.
Szkolne remonty w placów-

kach oświatowych sfinanso-
wane zostały ze środków z 
budżetu gminy Żarów, od 
sponsorów, darczyńców i 
firm współpracujących ze 
szkołami.

Magdalena Pawlik

Prace remontowe właśnie 
się rozpoczęły i na stadion 
wjechał ciężki sprzęt. Na 
efekty przebudowy trzeba 
będzie poczekać do późnej 
jesieni, ale już dziś wia-
domo, że będzie to piękny 
obiekt. Taki, na który od 
dawna czekają mieszkańcy 
gminy Żarów. Także naj-
młodsi, którzy na żarow-
skim stadionie rozpoczynają 
swoją przygodę ze sportem. - 
Gruntowny remont komplek-
su sportowego w Żarowie był 
marzeniem naszych sportow-
ców. Wreszcie będziemy mo-

Żarowscy sportowcy czekali na taką informację od dawna. Nareszcie obiekt, na którym szlifują swoje sportowe talenty doczeka się gruntownego remontu.
gli to marzenie zrealizować. 
Dla nich to miejsce dosko-
nalenia swoich umiejętności, 
których trzeba przyznać im 
nie brakuje. Tak zmoderni-
zowany stadion będzie prze-
cież też służył nam kibicom 
i wszystkim mieszkańcom, 
spędzającym aktywnie swój 
wolny czas. Niebawem, mam 
nadzieję, nasi sportowcy nie 
będą patrzyli z zazdrością na 
inne zmodernizowane obiek-
ty sportowe – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak.

Rozpoczętym pracom przy-
glądają się też sami sportow-

cy, którzy nie ukrywają, że 
czekali na kompleksowy 
remont stadionu od dawna. - 
Doczekaliśmy się i nasz pięk-
nie położony obiekt, który 
przynosi wiele radości spor-
towcom, sympatykom, dzie-
ciom w końcu zmieni swój 
wygląd. Będziemy mogli 
trenować w profesjonalnych 
warunkach i rozgrywać me-
cze na zmodernizowanym bo-
isku. Od wielu lat czekaliśmy 
na taką sytuację, teraz cier-
pliwie poczekamy na finał in-
westycji – zaznacza Norbert 
Gałązka wiceprezes klubu 

sportowego „Zjednoczeni 
Żarów” i przewodniczący 
Komisji ds. Sportu, Zdrowia 
i Pomocy Społecznej Rady 
Miejskiej w Żarowie.

Boisko treningowe przy ul. 
Zamkowej w Żarowie ma 
być gotowe do połowy listo-
pada. Prace, które pochło-
ną dokładnie 1.148.704,38 
złotych będą finansowane 
z budżetu gminy Żarów 
oraz dofinansowania w ra-
mach Programu Rozwoju 
Regionalnej Infrastruktury 
Sportowej 2016. - W pierw-
szym etapie prac wykonane 
zostanie odwodnienie boiska 
oraz roboty rozbiórkowe, 
demontażowe i ziemne. Po-
wstanie boisko ze strefami 
bezpieczeństwa, podbudowa 
z kruszyw oraz nawierzchnia 
z trawy syntetycznej. Zamon-
towane zostaną także piłko-
chwyty, nowe bramki i wiaty 
mobilne dla zawodników – 
wyjaśnia Joanna Walich-
nowska kierownik Referatu 
Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik
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„Lato z Komarami” dla Julii
W szczytnym celu mieszkańcy gminy Żarów bawili się podczas wakacyjnego festynu „Lato z Komarami” 
w sobotę, 30 lipca. Połączyli siły, by wspólnie zbierać pieniądze na rehabilitację siedmioletniej mieszkanki 
Żarowa Julii Malik, która cierpi na rzadką chorobę genetyczną Zespół Angelmanna.
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Do udzielenia pomocy chorej dziewczynce nikogo nie trzeba było nama-
wiać. Żarowianie chętnie wspomogli charytatywną zbiórkę.

Wśród licznych atrakcji przygotowanych dla mieszkańców nie zabrakło 
słodkich pyszności, które serwowali członkowie Żarowskiej Wspólnoty Sa-
morządowej. 

Julia Malik jest podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Jej 
przyjaciele, mieszkańcy gminy Żarów bez zastanowienia wrzucali datki do 
publicznej skarbony.

W zbiórce datków pomaga-
li nie tylko Żarowianie, ale 
również sami organizatorzy 
i pomysłodawcy wakacyjnej 
imprezy: burmistrz Leszek 
Michalak, przedstawicie-
le Żarowskiej Wspólnoty 
Samorządowej, Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu, 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej oraz TKKF „Chemik” 
Żarów. - To był wspólny po-
mysł, aby przy okazji waka-
cyjnej imprezy dla wszystkich 
naszych mieszkańców wes-
przeć i wspomóc siedmioletnią 
Julię Malik. Nasi przyjaciele 
jak zwykle nie zawiedli i przy-
gotowali rozmaite atrakcje 

Dożynki gminne w Żarowie

Świadczenia
– jak i kiedy składać wnioski?

Tegoroczne Święto Plo-
nów będzie miało szcze-

gólny charakter. Rolnicy z 
gminy Żarów spotkają się 
w niedzielę, 11 września na 
żarowskim targowisku, aby 
tam podziękować za udane 
zbiory i świętować zakoń-
czenie żniw.

To Żarowianie w tym 
roku będą gospodarzem 
gminnych dożynek i to oni, 
wspólnie z mieszkańcami 
Mielęcina i Mikoszowej 
przygotują dla wszystkich 
uczestników szereg roz-
maitych atrakcji. - Trady-
cyjnie, gminne uroczystości 
dożynkowe zainauguruje 
msza święta dziękczynna w 
intencji żarowskich rolni-
ków. Podczas liturgii cele-

browanej w kościele p.w. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Żarowie poświęco-
ne zostaną wieńce i chleby 
wypieczone z tegorocznego 
ziarna. A w przygotowanym 
programie artystycznym 
każdy z pewnością znajdzie 
coś dla siebie. Jak co roku 
nie zabraknie stoisk wiej-
skich z pysznym, swojskim 
jadłem. Swoją twórczość 
prezentować będą także lo-
kalni rękodzielnicy. Miłośni-
ków ludowych przyśpiewek 
zapraszamy na przegląd 
zespołów wiejskich, z któ-
rymi wspólnie będzie można 
zaśpiewać. Całość zwieńczy 
zabawa taneczna. Serdecznie 
zapraszamy! - mówi Prze-
mysław Sikora kierownik 

Referatu Rozwoju z Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

W tym roku, podczas do-
żynek każdy będzie mógł 
skorzystać z bezpłatnych 
badań profilaktycznych. 
Do dyspozycji mieszkań-
ców będzie Osteobus, gdzie 
przeprowadzane będą bada-
nia w kierunku wczesnego 
wykrywania osteoporozy. 
Konsultacji medycznych 
udzieli doktor Halina Na-
wrocka. Ale to jeszcze nie 
wszystko. Żarowski Medi-
cus przeprowadzać będzie 
także bezpłatne badania po-
ziomu cukru, cholesterolu i 
pomiary ciśnienia tętnicze-
go krwi. Nie zabraknie rów-
nież dietetycznych porad.

Magdalena Pawlik

● Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
→1 października 2016 roku rozpoczyna się okres świadczeniowy. Wnioski o ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać począwszy od 1 sierpnia 2016 r. 
→Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z 
dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 
31 października 2016 roku. W przypadku, gdy wniosek będzie złożony w okresie od dnia 
1 września 2016 r. do dnia 31 października 2016r. wypłata świadczeń następuje do dnia 30 
listopada 2016 roku. 

● Świadczenia rodzinne
→1 listopada 2016 roku rozpoczyna się okres zasiłkowy 2016/2017. Wnioski o ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych można składać począwszy od 1 września 2016 r. 
→Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami do 
dnia 30 września 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016 roku. W przypadku, 
gdy wniosek będzie złożony w okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 listopada 
2016 r. wypłata świadczeń za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

● Stypendia szkolne dla uczniów
→ Zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 
2016/2017. Wnioski przyjmowane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, (pokój nr 
3, parter) w dniach od 1 do 15 września 2016 roku, w godzinach pracy Ośrodka, tj. /poniedział-
ki, środy, czwartki i piątki od godz. 7:30 do 15:30, wtorki od 8:00 do 16:00/. 

● Zasiłek szkolny
→ Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wnio-
sek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć: rodzice, inni przedstawiciele 
ustawowi uczniów, pełnoletni uczniowie, dyrektorzy szkół, kolegiów, ośrodków. 
→ Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymy-
wanego stypendium szkolnego. Formularz wniosku można uzyskać w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Żarowie, /parter – pokój nr3/. Wszelkie informacje można uzyskać również pod nr 
tel. 74 8580 745.

dla dzieci i dorosłych. Dobra 
zabawa jest najważniejsza, 
ale jeszcze ważniejszy był cel, 
który jej przyświecał. To było 
udane „Lato z Komarami” 
w Żarowie – mówił Roman 
Konieczny przewodniczący 
Rady Miejskiej.

Żarowianie, jak zawsze w 
takich sytuacjach, nie zawie-
dli. Udowodnili, że warto 
pomagać i wspierać chary-
tatywne zbiórki. Razem na 
leczenie chorej dziewczynki 
uzbierali 2615,79 złotych. 
W akcję włączyli się również 
żarowscy samorządowcy, 
którzy w Parku Miejskim 
postawili Wspólnotową 

Kawiarenkę. Można było 
skosztować waty cukrowej, 
którą serwował burmistrz 
Leszek Michalak. Z kolei 
ciastami, przygotowanymi 
przez Sylwię Pawlik, se-
kretarz gminy, Anitę Dene-
s-Ziemkiewicz, kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie, Iwonę Nieradkę 
radną Rady Miejskiej, zaja-
dali się przybyli do parku 
żarowianie. Najlepsze tego 
dnia frytki i popcorn smażyli 
Jolanta Brońska, Walde-
mar Rzeszowski i Roman 
Konieczny, przewodniczący 
Rady Miejskiej. - Pieniądze, 
które są zbierane podczas pu-
blicznych zbiórek przeznacza-
my głównie na rehabilitację 
i dojazdy na turnusy rehabi-
litacyjne. Bez dodatkowego 
wsparcia finansowego nie by-
łoby nas na to stać. Dlatego 
serdecznie dziękujemy orga-
nizatorom i pomysłodawcom 
tej imprezy za pomoc i wspar-
cie dla Julii. Podziękowania 
składamy również wszystkim 
darczyńcom za dobre serce i 
okazaną pomoc – dziękował 
w imieniu Julii jej tato To-
masz Malik.

Całej imprezie, która po 
kilkuletniej przerwie wró-

ciła do gminnego kalen-
darza towarzyszyły liczne 
atrakcje. Na najmłodszych 
czekały kolorowe dmu-
chańce i malowanie twarzy, 
specjalny program gier i 
zabaw przygotowało nieza-
wodne TKKF „Chemik”, a 
wieczorem wszyscy mogli 
się bawić przy dźwiękach 
muzyki, którą serwował DJ 
PECTUS. Cały zaś dochód 
ze sprzedaży produktów ze 
Wspólnotowej Kawiaren-
ki został przeznaczony na 
rehabilitację Julii Malik z 
Żarowa. Jak zapewnili or-
ganizatorzy „Lato z Koma-
rami”, wakacyjna impreza, 
która jeszcze kilka lat temu 
odbywała się w Parku Miej-
skim znów zagości w Żaro-
wie.

Magdalena Pawlik
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Nowy sklep

tel. 71 316 80 20

ul. Armii Krajowej 32, 58-130 Żarów

Środki ochrony roślin

Nawozy

Nasiona

www.agrii.pl

Tylko u nas!
pszenica RGT Kilimanjaro

Przy nowych wiatach przystankowych postawione są donice z pięknymi 
rabatami.

Prace remontowe na żarowskim cmentarzu radzieckim potrwają najpraw-
dopodobniej do połowy września. 

Zielony skwer zagospodarowany 
przez mieszkańców

Dbamy o pomniki
historii

Róże, fuksje, kany, ozdob-
ne krzewy i inne kolo-

rowe rabaty zdobią zielony 
skwer przy ulicy Dworcowej 
w Żarowie.

To efekt wspólnej pracy 
żarowskich handlowców, 
którzy właśnie tutaj pro-
wadzą swoje sklepy. Jest 
schludnie i estetycznie, a 
przy okazji kolorowe rabaty 
upiększyły plac przy ulicy 
Dworcowej w Żarowie. - 
Od dawna czekaliśmy na ja-
kieś zmiany w tym miejscu, 
bo ulica Dworcowa to prze-
cież jeden z najbardziej rzu-
cających się w oczy punktów 
w naszym mieście. Jest w 
samym centrum Żarowa, w 
pobliżu targowiska, też miej-
sca, często odwiedzanego 
przez naszych mieszkańców. 
Powstały nowej alejki, są ła-
weczki, fontanna. Ale czegoś 
nam brakowało – przyznaje  
Anna Wolska, która pro-
wadzi swój sklep przy ul. 
Dworcowej w Żarowie.

Na efekty nie trzeba było 
długo czekać. A dziś podzi-

wiać je można w samym cen-
trum Żarowa. Żarowscy han-
dlowcy sami zaprojektowali 
zielony skwer. Dbają o niego, 
pielęgnują, choć czasami sam 
teren przy ul. Dworcowej w 
Żarowie pada obiektem chu-
ligańskich wybryków. - Bra-
kowało nam zieleni, dlatego 
postanowiliśmy upiększyć ten 
teren. Posadziliśmy kwiaty i 
inne ozdobne krzewy, podle-
wamy je, nawozimy i pielę-
gnujemy, bo to przecież nasza 
wspólna ciężka praca. Szkoda 
tylko, że czasami dochodzi do 
sytuacji, że rabaty są nisz-

czone albo kradzione – dopo-
wiada Anna Wolska z ulicy 
Dworcowej w Żarowie.

Teren przy ul. Dworcowej 
w Żarowie jest często moni-
torowany przez funkcjona-
riuszy policji, co nie znaczy, 
że nie trzeba reagować na 
jakiekolwiek akty wandali-
zmu.

W projekt zagospodarowa-
nia placu przy ulicy Dwor-
cowej w Żarowie najbardziej 
zaangażowały się Anna 
Wolska, Grażyna Karpiń-
ska i Ewa Wnętkowska.

Magdalena Pawlik 

Rozpoczęły się prace re-
montowe na żarowskim 

cmentarzu radzieckim.
W ramach remontu cały plac 

wyłożony zostanie nową kost-
ką betonową. Inwestycja w 
całości sfinansowana będzie 
z pozyskanych przez gminę 
Żarów środków finansowych 
z Dolnośląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego i Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa 
w Warszawie. - Z tego same-
go źródła, w minionym roku 
otrzymaliśmy dofinansowanie 
na montaż nowego ogrodze-
nia na cmentarzu żołnierzy 
radzieckich. Cmentarz zyskał 
stalowe ogrodzenie, a już nie-
bawem wszystkie alejki zo-
staną wyłożone nową kostką 
betonową. Zgodnie z podpi-

saną umową, kostka zostanie 
ułożona na 100 metrach kwa-
dratowych alejek. Remont po-
chłonie dokładnie 24.912,40 
złotych – mówi Piotr We-
iland kierownik Referatu Ko-
munalnego w Urzędzie Miej-
skim w Żarowie.

Cmentarz żołnierzy Armii 

Czerwonej w Żarowie mo-
dernizowany jest corocznie. 
Na przyszły rok zaplanowany 
został remont wszystkich po-
mników. Inwestycja, podob-
nie jak poprzednie, ma być 
sfinansowana z pozyskanych 
środków finansowych.

Magdalena Pawlik

Zapraszamy na 
otwarcie basenu

w Żarowie

Burmistrz Leszek Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej Roman 
Konieczny i dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
Artur Adamek zapraszają mieszkańców gminy Żarów na prezentację 
basenu w Żarowie, która zaplanowana została na środę, 31 sierpnia o 
godz. 18.00 przy ul. Piastowskiej 10B.

Chętnych zapraszamy po odbiór bezpłatnych zaproszeń do Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu przy ul. Piastowskiej 10A w Żarowie w dniach 25 – 30 sierpnia w godzinach 8.00 
– 15.30.

Wejście na prezentację basenu tylko z pobranym zaproszeniem.
Ilość miejsc ograniczona.
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My także
czytamy

Sienkiewicza

Pożegnajmy wspólnie wakacje

Festiwal Bachowski
na naszym terenie

Gry i zabawy dla naj-
młodszych, mistrzo-

stwa Żarowa w bule, kon-
cert Żarowskiej Orkiestry 
Dętej i zespołu Krukowianie, 
a na koniec dyskoteka pod 
gwiazdami.

Tak zapowiada się piknik z 
okazji zakończenia tegorocz-
nych wakacji. Na plenerową 
imprezę do żarowskiego 
Parku Miejskiego w sobo-
tę, 27 sierpnia zapraszają 

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu oraz TKKF „Chemik 
Żarów”. - Serdecznie zapra-
szamy na wakacyjny piknik, 
któremu towarzyszyć będzie 
moc atrakcji. W programie 
konkursy i zabawy dla dzieci, 
na scenie Parku Miejskiego 
zaprezentują się Krukowia-
nie, a ze swoim koncertem 
wystąpi również Żarowska 
Orkiestra Dęta. Zaplano-
waliśmy także mistrzostwa 

Żarowa w bule dla dzieci i 
dorosłych, a dla wszystkich 
uczestników zabawę tanecz-
ną z zespołem Walter Band – 
mówi Tomasz Pietrzyk za-
stępca dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie.

Impreza zaplanowana zo-
stała na sobotę, 27 sierpnia 
o godz. 18.00 w Parku Miej-
skim w Żarowie. 

Magdalena Pawlik

Zabytkowe samochody
i motocykle w Żarowie

I Spotkanie Miłośników Motoryzacji za nami. Wszyscy, którzy pojawili się w niedzielę, 7 sierpnia na tar-
gowisku miejskim w Żarowie mieli niecodzienną okazję zobaczyć wehikuły tworzące historię polskiej, jak 
i światowej motoryzacji.

Wydarzenie, zorganizowa-
ne przez Gminne Centrum 
Kultury i Sportu, zgroma-
dziło nie tylko posiadaczy 
pojazdów, ale również tych, 
którzy motoryzacją pasjo-
nują się od wielu lat. Wśród 
prawdziwych perełek lśnią-
cych lakierem i chromem 
furorę robiły piękne War-
szawy w wersji M20, zdo-
bywca tytułu: Najładniej-
szy Klasyk i M223, ikony 
polskiej motoryzacji z doby 
PRL. W Żarowie nie mogło 
zabraknąć oczywiście mar-
ki Fiat z modelami 125p 
i 126p, zarówno w wersji 
retro, jak i sport. Wśród 
reprezentantów przemy-
słu motoryzacyjnego zza 

naszej wschodniej granicy 
były m.in. wspaniała czar-
na Wołga-Gaz 24 oraz Za-
porożec 968M. - Wielkim 
zainteresowaniem publicz-
ności cieszył się amerykań-
ski krążownik Buick Riviera, 
skrywający pod maską po-
tężny ponad 7 litrowy sil-
nik benzynowy o mocy 350 
KM. Najstarszym pojazdem 
I Żarowskiego Spotkania 
Miłośników Motoryzacji 
był VW typ 82 Kübelwagen, 
rocznik 1943 z oryginalnym 
silnikiem, zdobywca tytułu: 
Show&Shine - pojazd wzbu-
dzający największy zachwyt 
- mówił Bogdan Mucha z 
Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu w Żarowie.

Nic dziwnego, że zainteresowanych wciąż przybywało.

Tego jeszcze w Żarowie nie było. W jednym miejscu Żarowianie mogli po-
dziwiać prawdziwe samochodowe „cacuszka”.

Muzyka Bacha tym razem zabrzmiała w siedlimowickim młynie.

Żarów po raz kolejny 
przyłączy się do ogólno-

polskiej akcji „Narodowego 
Czytania”. W tym roku pa-
tronuje jej Henryk Sienkie-
wicz, a lekturą obowiązko-
wą będzie „Quo vadis”.

W sobotę, 3 września w 
Żarowie odbędzie się dzień z 
„Quo vadis” . W jego przygo-
towaniu pomogą pracownicy 
żarowskiej biblioteki, którzy 
już dziś zapraszają wszyst-
kich miłośników książek i 
polskiej twórczości do wspól-
nego czytania. - Żarowska 
biblioteka również zgłosiła 
swój akces w kolejnej 5.edycji 

ogólnopolskiej akcji „Naro-
dowe Czytanie”. Zapraszamy 
wszystkich chętnych miesz-
kańców do głośnego czytania 
dzieł Henryka Sienkiewicza. 
Chętni będą mogli przeczytać 
swój ulubiony fragment „Quo 
vadis”- mówi Stanisława 
Biernacka dyrektor bibliote-
ki publicznej w Żarowie.

Miłośnicy książek spotka-
ją się w sobotę, 3 września 
na tarasie przed biblioteką w 
Żarowie. Dzieło Sienkiewi-
cza we fragmentach będzie 
można czytać w godz. od 
10.00 do 12.00.

Magdalena Pawlik

Liczną grupę prezentowa-
nych pojazdów stanowiły 
auta w wersji sport i tuning. 
W tej grupie wyróżniały się 
różne modele BMW, Ford 
Fiesta, Opel Manta oraz 
VW Jetta, zdobywca tytułu 
Najładniejsza Felga. Wśród 
uczestników nie mogło za-
braknąć oczywiście moto-
cyklistów, którzy dotarli 
na miejsce spotkania ma-
szynami przeróżnych ma-
rek i modeli od WFM 125, 
Iż 49, po Suzuki, Yamaha 
i słynne Harley Davidson. 
Motocykliści byli nie tyl-
ko najbardziej barwną, lecz 
także najgłośniejszą grupą 
uczestników, którzy zgar-
nęli puchar w kategorii: 
Najgłośniejszy Wydech.

I Żarowskie Spotkanie 

To była prawdziwa uczta 
dla ducha i ciała. Trzy 

koncerty zorganizowane 
na terenie gminy Żarów w 
ramach XVII Międzynaro-
dowego Festiwalu Bachow-
skiego zgromadziły tłumy. 
Prym wiódł siedlimowicki 
młyn. 

Do zabytkowego mły-
na w Siedlimowicach na 
koncerty przyjechali nie 
tylko melomani z powiatu 
świdnickiego, ale również 
z Krakowa, Piły, Poznania, 
Wrocławia czy Jeleniej 
Góry. Magnesem nie była 
tylko muzyka, ale to uro-
kliwe miejsce, posiadają-
ce duszę. Artyści, którym 
przyszło zagrać w siedli-
mowickim młynie nie kryli 
zachwytu nad młynem. 

W zabytku, wśród unoszą-
cego się zapachu zboża, wy-

stąpili: kontratenor Łukasz 
Dulewicz, tenor Szczepan 
Kosior, Karol Kusz, bas 
Marek Opaska. Tydzień 
później w niedzielę, 7 sierp-
nia wystąpili Katarzyna 
Pilipiuk obój, Natalia Mo-
szumańska skrzypce, Elż-
bieta Górka altówka, Kon-

rad Górka wiolonczela. Po 
każdym koncercie organi-
zatorzy zadbali o strawę dla 
ciała. Można było spróbować 
wypieków z siedlimowickiej 
mąki, koziego sera, winna z 
Winnicy Świdnickiej, czy 
chleba przygotowanego przez 
Kooperatywę 124.

Miłośników Motoryzacji 
uświetnił pokaz Straży Po-
żarnej w wykonaniu straża-
ków z OSP Żarów, którzy w 
pocie czoła zaprezentowali 
techniki cięcia pojazdu w 
celu wydobycia poszko-
dowanych pasażerów. Na 
zakończenie specjalnie dla 
żarowian przygotowano 
wspaniałą i huczną para-
dę ulicami miasta. Kolej-
ne spotkanie miłośników 
motoryzacji w przyszłym 
roku.
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Czas na Festiwal Mąki
Warsztaty kulinarne, ce-

ramiczne, fotograficz-
ne, spotkanie z dietetykiem, 
konkurs na najlepszy chleb do-
mowego wypieku „Chlebow-
zięci”, promocyjne zwiedzanie 
młyna to tylko niektóre atrak-
cje zbliżającego się I Festiwalu 
Mąki w Siedlimowicach.

Najważniejszym punktem 
święta będzie konkurs na 
najlepszy chleb domowego 
wypieku „Chlebowzięci”. - 
Do konkursu mogą zgłaszać 
się wszyscy, którzy amator-
sko zajmują się wypiekiem 
chleba. Swoje specjały należy 
dostarczyć w dniu imprezy do 
godziny 15:00 – mówi To-
masz Pietrzyk, zastępca dy-
rektora Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 
Fundatorem nagród w kon-
kursie „Chlebowzięci” jest 
piekarnia Pasol-Paco. Regu-
lamin dostępny jest na stro-
nie www.centrum.zarow.pl. 

- Kolejnym ważnym punktem 
tego dnia będzie możliwość 
wzięcia udziału w warsztatach 
kulinarnych, które poprowadzi 
Jakub Łukaszonek, finalista 
polskiej edycji kulinarnego 
Show MasterChef, bloger ku-
linarny prowadzący stronę 
www.kuchniakuby.pl, pasjonat 

gotowania, samouk i marzyciel. 
Kuba poprowadzi dla wszyst-
kich gości kulinarne warsztaty. 
Co przygotuje jest jeszcze ta-
jemnicą, ale na pewno głównym 
składnikiem będzie siedlimowic-
ka mąka – mówi Pietrzyk.

Z kolei warsztaty ceramiczne 
poprowadzi Magdalena Sien-
nicka z Szamotni – pracowni 
ceramiki artystycznej. Uczest-
nicy będą mogli wziąć również 
udział w warsztatach fotografii 
produktowej, które poprowa-
dzi Marcin Trzpiot, fotograf, 
absolwent studiów pedago-
gicznych w Legnicy i Szkoły 
Fotograficznej „AFA” we Wro-
cławiu. Członek Stowarzysze-
nia fotograficznego Nowinart 
oraz Grupy fotograficznej Po-
lish Obscura. Specjalizuje się 
w fotografii tradycyjnej oraz 

polaroidowej. Ilość miejsc na 
warsztaty jest ograniczona. 
Zapisy ruszają w czwartek, 25 
sierpnia.

Atrakcją festiwalu będzie 
również spotkanie z dietety-
kiem Agnieszką Podgórską. 
- Chcemy Państwu przybliżyć 
proces produkcji chleba „od 
ziarenka do bochenka” - mówi 
Agnieszka Podgórska.

Ponadto na festiwalowych go-
ści będą czekały specjały przy-
gotowane przez Kraszowicką 
Zagrodę, Kooperatywę 124 czy 
Winnicę Świdnicką. Oczywi-
ście nie zabraknie doskonałej 
mąki z siedlimowickiego mły-
na. Na koniec zapraszamy na 
spektakl w wykonaniu Teatru 
Bezdomnego.

I Festiwal Mąki, 3 września, 
godzina 12:00 – 18:00.

Festiwal
„Okiem Młodych”

rusza w drogę!
Zapraszamy mieszkańców 

gminy Żarów na „Tour-
née Okiem Młodych” – spo-
tkania z najlepszymi filmami 
ósmej edycji i zapowiedź 
nadchodzącej, dziewiątej 
odsłony Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów Dokumen-
talnych „Okiem Młodych” w 

Świdnicy. Festiwal w Żaro-
wie zagości 7 września.

MFFD „Okiem Młodych” 
od 2008 roku prezentuje naj-
ciekawsze kino dokumen-
talne – przede wszystkim 
młodych, obiecujących reży-
serów. Na wszystkie pokazy  
– wstęp wolny

ROZKŁAD JAZDY:
2/09, 18:00 - Strzegom, Strzegomskie Centrum Kultury, 
Paderewskiego 36
2/09, 19:00 - Wałbrzych, Stara Kopalnia, Piotra Wysoc-
kiego 29
6/09, 18:00 - Bielawa, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w 
Bielawie, Piastowska 19A
7/09, 18:00 - Żarów, Gminne Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie, Piastowska 10
7/09, 18:00 - Pieszyce, Miejska Biblioteka Publiczna – 
Centrum Kultury w Pieszycach, Mikołaja Kopernika 37
8/09, 18:00 - Ząbkowice Śląskie, Ząbkowicki Ośrodek 
Kultury (kawiarnia), Rynek 24
8/09, 18:00 - Dzierżoniów, Dzierżoniowski Ośrodek Kultu-
ry – Kino „Zbyszek”, Świdnicka 23
9/09, 18:00 - Świebodzice, Miejski Dom Kultury w Świe-
bodzicach, Wolności 13

Odznaczeni policjanci

Kolorowo w Colorobbi

Święto policji w 97. rocz-
nicę powołania Policji 

Państwowej było okazją do 
wręczenia awansów i od-
znaczeń tym najbardziej za-
służonym. 

Wśród nagrodzonych nie 
zabrakło również żarowskich 
policjantów. Decyzje wyróż-
nionym policjantom wręczał 

Odznaczeni funkcjonariusze policji w Żarowie:
- Na stopień starszego posterunkowego  – posterunkowa Agata Migas
- Na stopień starszego aspiranta   – aspirant Krzysztof Pindel
- Na stopień aspiranta sztabowego   – starszy aspirant Paweł Pajor
- Na stopień aspiranta sztabowego   – starszy aspirant Krzysztof Urbanik 
- Nagroda pieniężna przekazana przez burmistrza Leszka Michalaka
     – Andrzej Mision i Paweł Pajor

nadkomisarz Andrzej Do-
bies komendant powiatowy 
w Świdnicy oraz  inspektor 
Krzysztof Niziołek I zastępca 
komendanta wojewódzkiego. 

Dwóch żarowskich funk-
cjonariuszy zostało także na-
grodzonych nagrodą finan-
sową przekazaną ze środków 
budżetu gminy Żarów. Na-

grody te trafiły na ręce An-
drzeja Misiona oraz Pawła 
Pajora.

Podczas uroczystości Za-
rząd Główny Niezależnego 
Samorządnego Związku Za-
wodowego Policjantów nadał 
honorową odznakę także 
burmistrzowi Leszkowi Mi-
chalakowi.

Takiej wycieczki, jak do Co-
lorobbi, w Gminnym Cen-

trum Kultury i Sportu jeszcze 
nie było –  zgodnie przyznały 
dzieci. Colorobbia to świato-
wy producent i dystrybutor 
materiałów wykorzystywa-
nych przy produkcji płytek ce-
ramicznych.

Dzięki dobrej współpracy, 
którą w tym roku udało się 
nawiązać z firmą Colorobbia 
dzieci na początku sierpnia 
mogły uczestniczyć w nie-
codziennych warsztatach, 
zorganizowanych na terenie 
fabryki. Duże wrażenie na 
uczestnikach wywarło spo-
tkanie z samym dyrektorem 
generalnym Colorobbi Pol-
ska, Alessandro Catani, 

który przy-
witał dzieci 
w progach 
fabryki i ży-
czył im do-
brej zabawy 
w trakcie 
pobytu. 

P o d c z a s 
warsztatów 
młodzi ar-
tyści mieli 
okazję zobaczyć z bliska jak 
powstają najpiękniejsze płyt-
ki, przygotowywane przez 
Colorobbię. W zachwyt 
wprawiały te z domieszką 
złota, ale również te, które 
imitowały drewno lub gra-
nit. Wycieczka po fabryce 
była tylko wstępem do tego, 

co miało stać się za chwilę. 
Każdy z uczestników otrzy-
mał białą płytkę, którą sam 
miał ozdobić.  W ruch poszły 
pędzle, barwne szkliwa, a 
dobrą radą i wsparciem słu-
żyła Natalia Panek z Colo-
robbi Polska. Końcowy efekt 
był zachwycający.

Warsztaty w Colorobbia Polska to była ciekawa alterna-
tywa wakacyjnych zajęć.

Nie siedź w domu. 
Zapisz się na zajęcia

Sporo nowości czeka na dzieci, młodzież i dorosłych w nowym roku szkolnym w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. Wśród nich są pracownie historyczno-archeologiczna, wokalna, Tai-Chi, foto-
graficzna, dziennikarska, a w połowie września na żarowskim basenie rusza nauka pływania.

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie ogła-
sza zapisy na zajęcia stałe 
w roku szkolnym 2016/17 w 
pracowniach (sekcjach): mu-
zyczna, teatralna, plastyczna, 
ceramiczna, fotograficzna, 
historyczno-archeologicz-
na, dziennikarska, wokalna, 
sportowa, TAI-CHI, Akade-
mia Malucha. Zapisy rusza-
ją 29 sierpnia w Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu, 
ulica Piastowska 10A:

→ pracownia muzyczna 
(koło gitarowe dla dzieci i 
młodzieży, Mała Akademia 
Muzyki, wokalna)
→ pracownia taneczna (za-
jęcia taneczne dla najmłod-
szych Zumba Kids&Kids jr 
– dzieci 3-5 lat, 6-7 lat, pow. 
8 lat)
→ pracownia teatralna (Te-
atr Bezdomny – brak ograni-
czeń)

→ pracownia historyczno-
archeologiczna (Klub Od-
krywcy)
→ pracownia fotograficzna 
→ pracownia dziennikar-
ska 
→ pracownia plastyczna 
(Akademia Malucha- zajęcia 
dla dzieci od 6 miesiąca życia 
do 4 lat, zajęcia plastyczne 
dla dzieci 4-8 lat i od 9 lat)
→ pracownia ceramiczna 
(zajęcia dla dzieci od 6 do 10 
lat i młodzieży powyżej 10 
roku)
→ pracownia sportowa 
(szkółka piłkarska dla dzie-
ci w wieku 5-9 lat: Grupa A 
kat. Orlik – dzieci z rocznika 
2007-2008, Grupa B kat. Żak 
– dzieci z rocznika 2009-
2010 nabór uzupełniający, 
Grupa C kat. Skrzat – dzieci 
z rocznika 2011 nowa grupa)
→ sekcja akrobatyki spor-
towej dla dzieci (w wieku od 
7 do 12 lat)

→ nauka pływania dla 
dzieci i młodzieży
→ Tai-Chi

UWAGA: Warunkiem 
przyjęcia na zajęcia jest wy-
pełnienie nowej deklaracji 
oraz zapoznanie się z nowym 
regulaminem uczestnictwa w 
zajęciach, dotyczy to zarów-

no nowych uczestników, jak 
i osoby uczestniczące w roku 
ubiegłym.

Magdalena Pawlik
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Dramat Pawła Fajdka 
na Igrzyskach w Rio

Paweł Fajdek wygrywał wszystko i wszędzie od dwóch sezonów. Był domi-
natorem. Niestety w Rio de Janeiro przepadł w eliminacjach. Nie wszedł do 
olimpijskiego finału drugi raz z rzędu.

fot. M. Biczyk, źródło www.pzla.pl

fot. M. Biczyk, źródło www.pzla.pl

Paweł Fajdek zajął dopiero 
siódme miejsce w swojej gru-
pie eliminacyjnej rzutu mło-
tem. Dwukrotny mistrz świata 
i największy faworyt do złota 
igrzysk zaliczył jedynie 72 m 
i jego awans zależał od wy-
ników rywali startujących w 
drugiej grupie.

Wychowanek ULKS Zielony 
Dąb Żarów znalazł się w grupie 
A, co oznaczało początek ry-
walizacji o godz. 9:40 miejsco-
wego czasu. Z wioski olimpij-
skiej musiał wyjechać jeszcze 
przed wschodem słońca. Jak 
sam wielokrotnie potwierdzał 
nie lubi rannego wstawania, 
dlatego rywalizację w igrzy-
skach wolałby zacząć w dru-
giej grupie eliminacyjnej. 

W pierwszej serii Polak po-
słał młot na odległość ponad 70 
metrów, ale nie utrzymał się w 
kole i rzut został spalony.

Druga próba została już za-
liczona. Dwukrotny mistrz 
świata z odległości 71,33 m 
nie mógł być zadowolony, 
gdyż minimum kwalifikacyj-
ne wynosiło 76,50 m. Awans 
z mniejszym rezultatem mógł 
być możliwy tylko wtedy, gdy 
minimum nie było w stanie 
uzyskać dwunastu zawodni-
ków. Wówczas kwalifikację 
wywalczyłoby tylu młociarzy 
z mniejszą odległością, by w 
finale znalazło się dwunastu 
sportowców. 

Biorąc pod uwagę to, że w 
dwóch grupach eliminacji zna-
lazło się po szesnastu zawod-
ników, nie warto było opierać 
swoje marzenia o awansie tyl-
ko na tylnej furtce. Zwłaszcza, 
że po drugiej kolejce Paweł 
Fajdek był siódmy. 

W głowie polskiego re-
prezentanta musiały wracać 
wspomnienia z igrzysk olim-
pijskich w Londynie, kiedy to 
spalił trzy rzuty w elimina-
cjach. W Rio de Janeiro aż tak 
źle nie było. W trzeciej próbie 
zaliczył 72 m, ale wiadomo 

było, iż o awans do finału bę-
dzie bardzo trudno. Jeśli pię-
ciu zawodników uzyska lep-
szy rezultat, to Polak znajdzie 
się w finale. 

Sam nie wierzył w pomyśl-
ne zakończenie eliminacji. 
Tuż po swoim rzucie położył 
się na tartanie, skrył głowę w 
dłoniach i bardzo długo się nie 
podnosił. Gdy w strefie wy-
wiadów został zapytany, czy 
zostaje na stadionie, by śledzić 
swoje losy, rzucił tylko - „Jadę 
przebukować bilet”. 

Niestety grupa B okazała się 
dużo mocniejsza. Wielu mło-
ciarzy rzucało dalej i wiadomo 
było, iż igrzyska olimpijskie 
dla Pawła Fajdka się skoń-
czyły. 

Eliminacje zwyciężył drugi z 
Polaków Wojciech Nowicki.  

Fajdek zwrócił się za po-
mocą mediów społecznościo-
wych do wszystkich kibiców. 
Bardzo emocjonalne nagranie 
powstało po powrocie do po-
koju ze stadionu. Dwukrotny 
mistrz świata nie przebrał się 
jeszcze ze stroju startowego. 
Mówił łamiącym się głosem, 
widać i słychać było łzy. Do-
minator przeżywał dramat 
- „Nie jestem w stanie wy-
tłumaczyć sobie ani państwu 
co się stało. Oddałem rzut na 
100 procent i to były tylko 72 
metry - mówił. - Wiem, jakie 
były oczekiwania wobec mnie. 
Sam miałem podobne. [...] Naj-
mocniej przepraszam i mam 
nadzieję, że zostaniecie ze mną 
dalej i że w Londynie (na mi-
strzostwach świata - przyp.

red.) w przyszłym roku zrobię 
coś, z czego wszyscy będziemy 
dumni i będę mógł powiedzieć, 
że igrzyska olimpijskie były tyl-
ko kolejnym wypadkiem przy 
pracy”.

Fajdek postawił za wzór 
swoją koleżankę z kadry. - 
„Mam nadzieję, że może kiedyś 
dorównam Anicie Włodarczyk 
i pobiję rekord świata.”

Konkurs finałowy stał na 
słabym poziomie. Wygrał 
Dilshod Nazarow z Tadżyki-
stanu. Do zwycięstwa wystar-
czyło 78,68 m. Drugie miejsce 
przypadło Iwanowi Cichano-
wi z Białorusi – 77,79 m. Pod 
nieobecność Pawła Fajdka, 
brąz dla naszej reprezentacji 
zdobył Wojciech Nowic-
ki - 77,73 m. Praktycznie w 
każdym z konkursów przez 
ostatnie dwa lata Fajdek no-
tował lepsze rezultaty. Granica 
80 metrów była z automatu 
przepisywana dwukrotnemu 
mistrzowi świata. 

Biało-Czerwoni w Rio de 
Janeiro zgromadzili jedena-
ście medali: dwa złote wywal-
czone przez duet Magdalena 
Fularczyk/Natalia Madaj 
(wioślarstwo) i Anitę Wło-
darczyk (rzut młotem – rekord 
świata!), trzy srebrne zdobyte 
przez Maję Włoszczowską 
(kolarstwo górskie), Martę 
Walczykiewicz (kajakarstwo) 
i Piotra Małachowskiego 
(rzut dyskiem) oraz sześć brą-
zowych krążków osiągniętych 
przez Monikę Michalik (za-
pasy w stylu wolnym), Rafała 
Majkę (kolarstwo), czwórkę 
podwójną kobiet w wioślar-
stwie (Monika Ciaciuch, 
Agnieszka Kobus, Maria 
Springwald i Joanna Lesz-
czyńska), Oktawię Nowac-
ką (pięciobój nowoczesny), 
Wojciecha Nowickiego (rzut 
młotem) i kajakarki Karolinę 
Naję/Beatę Mikołajczyk.

Jedenaście krążków olimpij-
skich to najlepszy wynik Bia-
ło-Czerwonych w XXI wieku.

Krzysztof Dutkiewicz

Piłkarskie rozgrywki

Żarów z II ligą siatkówki!

Zjednoczeni Żarów oraz 
Nysa Kłodzko, to jedyne 

niepokonane drużyny w kl. 
okręgowej.

Obydwa zespoły zmierzą 
się ze sobą w następnej kolej-
ce. Udanie rozgrywki w kl. 
A zainaugurował beniami-

Termin Godz. Mecz Wynik
13.08.2016 17:00 Zdrój Jedlina Zdrój – Zjednoczeni Żarów 1:2
20.08.2016 17:00 Zjednoczeni Żarów – Gola Świdnicka 2:0
27.08.2016 17:00 Nysa Kłodzko – Zjednoczeni Żarów
03.09.2016 16:00 Grom Witków - Zjednoczeni Żarów
10.09.2016 16:00 Zjednoczeni Żarów – Unia Złoty Stok
17.09.2016 16:00 Iskra Jaszkowa Dolna - Zjednoczeni Żarów
24.09.2016 16:00 Zjednoczeni Żarów – Niemczanka Niemcza
01.10.2016 15:00 Piławianka Piława Górna - Zjednoczeni Żarów
08.10.2016 15:00 Zjednoczeni Żarów – Orlęta Krosnowice
16:10.2016 15:00 Bystrzyca Górna - Zjednoczeni Żarów
22.10.2016 15:00 Zjednoczeni Żarów – Górnik Boguszów-Gorce
30.10.2016 14:00 Pogoń Zem Duszniki - Zjednoczeni Żarów
06.11.2016 14:00 Zjednoczeni Żarów – MKS Szczawno Zdrój
13.11.2016 14:00 Victoria Tuszyn - Zjednoczeni Żarów
20.11.2016 14:00 Zjednoczeni Żarów – Zamek Kamieniec Ząbkowicki

Termin Godz. Mecz Wynik
15.08.2016 17:00 Zieloni Mrowiny – Zryw Łażany 2:2
20.08.2016 17:00 Darbo-Bau Makowice – Zieloni Mrowiny 4:1
21.08.2016 17:00 Zryw Łażany – Puo Wiśniowa 1:3
28.08.2016 16:00 Herbapol Stanowice – Zryw Łażany
28.08.2016 17:00 Zieloni Mrowiny – Czarni Sieniawka
03.09.2016 16:00 Zryw Łażany – Granit Roztoka
04.09.2016 16:00 Cukrownik Pszenno – Zieloni Mrowiny
10.09.2016 17:00 Delta Słupice – Zryw Łażany
11.09.2016 16:00 Zieloni Mrowiny – Darbor Bolesławice
18.09.2016 11:00 Błękitni Słotwina – Zryw Łażany
18.09.2016 16:00 S.T.E.P Tąpadła/Wiry – Zieloni Mrowiny
24.09.2016 16:00 Zryw Łażany - Darbo-Bau Makowice
25.09.2016 16:00 Zieloni Mrowiny – Venus Nowice
01.10.2016 16:00 Unia Jaroszów – Zieloni Mrowiny
02.10.2016 15:00 Czarni Sieniawka – Zryw Łażany
09.10.2016 15:00 Zieloni Mrowiny – Błękitni Słotwina
09.10.2016 15:00 Zryw Łażany – Cukrownik Pszenno 
15.10.2016 15:00 Darbor Bolesławice – Zryw Łażany
16.10.2016 15:00 Zieloni Mrowiny – Puo Wiśniowa
23.10.2016 12:00 Herbapol Stanowice – Zieloni Mrowiny
23.10.2016 15:00 Zryw Łażany - S.T.E.P Tąpadła/Wiry 
30.10.2016 14:00 Zieloni Mrowiny  Granit Roztoka
30.10.2016 14:00 Venus Nowice – Zryw Łażany
06.11.2016 14:00 Zryw Łażany – Unia Jaroszów
06.11.2016 14:00 Delta Słupice – Zieloni Mrowiny

Kl. O

Kl. A, gr. II

nek Zryw Łażany, odnosząc 
remis 2:2 w derbach z Zielo-
nymi Mrowiny. Niestety w 2. 
kolejce reprezentanci gminy 

Żarów nie zdołali zdobyć 
punktu.  

Dziś prezentujemy termi-
narze kl. O oraz kl. A (gr.II)

Wskutek problemów fi-
nansowych kilku dru-

goligowych zespołów, dru-
żyna Volley Żarów dostała 
od Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej propozycję gry w 
II lidze.

Decyzja klubu na tak sprawia, 
iż w najbliższych rozgryw-
kach podopieczni Krzysztofa 
Wierzbickiego i Marcina 
Wójciaka wystąpią na drugim 
froncie w kraju (trzeci poziom 
rozgrywkowy). 

Przypomnijmy, że żaro-
wianie byli bardzo blisko 
wywalczenia przepustki do 
II ligi. Siatkarze zakwalifi-
kowali się do barażów, ale 
tam nie sprostali Treflowi II 
Gdańsk, Hutnikowi Dobry 
Wynik Kraków oraz Cho-

roszczy Olsztyn. 
Volley Żarów wystąpi w II 

lidze dolnośląsko-lubusko-
wielkopolskiej.

Skład II ligi, Gr. IV 
KS Bielawianka-Bester 

Bielawa, AZS UAM Poznań, 
MKST Astra Nowa Sól , KU 
AZS UZ Zielona Góra, MKS 
Olavia Oława, WKS Sobieski

-Arena Żagań, SPS Chrobry 
Głogów, BTS Elektros Bole-
sławiec, KS Gwardia Wro-
cław, UKS Volley Żarów.  

Pierwsza kolejka roz-
pocznie się 24 września. W 
kolejnym wydaniu gazety 
przedstawimy terminarz roz-
grywek.

Krzysztof Dutkiewicz


