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Na taką chwilę Żarowianie czekali od dawna. W obecności ministrów, posłów, 
samorządowców i mieszkańców gminy Żarów w środę, 31 sierpnia obiekt został 
uroczyście otwarty.

Edyta Geppert
na 40-lecie GCKiS

Festiwal Mąki
w Siedlimowicach

Kolejne chodniki
na terenach wiejskich

W tym roku Gminne 
Centrum Kultury i 

Sportu w Żarowie obchodzi 
jubileusz 40-lecia swojego 
funkcjonowania.

Z tej okazji w Żarowie wy-

Mieszkańcy Pożarzy-
ska, Zastruża, Bukowa 

oraz Imbramowic niebawem 
będą mogli korzystać z no-
wych chodników.

Niektóre budowane są przy 
drogach powiatowych, dla-
tego do inwestycji, oprócz 

Warsztaty kulinarne, 
ceramiczne, fotogra-

ficzne, spotkanie z dietety-
kiem, konkurs na najlepszy 
chleb domowego wypieku 
„Chlebowzięci”, promocyjne 
zwiedzanie młyna to tylko 
niektóre atrakcje Festiwalu 
Mąki w Siedlimowicach.

stąpi  popularna piosenkarka 
Edyta Geppert. 

Artystka zaśpiewa specjal-
nie dla mieszkańców gminy 
Żarów. Podczas koncertu 
z pewnością nie zabraknie 

największych prze-
bojów: „Jaka róża, 
taki cierń”, „Ko-
cham cię życie” 
czy „Nie żałuję”.

Edyta Geppert 
wystąpi w pią-
tek, 23 września o 
godz. 18.30 w hali 
sportowej Gminne-
go Centrum Kultu-
ry i Sportu przy ul. 
Piastowskiej 10A 
w Żarowie. 

więcej na str. 3
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 W ostatnim czasie na terenie gminy 
Żarów wzrosła liczba kradzieży ro-
werów. Jak temu zapobiec? 

Bawimy się już w najbliższą nie-
dzielę, 11 września na dożynkach 
gminnych w Żarowie. Zapraszamy 
mieszkańców na wspólną zabawę 
na żarowskie targowisko miejskie.

Poznaliśmy terminarz II ligi siat-
karzy. W 1. kolejce do Żarowa 
przyjadą zawodnicy z Głogowa. 

Więcej
na str. 5

Każdy mógł znaleźć tutaj coś 
dla siebie. Pierwsza edycja fe-
stiwalu, zorganizowana przez 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie oraz wła-
ścicieli zabytkowego młyna 
w Siedlimowicach wzbudziła 
ogromne zainteresowanie. 

więcej na str. 6

Pierwsza edycja Festiwalu Mąki w Siedlimowicach i tak duże zainteresowa-
nie mieszkańców.

Ponadczasowe utwory takie jak „Kocham cię ży-
cie”, „Nie żałuje” oraz „Szukaj mnie” będzie moż-
na usłyszeć na żywo w Żarowie podczas koncer-
tu Edyty Geppert. Zdjęcie: https://www.youtube.
com/watch?v=XwAnHoyYhFE

Ruszyły prace przy budowie nowych chodników.

środków z budżetu gminy 
Żarów dokłada się także 
powiat świdnicki. Część 
z nich powstanie również 
przy drogach gminnych, we 
wskazanych przez miesz-
kańców wsi miejscach.

więcej na str. 3
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Kronika Policyjna

Narodowe 
Czytanie 

„Quo
Vadis”

Przedsiębiorcy - 
uwaga na fałszywe 

wezwania
do zapłaty!

Na zdjęciu uczestnicy „Narodowego Czytania” w Żarowie. 

Na zdjęciu z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem, burmistrzem Leszkiem Michalakiem, Romanem Koniecznym przewodniczącym Rady Miej-
skiej, Iwoną Nieradka radną Rady Miejskiej i Anitą Denes-Ziemkiewicz kierownik żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej najmłodsi mieszkańcy gminy 
Żarów. 

„Wakacje Uśmiechu”
w Warszawie

Uwaga! Kradną rowery
W ostatnim czasie na terenie gminy Żarów wzrosła liczba 
kradzieży rowerów. Większość tych zdarzeń ma wspólny 
mianownik. Nieskuteczne zabezpieczenie jednośladu. Policja 
apeluje o ostrożność! - Do kradzieży rowerów dochodzi zarów-
no w ciągu dnia, jak i nocy, i w większości przypadków giną 
one z klatek schodowych. Złodzieje wykorzystują nieskuteczne 
zabezpieczenia jednośladu, bądź jego całkowity brak. Sprawcy 
takich kradzieży mogą być wszędzie i tylko czekają na naszą 
nieostrożność. Rowery najczęściej giną spod sklepów, parków 
czy klatek schodowych, gdzie właściciel jednośladu pozosta-
wił go tylko na krótką chwilę. Pamiętajmy, aby nie zostawiać, 
choćby na moment niezabezpieczonego roweru w miejscach 
publicznych. Należy również pamiętać, że nie ma zapięć, któ-
rych nie można pokonać, jednak można w znacznym stopniu 
utrudnić kradzież, a nawet do niej zniechęcić stosując odpo-
wiednie zabezpieczenie – mówi Katarzyna Wilk komendant 
policji w Żarowie.

Chciał wyłudzić pieniądze
Funkcjonariusze policji w Żarowie zatrzymali w bezpośred-
nim pościgu młodego mężczyznę, który używając przemocy 
wobec kobiety próbował dokonać kradzieży pieniędzy. - Męż-
czyzna przewrócił kobietę na ziemię, kopał ją, a następnie 
chciał okraść. Zamierzonego celu jednak nie osiągnął, z uwa-
gi na brak pieniędzy u pokrzywdzonej oraz interwencję osób 
postronnych. W stosunku do sprawcy sąd zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci aresztu na okres 2 miesięcy – infor-
muje Katarzyna Wilk komendant policji w Żarowie.

Groził swoim rodzicom
W trakcie prowadzonej interwencji funkcjonariusze żarow-
skiego komisariatu policji zatrzymali nietrzeźwego męż-
czyznę, który groził pozbawieniem życia swoich rodziców. 
Sprawca, decyzją sądu trafił do więzienia na razie na 3 mie-
siące.

Wymusiła pierwszeństwo przejazdu
68-letnia mieszkanka gminy Żarów kierując rowerem nie 
zachowała należytej ostrożności i wymusiła pierwszeństwo 
przejazdu dla kierującego samochodem osobowym. Kierow-
ca, jak wykazało później badanie znajdował się w stanie nie-
trzeźwości, mając w organizmie 2,35 promila alkoholu. Ko-
bieta natomiast doznała złamania kości ramienia. Kierowcę 
zatrzymano do wyjaśnienia i wytrzeźwienia.

Nietrzeźwi kierowcy
Grubo ponad dwa promile alkoholu miał w wydychanym po-
wietrzu kierowca, który kierował motorowerem. Został za-
trzymany na drodze w kierunku Mrowin. Ale nie był to jedyny 
nietrzeźwy, którego w ostatnim czasie zatrzymali funkcjona-
riusze policji w Żarowie. - Jednym z zatrzymanych był męż-
czyzna, który będąc pod wpływem alkoholu kierował rowerem, 
mając w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Nie był to 
jedyny nietrzeźwy rowerzysta. Drugi odnotował wynik prawie 
jednego promila alkoholu. Apelujemy do wszystkich kierowców 
o rozsądek i nie wsiadanie za kierownicę w stanie nietrzeźwym 
– dopowiada komendant policji Katarzyna Wilk.

Dyżury na policji
Na żarowskim komisariacie policji funkcjonariusze pełnić 
będą dyżury w godz. 6.00-22.00. Każdy, kto będzie chciał 
zgłosić interwencję na policji może zgłaszać sprawy tutaj 
w Żarowie.

oprac. Magdalena Pawlik

→ Sprzedam mieszkanie w Imbramo-
wicach: 3 pokoje i kuchnia, 46 m2, 
piwnica i pomieszczenie gospodarcze 
wraz z ogrodem 600 m2 z przezna-
czeniem działki budowlanej, uzbrojo-
na. 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 arów w Imbramowicach. 
Cena 35 tys. Tel. 530 530 486
→ Sprzedam felgi aluminiowe R14 i komplet opon letnich. 
Tel. 727 390 650.

To była już nie pierwsza wizyta najmłodszych mieszkańców gminy Żarów w Warszawie. Każdego roku, w 
ramach organizowanego podczas letniego wypoczynku projektu „Wakacje Uśmiechu”, dzieci, na zapro-
szenie Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka przyjeżdżają do Warszawy.

Tutaj mogą dowiedzieć się, 
jak wygląda codzienna praca 
ministra oraz poznać prawa, 
jakie im przysługują. Tego-
roczna wizyta była równie 
wyjątkowa. W trakcie wizyty 

Rzecznik Praw Dziecka uho-
norował burmistrza Leszka 
Michalaka odznaką hono-
rową za Zasługi dla Ochrony 
Praw Dziecka Infantis Digni-
tatis Defensori. - To odznaka 

nie tylko za „Wakacje Uśmie-
chu”, ale wieloletnią troskę o 
dobro dzieci i dostrzeżenie fe-
nomenu młodzieżowych rad, 
które wielokrotnie stanowią 
doskonałe uzupełnienie dla 

aktywności lokalnych władz. 
Gratuluję również znakomitej 
współpracy z pomocą spo-
łeczną - podkreślił podczas 
uroczystości Marek Micha-
lak.

Akcję Narodowego Czy-
tania zainaugurowała 

cztery lata temu lektura 
„Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. 

Trzy lata temu czytaliśmy 
dzieła Aleksandra Fredry, 
a dwa lata temu „Trylogię”. 
Rok 2015 poświęcony był 
twórczości Bolesława Pru-
sa i dziełu „Lalka”. W tym 
roku odbyła się już piąta 
edycja tej ogólnopolskiej 
akcji, w którą tradycyjnie 
włączył się również Żarów. 
Kolejne rozdziały „Quo 
Vadis” Henryka Sienkiewi-
cza można było usłyszeć na 
tarasie przed żarowską bi-
blioteką w sobotę, 3 wrze-
śnia.

Dzieło Sienkiewicza we 
fragmentach czytali bur-
mistrz Leszek Michalak, 
członkowie Koła Przyja-

Przedsiębiorcy będący 
osobami fizycznymi re-

jestrowani są w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej zwa-
nej „CEIDG” prowadzonej 
przez Ministra Gospodarki. 

W związku z utrzymują-
cym się zjawiskiem otrzy-
mywania przez przedsię-
biorców wpisanych do 
CEIDG powiadomień o 
konieczności opłaty za 
dokonane wpisy informu-
jemy, że wszelkie czynno-
ści związane z wpisem do 
CEIDG są bezpłatne. - W 

ostatnim okresie przypadki 
wezwań do zapłaty nasiliły 
się i otrzymują je nie tylko 
przedsiębiorcy, którzy zare-
jestrowali nowe  firmy, ale 
także ci, którzy posiadają 
firmy od wielu lat. Przedsię-
biorcy bądźcie czujni, wy-
syłane do Was wezwania do 
zapłaty kierowane są przez 
prywatne rejestry o nazwach 
zbliżonych do „CEIDG”. 
Nie dajcie się oszukać – 

ciół Biblioteki i Dysku-
syjnego Klubu Książki, 
żarowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Ośrod-
ka Pomocy Społecznej i 
uczniowie oraz nauczyciele 
szkół i gimnazjum.

mówi Bożena Krzymińska 
kierownik Biura Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.
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Edyta Geppert
na 40-lecie GCKiS

W tym roku Gminne 
Centrum Kultury i 

Sportu w Żarowie obchodzi 
jubileusz 40-lecia swojego 
funkcjonowania. Z tej oka-
zji w Żarowie wystąpi  po-
pularna piosenkarka Edyta 
Geppert. 

Artystka zaśpiewa specjal-
nie dla mieszkańców gminy 
Żarów. Podczas koncertu z 
pewnością nie zabraknie naj-
większych przebojów: „Jaka 
róża, taki cierń”, „Kocham 
cię życie” czy „Nie żałuję”.

Edyta Geppert wystąpi w 
piątek, 23 września o godz. 
18.30 w hali sportowej 
Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu przy ul. Piastow-
skiej 10A w Żarowie. 

Bilety w cenie 10 złotych 
do nabycia od 15 września 
w kasie Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 

Na koncert zaprasza Gmin-
ne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie.

Zabytkowy ołtarz zostanie
wyremontowany

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Stanisława Bisku-

pa i Męczennika w Bukowie 
otrzyma dotację z budżetu 
gminy Żarów na renowację 
zabytkowego ołtarza.

Żarowscy radni Rady Miej-
skiej na sesji Rady Miejskiej w 
czwartek, 25 sierpnia poparli 
wniosek burmistrza Leszka 
Michalaka w sprawie przy-
znania dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do reje-
stru zabytków, znajdujących 
się na terenie gminy Żarów. 
- Cieszę się, że jako gmina 
możemy pomagać naszym pa-
rafiom w pracach konserwa-
torskich - mówił burmistrz 
Leszek Michalak.

Wniosek parafii w Bukowie 
ubiegającej się o przyznanie 
dotacji na prace konserwa-

torskie oceniali członkowie 
Komisji ds. oceny wniosków 
w składzie: Sylwia Pawlik 
sekretarz gminy, Iwona Nie-
radka radna Rady Miejskiej, 
Paulina Dziendziel z Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie Sylwia Niedźwiecka i 
Przemysław Sikora.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Bukowie 
otrzymała 10 tysięcy zło-
tych dotacji na konserwację 
ażurowych płaskorzeźbio-
nych ornamentów akanto-
wych ołtarza głównego w 
kościele. - Całkowity koszt 
prac konserwatorskich zo-
stał oszacowany na kwotę 
199 tysięcy złotych. Para-
fianie uzbierali z datków 10 
tysięcy złotych. Zwróciliśmy 
się z wnioskiem do burmi-
strza Leszka Michalaka o 
kwotę 10 tysięcy złotych. Aby 
zachować fragment główne-
go ołtarza potrzebna jest 
natychmiastowa renowacja 
tej części obiektu - mówiła 
Urszula Ganczarek rad-
na powiatu świdnickiego i 
mieszkanka Bukowa.

Magdalena Pawlik

Żarowscy radni Rady Miejskiej podczas sesji Rady Miejskiej.

Nowe chodniki powstaną przy drogach gminnych oraz powiatowych.

To dobra informacja dla mieszkańców wsi.

To będzie wyjątkowy jubileusz Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Specjalnie dla mieszkańców wystąpi 
znana piosenkarka Edyta Geppert. 
Zdjęcie: http://zdk.zamosc.pl/2015/12/recital-edyty-geppert-w-zdk/

Uchwała w sprawie przyznania dotacji dla parafii w Bukowie została prze-
głosowana jednomyślnie.

Kolejne chodniki na terenach wiejskich
Mieszkańcy Pożarzyska, Zastruża, Bukowa oraz Imbramowic niebawem będą mogli korzystać z nowych chodników. Niektóre budowane są przy drogach po-
wiatowych, dlatego do inwestycji, oprócz środków z budżetu gminy Żarów dokłada się także powiat świdnicki. Część z nich powstanie również przy drogach 
gminnych, we wskazanych przez mieszkańców wsi miejscach, którzy w ramach tej inwestycji przekazali środki finansowe z funduszu sołeckiego.

Właśnie rozpoczęły się 
pierwsze prace remontowe. 
- Kontynuujemy w tym roku 
budowę nowych chodników 
na terenie kolejnych na-
szych miejscowości. W Po-
żarzysku, Bukowie, Imbra-

mowicach oraz Wierzbnej 
nowe chodniki powstaną 
przy drogach powiatowych, 
dlatego inwestycja ta zosta-
nie sfinansowana ze środ-
ków własnych budżetu gmi-
ny Żarów, a także powiatu 

świdnickiego, w ramach 
podpisanego porozumienia. 
Dodatkowo także w Bu-
kowie inwestycja obejmie 
swoim zakresem wykonanie 
studni wraz z odpływem 
oraz dwóch studzienek z 
przykanalikami i przykrycie 
rowu – wyjaśnia Joanna 
Walichnowska kierownik 
Referatu Inwestycji i Dróg 
Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie.

Decyzją mieszkańców wsi, 
budowa nowych chodników 
zostanie także współfinan-
sowana środkami finanso-
wymi z funduszu sołeckiego. 
- To najlepiej wydatkowane 
pieniądze. Na bezpieczeń-
stwo naszych mieszkańców. 

Wspólnie zadecydowaliśmy, 
że część środków z funduszu 
sołeckiego przeznaczymy na 
budowę nowego chodnika na 
terenie naszej wsi. Jego bu-
dowa właśnie się rozpoczę-
ła – mówi Łukasz Brańka 
sołtys Pożarzyska.

Na budowę chodników 
przy drogach powiato-
wych, w ramach podpisa-
nego porozumienia powiat 
świdnicki przekazał 30 
tysięcy złotych. Pozostałą 
kwotę dołożyli mieszkańcy 
wsi z funduszu sołeckiego 

- ponad 26 tysięcy złotych. 
Inwestycje zostały tak-
że współfinansowane ze 
środków własnych budżetu 
gminy Żarów w wysokości 
ponad 30 tysięcy złotych.

Magdalena Pawlik
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BILET INDYWIDUALNY

pon.-pt. 
6.30-
15.00

pon.-pt. 
15.00-
22.00

sob.niedz. 
święta 

8.00-22.00

NORMALNY 
cena za godzinę 
cena za minutę po godzinie

8,00 zł 
0,13 zł

9,00 zł 
0,15 zł

10,00 zł 
0,17 zł

ULGOWY 
cena za godzinę 
cena za minutę po godzinie

 
6,00 zł 
0,10 zł

 
7,00 zł 
0,12 zł

 
8,00 zł 
0,13 zł

1. Dzieci, uczniowie i studenci 
do 25 roku życia 
2. Emeryci, renciści i osoby 
niepełnosprawne w stopniu 
znacznym (za okazaniem ważnej 
legitymacji) 
3. Dzieci do lat 4 bezpłatnie 
4. Dzieci do 12 roku życia 
wchodzą na basen tylko i 
wyłącznie z opiekunem

GRUPY ZORGANIZOWANE

NORMALNY 
 
 
cena za godzinę 
cena za minutę po godzinie

pon.-pt. 
6.30-
15.00

pon.-pt. 
15.00-
22.00

sob.niedz. 
święta 

8.00-22.00

6,50 zł 
0,11 zł

7,50 zł 
0,13 zł

8,50 zł 
0,14 zł

1. Cena za osobę 
2. Grupy min 15 osób
3. Wskazana wcześniejsza 
rezerwacja

ULGOWY 
 
 
cena za godzinę 
cena za minutę po godzinie

pon.-pt. 
6.30-
15.00

pon.-pt. 
15.00-
22.00

sob.niedz. 
święta 

8.00-22.00

1. Dzieci, uczniowie i studenci 
do 25 roku życia 
2. Emeryci, renciści i osoby 
niepełnosprawne w stopniu 
znacznym  (za okazaniem 
ważnej legitymacji) 
3. Grupa min. 15 osób 
4. Wymagany opiekun do grupy
5. Wskazana wcześniejsza 
rezerwacja

5,50 zł 
0,09 zł

6,50 zł 
0,11 zł

7,50 zł 
0,13 zł

BILET RODZINNY
2 rodziców oraz 2 dzieci w 
wieku 5-18 lat lub 1 rodzic 
oraz 3 dzieci w wieku 5-18 lat

22,00 zł 25,00 zł 30,00 zł
Liczony za 60 min. korzystania 
z pływalni, następnie naliczanie 
minutowe.

KARTA DUŻEJ RODZINY 
NORMALNY 
cena za godzinę 
cena za minutę po godzinie

7,00 zł 
0,12 zł

8,00 zł 
0,13 zł

9,00 zł 
0,15 zł

Za okazaniem ogólnopolskiej 
Karty Dużej Rodziny

ULGOWY 
cena za godzinę 
cena za minutę po godzinie

5,00 zł 
0,08 zł

6,00 zł 
0,10 zł

7,00 zł 
0,12 zł

Za okazaniem ogólnopolskiej 
Karty Dużej Rodziny

KARNETY

30 zł - ważność 30 dni 
 
50 zł -ważność 60 dni 
 
100 zł - ważność 150 dni

poniedziałek – niedziela, 
święta

1. Wydanie karnetu 
jednorazowo płatne 10zł 
2. Pobyt na basenie rozliczany 
jest wg cennika korzystania z 
hali basenowej 
3. 15% gratis do każdego 
doładowania 
4. Na karnet może wejść 
dowolna liczba osób
5. Kwota niewykorzystana 
w okresie ważności karnetu 
przepada.

Nasz BASEN! „Zagubione miasteczko, w zagubionym świecie, gdzie nic nie można, 
nic nie umiecie. Zakompleksione wojną totalnej opozycji, gdzie wszyst-
ko na NIE, bez żadnej w zamian propozycji. Zagubione miasteczko bez 
drogowskazu, zagubione w wolności, bez przykładnego obrazu. Gdzie 
bezduszność wolnego rynku o nim zapomniało i nikogo nie obchodziło, 
co tu się będzie działo. Zagubione miasteczko podniosło głowę, mimo 
sporu i kłótni rozpoczęło budowę. Budowę trudną, niełatwą własnej 
tożsamości, ucząc się na błędach, podglądając też gości. Budowę społe-
czeństwa sobie oddanego, gdzie troską najważniejszą będzie poczucie 
dobra wspólnego. Zagubione miasteczko w zagubionym świecie, nie ta-
kie samotne, bo już o nim wiecie. To tu świat przyjechał, wierząc nam 
na słowo, że te zagubione miasteczko rozkwitnie kolorowo.”

- Płatność z góry za pierwszą godzinę nie podlega zwrotowi
- Bilet jednorazowy uprawnia do korzystania z Basenu przez 60 minut, następnie cena wzrasta 
proporcjonalnie, przy czym niepełną minutę zaokrągla się w górę
- Dzieci do lat 4 - bezpłatnie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych (nie dotyczy grup zorga-
nizowanych)
- Opłata za zniszczenie lub zgubienie transpondera wynosi 50zł

Basen czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-22.00 oraz w soboty i 
niedziele od godz. 8.00 do 22.00. Do południa, w trakcie roku szkolnego, w ramach zajęć 
wychowania fizycznego z basenu będą korzystać uczniowie ze szkół podstawowych oraz 
gimnazjum z terenu gminy Żarów. Po południu basen będzie udostępniony wszystkim za-

interesowanym.

Końcowy efekt jest imponujący. Robi duże wrażenie...

Najtrudniejsze prace budowlane zostały zrealizowane w 2015r. Obiekt zmieniał się z dnia na dzień. 

Spełniły się marzenia mieszkańców. 31 sierpnia 2016r. ta data zapewne przej-
dzie do historii żarowskiego samorządu. Po wielu latach Żarowianie doczekali 
się basenu. I choć budowano go blisko 20 lat, nie zmienia to faktu, że była to 
najbardziej oczekiwana przez wszystkich inwestycja.  Budowa basenu koszto-
wała ponad 9 milionów złotych, z czego dofinansowanie wyniosło 2,5 miliona 
złotych. Spośród gmin, które ubiegały się o przyznanie wsparcia finansowego 
na budowę krytych pływalni, Żarów otrzymał najwyższe dofinansowanie. Pie-
niądze na budowę basenu w Żarowie pochodzą ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury, w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2016”.

Cennik basenu w Żarowie
Waldemar Rzeszowski

A tak to się zaczęło. 25 kwietnia 2014r. ówczesny marszałek województwa dolnośląskiego Jerzy Tutaj przekazał 
na ręce burmistrza Leszka Michalaka decyzję o przyznaniu dla gminy Żarów pełnego dofinansowania w kwocie 2,5 
miliona złotych na budowę basenu w Żarowie.
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Obiekt uroczyście poświęcił ksiądz dziekan Piotr Ważydrąg proboszcz parafii p.w. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Żarowie, wspólnie z burmistrzem Leszkiem Michalakiem oraz Arturem Adamkiem 
dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. - Spotykamy się w nowym obiekcie base-
nowym. Choć nowym, historia jego budowy sięga dwudziestu lat. W tym minionym czasie z historią 
naszego basenu związało się wiele osób, bez których pewnie obiekt nie powstałby, a już na pewno nie 
w takim kształcie. Najpierw były pierwsze decyzje burmistrza Zbigniewa Chlebowskiego i ówczesne-
go zarządu miasta, potem upadek dwóch wielkich zakładów Dolnośląskich Zakładów Chemicznych i 
Żarowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych, wielka determinacja i zaangażowanie byłej burmistrz 
Lilli Gruntkowskiej, następnie projekt wielofunkcyjnego aquaparku, który miał być zarządzany przez 
spółkę Termy Żarów, a który nie uzyskał dofinansowania. I gdyby nie zaangażowanie całego tego ze-
społu, prawdopodobnie dziś w miejscu basenu powstałby parking. Dobrze jest być tym, który finalizuje 
dzieło, zwłaszcza, kiedy jest ono tak ważne i oczekiwane przez wszystkich mieszkańców. Dziękuję za 
Wasze poświęcenie. To dzięki Waszej pracy możemy tutaj wszyscy razem być - dziękował podczas 
uroczystości burmistrz Leszek Michalak. 

Pierwsi pływacy, którzy popłynęli w specjalnie przygotowanej na tę okoliczność sztafecie, a wśród 

nich: burmistrz Leszek Michalak, Arkadiusz Szul kierownik budowy z firmy Saltex Europa, Michał 

Polilejko prezes spółki ENMAG-EG, Andrzej Kiszecki prezes Przedsiębiorstwa Wodno-Ściekowego, 

Ryszard Łękarski z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarowie oraz Barbara Chodyniecka uczennica 

żarowskiego gimnazjum i ośmioletnia Marysia Suchodolska zaprezentowali swoje umiejętności pły-

wackie. Każdy z uczestników miał do przepłynięcia całą długość basenu, ale dla żadnego z pierwszych 

użytkowników basenu nie był to żaden problem. 

Symboliczną wstęgę przecięli Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka, Ewa Mańkowska Wicemarsza-
łek Urzędu Marszałkowskiego, Maciej Zieliński pełnomocnik marszałka ds. sportu, posłowie na Sejm 
RP Katarzyna Izabela Mrzygłocka, Wojciech Murdzek i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, senator 
RP Wiesław Kilian, Łukasz Apołenis dyrektor biura poselskiego Anny Zalewskiej, burmistrz Leszek 
Michalak i przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny, Artur Adamek dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, Paweł Fajdek oraz uczennica żarowskiego gimnazjum Adriana 
Karkulowska. - Dziś w Żarowie spełnia się wielkie marzenie. To wielkie dzieło! Gratuluję i dziękuję 
również za wszystkie działania, które podejmowane są w tej gminie na rzecz dzieci. Bo Żarów nie śpi. 
Tutaj bardzo dużo się dzieje! - gratulował Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka.

Jak przystało na uroczystość otwarcia basenu, nie zabrakło pokazu ratownictwa. Instruktorzy pływania 
oraz ratownictwa zaprezentowali skoki ratownicze z wykorzystaniem bojki do tonącego, a także pokaza-
li, co zrobić w przypadku osoby podtopionej. Zaproszonych gości przywitali także najmłodsi mieszkańcy 
Wierzbnej i przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola.

Zwieńczeniem uroczystości było przekazanie symbolicznego klucza do basenu oraz pozwolenia na 

jego użytkowanie, które na ręce Artura Adamka dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ża-

rowie przekazali Helena Słowik przewodnicząca Rady Miejskiej w Żarowie za czasów podjęcia pierw-

szych istotnych decyzji o rozpoczęciu budowy basenu oraz Roman Konieczny obecny przewodniczący 

Rady Miejskiej.

Burmistrz Leszek Michalak zaprosił także mieszkańców gminy Żarów do zwiedzania nowego basenu. 
Każdy mógł z bliska zobaczyć napełnioną wodą nieckę basenową, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię, ja-
cuzzi i wannę z hydromasażem oraz inne pomieszczenia basenowe. 

Uroczyste otwarcie basenu
Na taką chwilę Żarowianie czekali od dawna. Po latach starań, różnych opinii, a często nawet kontrowersji budowa basenu w Żarowie dobiegła końca. W 
obecności ministrów, posłów, samorządowców i mieszkańców gminy Żarów w środę, 31 sierpnia obiekt został uroczyście otwarty. Inwestycja, która swój 
początek miała blisko dwadzieścia lat temu doczekała w końcu szczęśliwego finału.



Gazeta Żarowska www.um.zarow.plAktualności6

Festiwal Mąki
w Siedlimowicach

Warsztaty kulinarne, ceramiczne, fotograficzne, spotkanie z dietetykiem, 
konkurs na najlepszy chleb domowego wypieku „Chlebowzięci”, promocyjne 
zwiedzanie młyna to tylko niektóre atrakcje Festiwalu Mąki w Siedlimowicach. 
Każdy mógł znaleźć tutaj coś dla siebie. Pierwsza edycja festiwalu, zorgani-
zowana przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz właścicieli 
zabytkowego młyna w Siedlimowicach wzbudziła ogromne zainteresowanie. 
Nie tylko mieszkańców gminy Żarów.

Remiza strażacka jak nowa

Przyłapani
na gorącym uczynku!

Każdy strażak ma teraz swoją indywidualna szafkę w remizie strażackiej.

Nowa brama segmentowa w remizie OSP.

Festiwalowych gości przywitali Tomasz Pietrzyk zastępca dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, 
burmistrz Leszek Michalak, radna powiatu świdnickiego Urszula Ganczarek oraz Iwona Nieradka radna Rady Miej-
skiej.

Jakub Łukaszonek, finalista polskiej edycji kulinarnego Show MasterChef 
poprowadził warsztaty kulinarne.

Uczestnicy mieli z czego wybierać. Każdy mógł tutaj znaleźć coś dla siebie.

W różnych miejscach, naj-
częściej w takich, do 

których podrzucane są śmie-
ci, na terenie gminy Żarów 
zostały zamontowane foto-
pułapki.

To urządzenia, które robią 
zdjęcia, gdy ktoś znajdzie się 
w ich zasięgu. Aparaty te reje-
strują nie tylko wizerunek, ale 
również numery rejestracyjne 
samochodu, którym dana 
osoba przyjechała. Są już 
pierwsze efekty tych działań, 
bowiem kamery zainstalowa-
ne w urządzeniach zapisały 
zdjęcia mieszkańców, którzy 
podrzucają śmieci w nieod-
powiednie miejsca. - Foto-
pułapki, które zainstalowane 
zostały w różnych miejscach, 
zarówno w mieście, jak i na te-
renie naszych wsi pracują całą 
dobę i robią zdjęcia w dzień i 
w nocy. Nie zdradzamy, gdzie 

Przypominamy, że meble, zużyte opony i inne odpady bezpłatnie moż-
na zostawiać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Żarowie. Z punktu 
przystosowanego do magazynowania tego typu odpadów komunalnych ko-
rzystać mogą wszyscy mieszkańcy gminy Żarów. W każdy poniedziałek, w 
godz. od 16.00 do 18.00, środę 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. 

są ustawione, ale mogę powie-
dzieć, że monitoringiem objęte 
zostały takie miejsca, gdzie 
najczęściej dochodzi do nie-
legalnego wyrzucania śmieci. 
Udało się już ustalić tożsamo-
ści pierwszych mieszkańców. 
Osoby te zostały już zgłoszone 
na policję, zostaną ukarane 
finansowo i obowiązkiem po-
sprzątania – mówi Michał 
Działowski z Referatu Ko-

munalnego Urzędu Miejskie-
go w Żarowie.

Nie ma więc potrzeby, aby 
podrzucać śmieci do lasu 
czy przydrożnych rowów. 
Takie zachowania będą ka-
ralne. Fotopułapki, raz na 
jakiś będą zmieniały swoją 
lokalizację, aby szybciej i 
sprawniej namierzyć osoby, 
które podrzucają śmieci na 
dzikie wysypiska.

Ponadto na festiwalowych 
gości czekały specjały przy-
gotowane przez Kraszowicką 
Zagrodę, Kooperatywę 124, 
Winnicę Świdnicką, Piekar-
nię Pasol - Paco, Rancho Na-
mlikowo, czy Browar Rebe-
lia. Oczywiście nie zabrakło 
doskonałej mąki z siedlimo-
wickiego młyna. I specjal-
nie na tę okoliczność ciasta 
marchewkowego upieczone-
go właśnie z siedlimowic-
kiej mąki przez właścicielkę 
młyna Iwonę Markiewicz. 
- Festiwal Mąki, który po 
raz pierwszy odbyła się na 
terenie zabytkowego młyna 
przeszedł nasze najśmielsze 
oczekiwania. Piękna pogoda 
zachęciła mieszkańców, ale i 
przyjezdnych gości z różnych 
zakątków do odwiedzenia 
młyna w Siedlimowicach. Ci, 
którzy jeszcze tutaj nie byli, 
mieli możliwość poznania 
historii budowy młyna, zwie-
dzali to zabytkowe miejsce, 
a na koniec mogli raczyć się 
smakołykami przygotowany-
mi przez różnych wystawców. 
Nie będzie to ostania edycja 
Festiwalu Mąki, ale mogę 
zdradzić, że już dziś przygo-
towujemy kolejną imprezę 
w siedlimowickim młynie – 
mówił Witold Markiewicz 
właściciel zabytkowego mły-
na w Siedlimowicach.

Najważniejszym punktem 
święta był konkurs na naj-
lepszy chleb domowego wy-
pieku „Chlebowzięci”. Jury 
oceniało smak, kolor, zapach 
oraz wrażenie ogólne 30 wy-
pieków, które rywalizowały 
o miano najlepszego. Zwy-
cięstwo wywalczyła Joanna 

Maślukiewicz. – Ten chleb 
jest moim ulubionym, a zara-
zem bardzo prostym w wyko-
naniu. Piekłam go w zwykłym 
piekarniku, bez termoobiegu, 
z grzałką górną i dolną, z 
podstawioną miską z wodą 
– mówiła o swoim wypieku 
laureatka. Drugie miejsce w 
konkursie „Chlebowzięci” 
wywalczyła Adriana Ko-
walczyk, a trzecie Witosław 
Śliwowski. Fundatorem na-
gród w konkursie była pie-
karnia Pasol-Paco. 

Podczas festiwalowego 
święta mieszkańcy mogli 
wziąć udział w specjalnie 
przygotowanych warszta-
tach. Marcin Trzpiot, który 
specjalizuje się w fotografii 

tradycyjnej oraz polaroido-
wej prowadził warsztaty fo-
tograficzne. Jakub Łuka-
szonek, finalista polskiej 
edycji kulinarnego Show 
MasterChef, bloger kulinar-
ny prowadzący stronę www.
kuchniakuby.pl, pasjonat go-
towania, samouk i marzyciel 
poprowadził dla wszystkich 
gości kulinarne warsztaty. 
A Magdalena Siennicka z 
Szamotni - pracownik cera-
miki artystycznej warsztaty 
garncarskie. Atrakcją festi-
walu było również spotkanie 
z dietetykiem, Agnieszką 
Podgórską. Na zakończenie 
wystąpił Teatr Bezdomny z 
Żarowa. 

Magdalena Pawlik

Zakończył się kolejny etap 
modernizacji remizy stra-

żackiej w Pożarzysku. Odno-
wiony budynek robi wrażenie, 
tym bardziej, że na taki efekt 
wspólnie pracowali mieszkań-
cy wsi.

W tym roku, w ramach prac 
wyremontowane zostały toale-
ty, korytarz oraz pomieszczenie 
biurowe, które służy strażakom 
jako szatnia. Teraz każdy druh 
ma swoją indywidualną szafkę, 
w której może trzymać mundu-
ry oraz buty. Remont w całości 
został sfinansowany ze środ-
ków własnych budżetu gminy 
Żarów. - To już kolejne prace, 
które realizowane są w naszej 
remizie strażackiej. Wcześniej, 
w 2014 roku budynek docze-
kał się nowego dachu, a rok 
temu wyremontowane zostało 
zaplecze kuchenne i świetlica. 
Dodatkowo, w ramach środków 
finansowych z funduszu sołec-
kiego zakupiliśmy do kuchni 
nową porcelanę, a do świetlicy 
telewizor LCD, który służy dzie-
ciom w ramach zajęć na świetli-
cy środowiskowej oraz naszym 
strażakom – mówi Łukasz 
Brańka sołtys Pożarzyska. 

Na tym nie zakończy się jesz-
cze remont remizy strażackiej 
w Pożarzysku. Mieszkańcy już 
dziś planują kolejne prace mo-
dernizacyjne. - Na przyszły rok 

zaplanowaliśmy prace remon-
towe pomieszczeń garażowych. 
Pierwszą część tej inwestycji już 
realizujemy. I stara nieszczelna 
brama garażowa została wy-
mieniona na nową segmentową 
bramę z napędem elektrycznym. 
Serdecznie dziękujemy burmi-
strzowi Leszkowi Michalakowi 
za wspieranie jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Podzię-
kowania składamy również 
wszystkim, którzy zaangażowali 

się w prace w naszej remizie 
oraz pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Żarowie Micha-
łowi Domańskiemu, Piotrowi 
Neczaj i Przemysławowi Siko-
ra – dopowiada sołtys Poża-
rzyska Łukasz Brańka. 

Dziś siedziba strażaków z 
Pożarzyska wygląda bardzo 
okazale i w dużej mierze to za-
sługa samych druhów i miesz-
kańców wsi. 

Magdalena Pawlik
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Turniej w bule to już tradycyjna atrakcja podczas pikniku z okazji zakoń-
czenia wakacji. 

Najmłodsi uczestnicy gry w bule z Krystyną Markiewicz z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 

Na zdjęciu zespół Krukowianie, który wystąpił podczas pikniku z okazji za-
kończenia wakacji.

Żarowianie pożegnali wakacje
Konkursy, sportowe tur-

nieje, występy arty-
styczne i dobra wspólna 
zabawa. A w finale mi-
strzostwa gry w bule, któ-
re tradycyjnie prowadzili 
studenci z żarowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

To tylko niektóre z atrakcji, 
które czekały na mieszkań-
ców gminy Żarów podczas 
pikniku w sobotę, 27 sierpnia 
z okazji zakończenia lata. 

Nie zabrakło wspólnych 
zabaw dla najmłodszych. 
Czekały na nich dmuchań-
ce, malowanie twarzy w 
„salonie” Elżbiety Kulas i 
sportowe turnieje przygoto-

wane przez organizatorów 
imprezy Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie 
oraz TKKF „Chemik”. 

Tradycyjnie jak co roku 
poznaliśmy mistrzów gry w 
bule. W żarowskim starciu 
walczyli nie tylko najmłod-
si, których do samego koń-
ca dopingowali ich rodzice 
i seniorzy z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Swoich 
sił, podczas sobotniego pik-
niku z okazji zakończenia 
wakacji próbowali również 
dorośli. I tutaj rywalizacja 
była naprawdę zacięta. - Z 
przyjemnością, kolejny już 
raz współorganizujemy tur-
niej w bule. Dla dzieci to 

niesamowita frajda, a dla 
dorosłych wielkie emocje i 
dużo dobrej zabawy - mówił 

Ryszard Łękarski z żarow-
skiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

§Kolejny z cyklu artyku-
łów publikowanych na 

łamach ,,Gazety Żarowskiej” 
dotyczy eksmisji osób za-
mieszkujących w lokalach 
mieszkalnych oraz przypad-
ków, w których można orzec 
o nakazaniu opróżnienia 
lokali. Tematyka ta jest ure-
gulowana w ustawie o ochro-
nie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i 
zmianie Kodeksu cywilnego 
z dnia 21 czerwca 2001 r., 
ustawie – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy z dnia 25 lu-
tego 1964 r. oraz w ustawie 
– Kodeks cywilny z dnia 23 
kwietnia 1964 r. 

§Powództwo o nakazanie 
opróżnienia lokalu ma 

swoisty cel, którym jest po-
zbawienie danej osoby prawa 
do dalszego zamieszkiwania 
w danym lokalu mieszkal-
nym. Orzeczenie eksmisji 

jest możliwe w poniżej wska-
zanych przypadkach. 

§W pierwszej kolejności 
o eksmisji może orzec 

właściwy sąd okręgowy w 
wyroku rozwodowym, je-
śli małżonkowie wspólnie 
zajmują mieszkanie, a jeden 
z małżonków swym rażąco 
nagannym postępowaniem 
uniemożliwia wspólne za-
mieszkiwanie stron. Orze-
czenie eksmisji następuje na 
wniosek małżonka w wy-
padkach wyjątkowych, a cię-
żar udowodnienia rażącego 
postępowania drugiej strony 
spoczywa na małżonku, któ-
ry tego żąda w postępowaniu 
rozwodowym. Takie zacho-
wanie musi charakteryzować 
się uporczywością, w żad-
nym wypadku nie może być 
jednorazowe i w praktyce 
musi być realnie uciążliwe 
dla małżonka.

§Z powództwem o eksmi-
sję rozwiedzionego mał-

żonka można wystąpić także 
w odrębnym postępowaniu 
przed właściwym sądem re-
jonowym po orzeczeniu roz-
wodu. Przesłanka jest taka 
sama jak w przypadku orze-
czenia o eksmisję w postę-
powaniu rozwodowym, czyli 
rażąco naganne postępowanie 
rozwiedzionego małżonka, 
które uniemożliwia dalsze 
wspólne zamieszkiwanie. I 
tak samo jak w postępowaniu 
rozwodowym musi wystąpić 
obiektywna uciążliwość ta-
kiego postępowania. 

§Z żądaniem eksmisji może 
wystąpić ponadto lokator 

lub właściciel innego lokalu 
w budynku, w którym dana 
osoba zachowuje się nagannie, 
a takie postępowanie lokatora 
ma realnie uciążliwy wpływ 
na zamieszkiwanie innych 
lokatorów lub właścicieli w 
lokalach sąsiednich. W tym 
wypadku zachowanie lokato-
ra polega na wykraczaniu w 
sposób rażący lub uporczywy 
przeciwko porządkowi domo-
wemu, w ten sposób uniemoż-
liwiając korzystanie z innych 
lokali w danym budynku.

§Z żądaniem opróżnienia 
lokalu na podstawie usta-

wy – Kodeks cywilny może 
także wystąpić właściciel 
nieruchomości w przypadku, 
kiedy osoba zajmująca dany 
lokal nie ma tytułu prawne-
go do niego, a odmawia jego 

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

opuszczenia, pozbawiając w 
ten sposób właściciela możli-
wości korzystania z lokalu.

§Wytoczenie powództwa 
w sprawie opróżnienia 

lokalu mieszkalnego nie jest 
pozbawione opłat, albowiem 
z tytułu wniesienia pozwu 
ustawa o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych wy-
maga uregulowania opłaty w 
wysokości 200 zł na konto 
właściwego sądu. Nie dotyczy 
to sytuacji, kiedy z żądaniem 
eksmisji występuje się w po-
stępowaniu rozwodowym. 

§Sądem właściwym do roz-
poznania spraw o eksmisję 

jest sąd właściwy dla miejsca 
zamieszkania pozwanego.   

adw. Katarzyna Janiak
z Kancelarii „Gruntkow-

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

w Świdnicy

ŻĄDANIE
OPRÓŻNIENIA

LOKALU

ZAJRZYJ DO NAS NA
WWW.UM.ZAROW.PL
ZAWSZE AKTUALNE

INFORMACJE

Utrudnienia w ruchu
przy ul. Wojska Polskiego

w Mrowinach
Uwaga kierowcy! We wrześniu i październiku 
trwać będą jeszcze prace związane z budową 
sieci wodociągowej w Mrowinach. 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie 
informuje, że w związku z budową sieci wodo-
ciągowej wraz z przyłączami przy ul. Wojska 
Polskiego w Mrowinach wystąpią trudności w 
ruchu drogowym na odcinku Wojska Polskiego 
35 - 57, dlatego w celu przejazdu w kierunku 
Żarowa, Siedlimowic, Tarnawy, a także w celu 
uniknięcia dłuższych przestoi, zaleca się al-
ternatywną trasę przejazdu  przez ul. Strefo-
wą, Fabryczną i Przemysłową w Żarowie.

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

szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Nr 124/2016 z dnia 
08.08.2016r.
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Siatka na wysokim poziomie!

Poznaliśmy terminarz II ligi siatkarzy. W 1. kolejce 
do Żarowa przyjadą zawodnicy z Głogowa. Wiele 
markowych drużyn z pewnością dostarczy ogromną 
ilość sportowych emocji. Jak na tle utytułowanych 
rywali sprawdzi się debiutujący w rozgrywkach Vol-
ley Żarów? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Z 
pewnością siódmym zawodnikiem będą kibice, dla-
tego już dziś zapraszamy do dopingowania żarow-
skich siatkarzy. Poniżej przedstawiamy terminarz 
rozgrywek.

Data Godz. Mecz Wynik
01.10.2016 17:00 Volley Żarów - SPS Chrobry Głogów 

08.10.2016 do ustalenia WKS "Sobieski-Arena''Żagań - Volley Żarów

15.10.2016 17:00 Volley Żarów - KU AZS UAM Poznań 

22.10.2016 do ustalenia MKST Astra Nowa Sól - Volley Żarów

29.10.2016 13:00 Volley Żarów - KS Bielawianka Bester Bielawa 

11.05.2016 do ustalenia KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego - Volley Żarów

26.11.2016 13:00 Volley Żarów - BTS Elektros Bolesławiec 

03.12.2016 do ustalenia SPS Chrobry Głogów - Volley Żarów

10.12.2016 13:00 Volley Żarów - WKS "Sobieski-Arena''Żagań 

17.12.2016 do ustalenia KU AZS UAM Poznań – Volley Żarów

07.01.2017 13:00 Volley Żarów - MKST Astra Nowa Sól 

14.01.2016 do ustalenia KS Bielawianka Bester Bielawa – Volley Żarów

21.01.2017 13:00 Volley Żarów - KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego

28.01.2016 do ustalenia KS Gwardia Wrocław – Volley Żarów

11.02.2016 13:00 Volley Żarów - MKS Olavia Oława 

18.02.2017 do ustalenia BTS Elektros Bolesławiec – Volley Żarów

Duże pieniądze do wygrania!

Mała rehabilitacja

Grała okręgówka Ebuee Ehee najlepsze nocą

Wyniki 
piłkarskie 
niższych 

lig

Z okazji piętnastolecia Ża-
rowskiej Podstrefy Wał-

brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest Park” 
już 2 października wszyscy 
miłośnicy biegów będą mo-
gli spróbować swoich sił w 
dwóch dystansach - 5 i 10 
kilometrów. Pula nagród 
wynosi 9000 zł, a za zwy-
cięstwo w biegu głównym 
na dyst. 10 km najlepszy za-

wodnik i zawodniczka otrzy-
ma po 1000 zł.

Organizatorem wydarzenia 
jest Urząd Miejski w Żarowie 
i Gminne Centrum Kultury i 
Sportu. Start i metę biegu za-
planowano w parku miejskim, 
a sama trasa posiada urozma-
icony profil. Współorganizato-
rem imprezy jest WSSE “IN-
VEST-PARK” w Wałbrzychu, 
a honorowy patronat objął 

 Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Victoria Tuszyn 4 10 3 1 0 9-0
2.  Nysa Kłodzko 4 10 3 1 0 13-5
3.  Górnik Boguszów-Gorce 4 10 3 1 0 8-3
4.  Zjednoczeni Żarów 4 9 3 0 1 8-5
5.  Zamek Kamieniec Ząbkowicki 4 7 2 1 1 9-7
6.  LKS Bystrzyca Górna 4 6 1 3 0 6-3
7.  MKS Szczawno Zdrój 4 6 1 3 0 6-5
8.  Zdrój Jedlina Zdrój 4 6 2 0 2 8-4
9.  Unia Złoty Stok 4 5 1 2 1 10-9
10.  Orlęta Krosnowice 4 4 1 1 2 5-7
11.  Iskra Jaszkowa Dolna 4 4 1 1 2 4-6
12.  Pogoń Duszniki Zdrój 4 4 1 1 2 5-7
13.  Niemczanka Niemcza 4 3 0 3 1 4-9
14.  Zryw Gola Świdnicka 4 2 0 2 2 5-10
15.  Grom Witków 4 0 0 0 4 3-12
16.  Piławianka Piława Górna 4 0 0 0 4 2-13

Po 4. kolejce kl. Okręgowej 
nie ma już drużyny, która 

może pochwalić się kom-
pletem punktów. Wszystko 
za sprawą Unii Złoty Stok, 
która zremisowała z Nysą 
Kłodzko, chociaż jeszcez na 
dziesięć minut przed koń-
cem przegrywała różnicą 
dwóch goli.

Do 3. kolejki w gronie nie-
pokonanych drużyn pozosta-
ły tylko dwie ekipy: Zjed-
noczeni Żarów oraz Nysa 
Kłodzko. Bezpośredni poje-
dynek miał pokazać, która z 
drużyn będzie nadawała ton 
rywalizacji. 

Od początku spotkanie 
układało się po myśli Nysy. 
Gospodarze przeważali, ale 
nie potrafili tego udokumen-
tować celnym trafieniem. 
Dwukrotnie przed stratą 
barmki Zjednoczonych rato-
wał słupek. 

Kibice na pierwszą bram-
kę czekali aż do 70 minuty. 
Wtedy po dośrodkowaniu 
Krzysztofa Konowalczyka 
piłkę do własnej bramki nie-
fortunnie skierował jeden z 
graczy przyjezdnych. Kłodz-
czanie ustalili wynik meczu 

w niespełna kwadrans. Du-
blet ustrzelił wprowadzony 
w drugiej części spotkania 
Sule Ayinla, mając nawet 
okazję na skompletowania 
hat-tricka.  

Zjednoczeni pełną reha-
bilitację wzięli w potyczce 
z Gromem Witków, zwy-
ciężając pewnie. 4:1 (0:2). 
Bramki dla biało-niebieskich 
zdobywali: Mateusz Koło-
dziej (‘20), Adam Łagiewka 
(‘45), Adrian Kopacz (‘52), 
Patryk Chrapek (90’ rzut 
karny).

Victoria Tuszyn, Nysa 
Kłodzko oraz Górnik Bo-
guszów-Gorce, to drużyny, 
które w rozgrywkach nie za-
znały porażki. Wszystkie te 
ekipy przewodzą w ligowej 
stawce. Tuż za nimi z punk-
tową stratą znajdują się pił-
karze Zjednoczonych Żarów. 
Dodatkowo Victoria Tuszyn, 
jako jedyna, nie straciła gola. 
Bez punktów wciąż pozosta-
je Grom oraz Niemczanka.

Krzysztof Dutkiewicz

Zwycięstwem piłkarzy 
Ebuee Ehee zakończył się 

7. Nocny Turniej Żarów Cen-
trum Masters. Na kolejnych 
pozycjach znaleźli się: Przed-
siębiorcy Świdnica, Nocne 
Igraszki i Janusze Futbolu. 

Tytuł najlepszego strzel-
ca zdobył Maciej Smaruj 
(Ebuee Ehee). Piotr Pieczon-
ka (Nocne Igraszki) został 
najlepszym bramkarzem, a 

Adrian Krzykalski (Przed-
siębiorcy Świdnica) otrzymał 
statuetkę najlepszego zawod-
nika turnieju. 

Skład zwycięzców – Ebu-
ee Ehee: Maciej Smaruj, 
Marcin Krawczyk, Michał 
Gradowicz, Kacper Jędras, 
Mateusz Kurzeja, Marek 
Poręba, Tomasz Kotłowski, 
Konrad Leletko. 

Krzysztof Dutkiewicz

kl. A
Cukrownik/Polonia Pszenno 
– Zieloni Mrowiny 4:0
Zryw Łażany – Granit Roz-
toka 5:0

kl. B
Płomień Dobromierz Wierz-
bianka Wierzbna 2:5
Błyskawica Kalno – Nysa 
Kłaczyna 0:2

Ambasador Japonii w Polsce.
Zawodom będą towarzyszyć 

liczne atrakcje z niespodzian-
kami: biegi dla dzieci, nordic 
walking, przejazd rowerami.

Więcej szczegółów znajdu-
je się na stronie internetowej 
www.centrum.zarow.pl

Czekamy na Twoje zgło-
szenie!

Paweł Fajdek chciał za 
wszelką cenę udowod-

nić, że nieudany występ w 
Rio de Janeiro, to kolejny 
wypadek przy pracy. Uda-
ło się to już w pierwszym 
starcie po olimpijskim wy-
stępie.

Podczas Memoriału Ka-
mili Skolimowskiej na PGE 
Stadionie Narodowym w 
Warszawie uzyskał 82,47 
metra. To kolejny najlepszy 
wynik na świecie w tym se-
zonie. 

Drugie miejsce zajął brą-
zowy medalista igrzysk 
olimpijskich z Brazylii – 
Wojciech Nowicki (76,58 

metra). Na najniższym stop-
niu podium kibice zobaczy-
li Marcela Łomnickiego 
(74,86 metra).

Wychowanek ULKS Zie-
lony Dąb Żarów przymierza 
się do sporych zmian trenin-
gowych. Pojawiła się myśl, 
aby mniej treningowego 
czasu spędzał w rozjazdach. 
Chodzi przede wszystkim 
o ograniczenie podróży po 
Polsce. Bo obozów klima-
tycznych poza granicami 
kraju nie da się uniknąć.

Ze zmianą systemu tre-
ningowego może wiązać się 
wywrócenie do góry noga-
mi układów z aktualnym 

szkoleniowcem – Czesła-
wem Cybulskim. Fajdek 
nie chce jednak zdradzać 
szczegółów. – Mieliśmy z 
trenerem umowę do Rio. Je-
stem człowiekiem słownym, 
dlatego danego słowa do-
trzymałem. Wytrwaliśmy w 
tym razem. Teraz mam być 
może troszeczkę inne pla-
ny. Jak przyjdzie na to czas, 
wszyscy się o nich dowiedzą 
– obiecuje. A tymczasem 
czeka go powrót do domu i 
oczekiwany odpoczynek, bo 
od listopada znowu rusza do 
ciężkiej pracy!

Krzysztof Dutkiewicz


