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Kolejne świetlice
będą wyremontowane

Kolejarz
– zawód przyszłości

Żarowskie Biegi
Strefowe

Od wielu lat nie były mo-
dernizowane. Wszyst-

kie wymagają kapitalnych 
remontów. Trzy świetlice 
wiejskie w Mielęcinie, Przy-
łęgowie i Mrowinach docze-
kają się kompleksowej prze-
budowy. 

Wniosek Gminnego Cen-

Blisko 300 biegaczy zoba-
czyliśmy podczas Żarow-

skich Biegów Strefowych. 
Uczestnicy mieli do pokona-
nia dwa dystanse: 10 km i 5 
km.

Tysiąc złotych otrzymał naj-
szybszy zawodnik i zawod-

Chociaż są jeszcze bardzo 
młodzi, doskonale wie-

dzą już, że swoją karierę za-
wodową zwiążą z koleją.

A dzięki specjalnemu progra-
mowi stypendialnemu, który 
jest dla nich także dobrą mo-
tywacją mają zagwarantowa-
ną pracę, tuż po zakończeniu 
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Zobacz, gdzie możesz kupić nową 
książkę wydaną z okazji jubileuszu 
40-lecia Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie.

Rozpoczął się kolejny etap remon-
tu parkingu przy ul. Ogrodowej w 
Żarowie. 

Siatkarze Volley Żarów gładko 
przegrali na inaugurację histo-
rycznego sezonu w rozgrywkach 
II ligi.

Więcej na str. 5

szkolnej edukacji. Uczniowie 
żarowskiego Zespołu Szkół, je-
dynej szkoły na terenie powia-
tu świdnickiego, która kształci 
przyszłych kolejarzy mają 
możliwość zdobycia takiego 
doświadczenia na kierunku 
technik transportu kolejowego.

więcej na str. 6

Tak wygląda świetlica wiejska w Mielęcinie.

niczka biegu głównego. Im-
prezą zorganizowano z okazji 
XV-lecia Żarowskiej Podstrefy 
Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej ‘’INVEST-
PARK”.

więcej na str. 8

trum Kultury i Sportu w 
Żarowie na dofinansowa-
nie remontu i modernizacji 
trzech obiektów wiejskich 
w ramach programu „Prze-
budowa oraz doposażenie 
obiektów instytucji kultury 
w gminie Żarów...

więcej na str. 3

Na zdjęciu (po lewej) Adama Czarnecki uczeń IV klasy Technikum Trans-
portu Kolejowego.
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Potrzebna pomoc dla pogorzelców

Dzień SENIORA

W takim towarzystwie, jak żarowscy seniorzy ze Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów nie sposób się nudzić. 

Kierował samochodem mimo zakazu
Do trzech lat pozbawienia wolności grozi dwudziestolat-
kowi, który wbrew zakazowi prowadzenia pojazdów kiero-
wał samochodem osobowym. Mężczyzna wkrótce usłyszy 
zarzut.  - Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej 
kierującego pojazdem osobowym marki Ford Mondeo. Męż-
czyzna był trzeźwy, jednak po sprawdzeniu okazało się, że 
posiada zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez Sąd 
Rejonowy w Dzierżoniowie. Podobna kara może spotkać 
mieszkańca, który przyłapany został na kierowaniu rowe-
rem pomimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych wydanego przez Sąd Rejonowy w Świdnicy 
– mówi Katarzyna Wilk komendant żarowskiego komisa-
riatu policji.

Wypadek w żarowskiej firmie
Na terenie jednej z funkcjonujących na terenie Żarowa firm 
doszło do nieszczęśliwego wypadku. 34-letni mężczyzna, 
podczas obsługi prasy doznał urazu lewej ręki. Pogotowie 
Ratunkowe zabrało poszkodowanego do szpitala. Okolicz-
ności tego zdarzenia bada policja w Żarowie.

Kierowca potrącił rowerzystkę
51-letnia kobieta wykonując nieprawidłową zmianę pasa 
ruchu została potrącona przez wyprzedzający ją samochód. 
Do zdarzenia doszło na ul. Przemysłowej w Żarowie. Ko-
bieta doznała lekkich obrażeń, a za złamanie zasad bezpie-
czeństwa została ukarana karą grzywny.

Nietrzeźwy 17-latek kierował samochodem
Funkcjonariusze policji w Żarowie zatrzymali 17-letniego 
kierowcę, który prowadził samochód marki Seat Ibiza pod 
wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało prawie 
1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyź-
nie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do dwóch lat. 

Oprac. Magdalena Pawlik

PODZIĘKOWANIE
W imieniu Zespołu Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Żarowie serdeczne podziękowania kieruję do 
Państwa Agaty i Romana Koniecznych za wsparcie 

działań w obszarze pomocy społecznej oraz nieodpłat-
ne przekazanie odzieży na rzecz potrzebujących .

       
 Z wyrazami wdzięczności:

Anita Denes-Ziemkiewicz

→ Sprzedam mieszkanie 
w Imbramowicach: 3 pokoje 
i kuchnia, 46 m2, piwnica i 
pomieszczenie gospodarcze 
wraz z ogrodem 600 m2 z 
przeznaczeniem działki bu-
dowlanej, uzbrojona. Tel. 
698 682 355 

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

→ Sprzedam działkę budowlaną 16 arów w Imbramowi-
cach. Cena 35 tys. Tel. 530 530 486
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Szanowni Państwo!
Informujemy, że na terenie 

Gminy Żarów prowadzi dzia-
łalność Fundacja BABCIA I 
DZIADEK, której celem jest 
niesienie pomocy osobom star-
szym, chorym, niepełnospraw-
nym, dzieciom i młodzieży, a 
także integrowanie lokalnej 
społeczności. Nasze działania 
kierujemy do każdej osoby i do 
każdego pokolenia. 

Dążymy do tego, aby oso-
by starsze, chore i niepełno-
sprawne mogły wspólnie, miło 

spędzać czas, nawiązywać 
nowe znajomości oraz realizo-
wać swoje plany i marzenia, 
te wielkie, i te malutkie. Za 
nami pierwsze przedsięwzię-
cie – współorganizowanie VIII 
Przeglądu Piosenki Biesiadnej 
i Ludowej, które odbyło się w 
maju b.r., podczas Dni Żarowa.

Chcemy zapewnić oso-
bom potrzebującym pomoc 
materialną i rzeczową oraz 
żywność (w naszych planach 
przewidujemy uruchomienie 
stołówki).

Prośbę naszą kierujemy 
do  Ludzi dobrej woli i do-
brego serca, którym nie 
jest obojętny los drugiego 
człowieka o pomoc i wspar-
cie naszej działalności.

Zwracamy się do Sponsorów, 
Darczyńców, Instytucji, Firm, 
a także osób prywatnych o 
wsparcie materialne (żywność, 
ubrania, pościel, koce, sprzęt do 
rehabilitacji, wózki inwalidz-
kie oraz inne dobra materialne 
niezbędne osobom starszym i 
niepełnosprawnym).

Dary otrzymane od Pań-
stwa zostaną starannie roz-
dysponowane wśród pod-
opiecznych Fundacji - ludzi 
ubogich, rodzin o niskim sta-
tusie materialnym oraz pod-
opiecznych Domu Pomocy 
„Żar- Med” w Żarowie.

Pragniemy nadmienić, że 
każda forma wsparcia rów-
nież finansowa będzie dla nas 
szczególnym wyróżnieniem. 

W sprzedaży posiadamy „Ce-
giełki” wspierające naszą dzia-
łalność.

Prosimy również o udo-
stępnienie niniejszego pisma 
lokalnym Przedsiębiorcom, 
Firmom, Instytucjom, którzy 
z Państwem współpracują. To 
pozwoli Nam dotrzeć do szer-
szej grupy potencjalnych Od-
biorców i Darczyńców.

Wdzięczni 
za okazaną pomoc

Podopieczni, Zarząd,
Pracownicy Fundacji

Osoby do kontaktu:
Waldemar Chodorowski 

Tel. 696 074 421
Małgorzata Dziura-Sztejnberg 
Tel. 74 855-03-99, 74 646-90-03

Gmina Złotoryja zwraca 
się z serdeczną prośbą o 

wsparcie rodzin, które ucier-
piały w wyniku pożaru. 

Mieszkańcy ewakuowani 
zostali z 22 lokali, w których 
pożar doszczętnie strawił 
dach i górne piętra budyn-
ku w Nowej Ziemi. Obecnie 
ulokowani są w większo-
ści u swoich rodzin, a kilku 

rodzinom wynajęto pokoje 
w schroniskach i agrotu-
rystyce. Jest to jednak stan 
tymczasowy, bowiem gmi-
na Złotoryja musi zabezpie-
czyć lokale dla wszystkich 
poszkodowanych. Rozmiar 
szkód oraz wielkość środków 
finansowych koniecznych do 
zabezpieczenia lokali miesz-
kalnych pogorzelcom prze-

rasta możliwości finansowe 
gminy. 

Nie pozostańmy obojętni 
na los ludzi dotkniętych nie-
szczęściem! Potrzebne jest 
każde wsparcie!

Urząd Gminy otworzył 
specjalne konto w PBS Zło-
toryja, z którego środki 
zostaną wykorzystane na 
pomoc dla tych rodzin: 37 

8658 0009 0000 3593 2000 
0330 którego właścicielem 
jest Gmina Złotoryja, Aleja 
Miła 4, 59-500 Złotoryja.

Pomoc w innej formie pro-
simy zgłaszać bezpośrednio 
do GOPS w Złotoryi tel. 
768783021 (w godz. 7.30-
15.30) lub 798155004 (w in-
nych godzinach).

Zabawa, tańce, ugina-
jące się od pysznych 

potraw stoły oraz radosna 
atmosfera i Ci najważniejsi 
Seniorzy, którzy integro-
wali się z pensjonariusza-
mi Domu Pomocy Społecz-
nej.

Tak tegoroczny dzień se-
niora świętowali członko-
wie żarowskiego Związku 
Emerytów Rencistów i In-
walidów. Pokazali nie tylko, 
że potrafią dobrze się bawić, 
ale udowodnili również, że 
są wciąż młodzi duchem. Za 
aktywność, pasję i zaanga-
żowanie usłyszeli słowa po-
dziękowania od burmistrza 
Leszka Michalaka, Roma-
na Koniecznego przewod-
niczącego Rady Miejskiej i 
Anity Denes-Ziemkiewicz 
kierownika Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. Szczególne 
życzenia od zaproszonych 
gości przyjęli także jubilaci 
Helena Sobala i Tadeusz 
Chrapek.

Tegoroczne święto seniora 
było także okazją do wrę-
czenia Złotej Odznaki Ho-
norowej Polskiego Związ-
ku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów, która od wielu 
lat przyznawana jest zasłu-
żonym na rzecz Związku 
mieszkańcom. Tegoroczną 
Złotą Odznakę Honorową 

Polskiego Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwali-
dów otrzymała kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie Anita Denes-
Ziemkiewicz. Wcześniej tra-
fiły one również do byłej bur-
mistrz Lilli Gruntkowskiej 
oraz obecnego burmistrza 
Leszka Michalaka. - Odzna-
czenie jest wyrazem akcepta-
cji dla polityki senioralnej re-
alizowanej na terenie gminy 

Żarów z myślą o seniorach, 
ale przede wszystkim z ich 
udziałem. Za aktywność, 
inicjatywę i zaangażowanie 
bardzo Wam dziękujemy – 
mówiła laureatka tegorocz-
nego odznaczenia Anita 
Denes-Ziemkiewicz. 

Podczas uroczystości se-
niorzy podziękowali również 
Danucie Kwiatkowskiej za 
inicjatywy, aktywność oraz 
niezliczone występy.
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Przyszkolny parking 
w remoncie

Pieniądze na
„Asystenta Rodziny”

Rozpoczął się drugi etap 
remontu przyszkolnego 

parkingu przy ul. Ogrodo-
wej w Żarowie. Zgodnie z 
zapowiedziami, w tym roku 
dokończony zostanie kolej-
ny etap tej inwestycji. Prace 
realizowane będą etapami, 
tak aby nie powodować 
utrudnień w ruchu drogo-
wym.

Kierowcy muszą uzbro-
ić się w cierpliwość i na 
razie parkować na utwar-
dzonych miejscach, które 
zostały zmodernizowane 
w minionym roku. - Wraz z 
przebudową parkingu przy 
żarowskiej podstawówce po-
wstanie także nowy chodnik, 
przy którym ułożone zostaną 
nowe krawężniki. Zgodnie z 
umową, nowa nawierzchnia 
z kostki betonowej zostanie 
ułożona na powierzchni 315 
metrów kwadratowych. Bu-
dowa nowego chodnika wraz 

Trwają prace przy remoncie parkingu na ul. Ogrodowej w Żarowie. 

Umowę na dofinansowanie remontu trzech świetlic wiejskich na ręce burmistrza Leszka Michalaka przekazał Ro-
man Szełemej prezydent Wałbrzycha. 

W minionym roku na świetlicy wiejskiej w Mrowinach wyremontowany został dach. Teraz przyszła kolej na kolejny 
etap modernizacji. 

W złym stanie technicznym jest także obiekt w Przyłęgowie.

z miejscami parkingowymi 
najprawdopodobniej potrwa 
do końca października. Prace 
pochłoną dokładnie 46.494 
złotych i zostaną sfinanso-
wane ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów - mówi 
Wojciech Lesiak z Refera-
tu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Prace remontowe rozpoczę-
ły się także przy budowie no-
wego chodnika przy ul. Krę-
tej w Żarowie. W ramach tej 
inwestycji nowa nawierzch-
nia z kostki betonowej uło-
żona zostanie na długości 
od ul. Armii Krajowej do ul. 
Rybackiej w Żarowie. Prace 
obejmować będą również wy-
mianę krawężników oraz roz-
biórkę istniejącego chodnika 
z nawierzchni asfaltowej. In-
westycja pochłonie 75.224,34 
złotych i potrwa także do 
końca października.

Magdalena Pawlik

Doradca, motywator, a 
często także mediator. 

W takie najczęściej role 
wciela się asystent rodzin-
ny. Gmina Żarów po raz 
kolejny pozyskała środki 
finansowe na asystentów 
rodziny.

Dofinansowanie w wyso-
kości 20.250 złotych gmina 
otrzymała w ramach progra-
mu „Asystent rodzinny i ko-
ordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej”, realizowanego 
ze środków Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. - Zadaniem asy-
stenta rodziny jest pomaga-
nie rodzinom, które zmagają 
się z problemami. Jego praca 
ma charakter indywidualny, 
a sprostanie zadaniom, jakie 
wiążą się z jego zawodem nie 
jest łatwe i w dodatku wiąże 
się z dużą odpowiedzialno-
ścią. Asystent rodziny, który 
pełni tę funkcję na terenie 
naszej gminy to osoba, do 

której można się zwrócić 
z codziennymi problema-
mi – mówi Anita Denes-
Ziemkiewicz kierownik ża-
rowskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Na realizację programu 
„Asystent Rodzinny” Ośro-
dek Pomocy Społecznej w 
Żarowie pozyskuje dofi-
nansowanie od 2012 roku. 
Całkowita suma wsparcia w 
latach 2012-2016 to kwota 
83 222,05 złotych. - Od 2012 
roku działa program asystent 
rodziny i koordynator rodzin-
nej pieczy zastępczej, który 
wspiera samorządy teryto-
rialne w zatrudnianiu asy-
stenta rodziny. W 2016 roku 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej na ten cel 
przeznaczyło najwyższą do tej 
pory kwotę 59,1 mln złotych – 
dopowiada Marta Łoboda z 
żarowskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej.

Magdalena Pawlik

Kolejne świetlice zostaną 
wyremontowane

Od wielu lat nie były modernizowane. Wszystkie wymagają kapitalnych remontów. Trzy świetlice wiejskie 
w Mielęcinie, Przyłęgowie i Mrowinach doczekają się kompleksowej przebudowy.

Wniosek Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w 
Żarowie na dofinansowa-
nie remontu i modernizacji 
trzech obiektów wiejskich 
w ramach programu „Prze-
budowa oraz doposażenie 
obiektów instytucji kultury 
w gminie Żarów - przebudo-
wa świetlic wiejskich w miej-
scowości Mielęcin, Mrowiny 
i Przyłęgów” został ocenio-
ny pozytywnie i niebawem 
rozpoczną się pierwsze pra-
ce remontowe. Informację 
o dofinansowaniu remontu 
świetlic przekazał mieszkań-
com Roman Szełemej pre-
zydent Wałbrzycha. - Dziś 
złożyłem na ręce burmistrza 
decyzję komitetu sterującego 
Aglomeracji Wałbrzyskiej z 
ostateczną moją i marszałka 
decyzją o przekazaniu prawie 
siedmiuset tysięcy złotych na 
modernizację trzech świetlic 
wiejskich. Jest to pozytyw-
ny, wysoki wynik wniosku, 
który przygotowało Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie. Gratuluję całemu 

zespołowi w Żarowie, a także 
burmistrzowi i mogę zapowie-
dzieć, że nie są to ostatnie tak 
duże pieniądze, które trafią 
do Żarowa – mówił podczas 
spotkania z mieszkańcami 
wsi Roman Szełemej prezy-
dent Wałbrzycha.

W ramach projektu prze-
budowane zostaną wnętrza 
świetlic wiejskich, co wią-
że się z poprowadzeniem 

nowych wewnętrznych in-
stalacji, wymianą tynków, 
posadzek, stolarki i wykona-
niem docieplenia budynku. 
Planowany jest także zakup 
niezbędnego wyposażenia -  
stolików i krzeseł. Przebudo-
wane dojścia ułatwią dostęp 
do obiektów. - Są to pierwsze 
środki finansowe, które trafi-
ły do Żarowa z Aglomeracji 
Wałbrzyskiej i mamy zapew-

nienie, że nie ostatnie. Rze-
czywiście świetlice wiejskie 
w Mielęcinie, Przyłęgowie i 
Mrowinach wymagają kapi-
talnych remontów. Są to sta-
re budynki, zniszczone przez 
upływający czas, w których 
trzeba przeprowadzić grun-
towną modernizację. Pierw-
sze prace remontowe roz-
poczną się już wkrótce, tuż po 
aktualizacji zgłoszenia robót. 
Budynki przejdą komplek-
sową przebudowę – komen-
tował tuż po spotkaniu bur-
mistrz Leszek Michalak.

Wyremontowane świetlice 
będą służyć mieszkańcom, 
skorzystają z nich również 
Rady Sołeckie poszczegól-
nych miejscowości czy or-
ganizacje społeczne: Ochot-
nicze Straże Pożarne, kluby 
sportowe, Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz placówki 
oświatowe. - Zły stan tech-
niczny świetlic wiejskich jest 
jednym z głównych proble-
mów mieszkańców naszych 
miejscowości. Cieszymy się 
i jednocześnie dziękujemy, 
bo to dla nas wspaniała in-
formacja – mówili Krysty-
na Popek sołtys Mrowin, 
Agnieszka Proniewicz soł-
tys Przyłęgowa i Witold Ma-
dej sołtys Mielęcina.

Modernizacja świetlic wiej-
skich kosztować będzie do-
kładnie 833 032,99 zł, z czego 
dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wyniesie 699 
734,03 zł. Dofinansowanie 
przyznane zostało ze środków 
Aglomeracji Wałbrzyskiej w 
ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych RPO 
WD 2014-2020

Magdalena Pawlik
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Studenci UTW wrócili na studia

Najważniejsze
to dotrzeć do mety...

Wandalizm
czy nienawiść?

Burmistrz Leszek Michalak gratulował seniorom zapału, zaangażowania i 
życzył kolejnego udanego roku akademickiego. 

„Gaudeamus igitur” w wykonaniu żarowskiego chóru Senyor Rici. Tutaj seniorzy aktywnie spędzają swój wolny czas. 

Startuje w rajdach samochodowych, ale już teraz może pochwalić się cał-
kiem dobrymi wynikami. Jak sam powtarza, wszystko w jego życiu kręci 
się wokół rajdów. Na zdjęciu Grzegorz Reda młody utalentowany miłośnik 
motoryzacji. Foto: Piotr Knysak

Nie brakuje mu ambicji i hartu ducha. Foto: Piotr Knysak

Rozpoczął się nowy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żaro-
wie. Studenci czekali na tę chwilę z wielką niecierpliwością.

Rajdy samochodowe to 
dla niego przygoda życia. 

Ogromna pasja, odskocznia 
od codzienności, w której 
nie brakuje adrenaliny i du-
żej dawki emocji. A wszystko 
zaczęło się od kibicowania na 
Rajdzie Elmot...

Kolorowe auta, dźwięk, za-
pach spalin, klocków, a czasem 
nawet oleju ... Krok w stronę 
rajdów samochodowych był 
więc czymś naturalnym. Ta 
pasja trwa do dziś. Sukcesów 
wciąż przybywa, ale najważ-
niejszy – zdobycie tytułu Raj-
dowego Mistrza Wrocławia 
2016 – wciąż przed nim. O 
swoim zainteresowaniu, pa-
sji, treningach, sukcesach i 
marzeniach na łamach gazety 
opowiada Żarowianin Grze-
gorz Reda.

→ Dlaczego akurat rajdy 
samochodowe?

Proste pytanie. Rajdy to 
emocje, adrenalina, szybkie 
samochody, ludzie, a przede 
wszystkim pasja. Rajdy uza-
leżniają, jak ktoś się raz zarazi 
to już się nie wyleczy. Nie ma 
innej alternatywy. Dla mnie to 
najpiękniejszy sport i tego się 
trzymam. 

→ Jak rozpoczęła się przy-
goda z rajdami?

W pożyczonym od mojej 
żony maluchu po raz pierwszy 
w 2003r. wystartowałem w 
Konkursowej Jeździe Samo-
chodem. Był to mój pierwszy 
kontakt jako zawodnika z tą 
dyscypliną sportową. Później 
„maluszek” został sprzeda-
ny i starty poszły na bok, ale 
na szczęście pozostała pasja, 
choć w zmienionej nieco for-
mie. Otóż „przesiadłem” się na 
aparat fotograficzny i głównym 
obiektem mojego nowego hob-

by pozostały sporty motorowe. 
Rozpocząłem również współ-
pracę z ogólnopolskim wydaw-
nictwem o tematyce rajdowo-
wyścigowej „Rally and Race”, 
w którym do dnia dzisiejszego 
można zobaczyć moje zdjęcia. 
Jeździłem, robiłem zdjęcia i za-
zdrościłem tym, którzy stawali 
na starcie i rywalizowali. Aż 
wreszcie mój kolega pożyczył 
mi swój prywatny samochód, 
którym wystartowałem w szu-
trowej rundzie Rally Masters 
w okolicach Sobótki. Wywal-
czyłem tam drugie miejsce w 
klasie, a to wszystko po 13 la-
tach od poprzedniego startu. 
Niespełna dwa miesiąc potem 
przed moim domem zaparko-
wał nowy nabytek Fiat Cinqu-
ecento. Wszystko oczywiście 
dzięki akceptacji mojej żony.

→ A co z budżetem? Prze-
cież przygotowanie auta, 
jego serwis to chyba dość 
spore koszta, a gdy dochodzi 
do tego jeszcze wpisowe za 

Chcą się uczyć i rozwijać, pomimo tego, że szkolne lata mają dawno za sobą. Ponad 160 chętnych słu-
chaczy żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w czwartek, 29 września uroczyście zainaugurowało 
nowy rok akademicki. To już ósmy rok funkcjonowania żarowskiej uczelni, do której co roku przystępuje 
coraz więcej studentów seniorów.

- Jesteście niezwykłą grupą, 
tworzącą dobry i przyjazny 
klimat. Dla wielu z nas jeste-
ście inspiracją i siłą napędo-
wą. Wy pokazujecie, że można 
i trzeba. Życzę Wam samych 
wspaniałych chwil i kolej-
nych ciekawych doświadczeń 
- mówił podczas uroczysto-
ści inauguracji nowego roku 
akademickiego burmistrz 
Leszek Michalak. 

Seniorzy znów będą mo-
gli zgłębiać wiedzę w sekcji 
językowej, informatycznej, 
plastycznej, taneczno – ru-
chowej czy muzycznej. Nie 
zabraknie zajęć z zakresu 
zdrowia, profilaktyki i reha-
bilitacji, imprez kulturalnych 
i towarzyskich oraz turystyki 
krajowej i zagranicznej. - Te-
matyka jest na tyle zróżnico-

wana, że każdy znajdzie tu 
coś dla siebie. Słuchacze są 
otwarci na nowe propozycje, 
są głodni wiedzy. Gdy się na 
nich patrzy, widać uśmiech 
na twarzach. Są pełni energii. 
Dla nich to ważne, że mogą się 
wspólnie spotkać i wymienić 
poglądy. Żeby uczestniczyć w 
tych zajęciach trzeba po pro-
stu wyjść z domu – podkre-
ślała Krystyna Markiewicz 
prezes uczelni w Żarowie.

Ten rok akademicki to dla 
studentów również nowe 
zajęcia przygotowane przez 
żarowskie Gminne Centrum 
Kultury i Sportu. Najważ-
niejsze z nich to zajęcia na 
basenie, z którego wreszcie 
będą mogli korzystać tu na 
miejscu w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Na ścianie budynku przy 
ul. Armii Krajowej 43 w 

Żarowie nieznani sprawcy 
namalowali antysemickie 
hasła. Sprawa została zgło-
szona na policję, która usta-
la tożsamość wandali. 

Choć napisy zostały już za-
malowane i nie szpecą kamie-
nicy, nie ma gwarancji, że na 
innych budynkach nie pojawią 
się ponownie. O dewastacji in-
formowali sami mieszkańcy 
kamienicy, którzy zgłosili po-
wiadomienie w tej sprawie do 
burmistrza Żarowa. - Opierając 
się na informacjach mieszkań-
ców oraz pozyskanej dokumen-
tacji fotograficznej złożyliśmy 
zawiadomienie na policji o po-
pełnieniu przestępstwa. Rasi-
stowskie czy antysemickie napi-
sy, które pojawiły się na murach 
i budynkach naszego miasta 

udział w rajdzie to robi się 
większa suma?

Sam zakup auta seryjnego 
jeszcze o niczym nie świad-
czy, więc zaczęło się zbieranie 
środków i części. Znaczący 
wpływ miała i nadal ma dla 
mnie pomoc ze strony grupy 
Świdnica RALLY, której jestem 
członkiem. Są to ludzie z pasją, 
którzy dysponują zapleczem 
zarówno merytorycznym, jak i 
technicznym. Bardzo dużo za-
wdzięczam kilku osobom z tej 
grupy. Bez sponsorów napraw-
dę bardzo ciężko zaistnieć w 
tym sporcie. Dlatego chciałbym 
serdecznie zaprosić do współ-
pracy nasze lokalne firmy, dla 
których znajdzie się miejsce na 
zamieszczenie loga na aucie. 
Jednocześnie za dotychczasowe 
wsparcie dziękuję firmom Stre-
fa Okazji – Żarów, Martin Auto 
Gaz Serwis-Świdnica, KOMA 
Elektromechanika Świdnica i 
Auto Shop Żarów.

→ Jakieś znaczące sukce-
sy?

Największym sukcesem był 
dla mnie powrót do rajdów, 
gdzie jeszcze rok temu było to 
raczej daleko realnym marze-

niem. Kolejny sukces to ukoń-
czenie wszystkich dotychcza-
sowych zawodów, w których 
brałem udział. Do tej pory kil-
kakrotnie stawałem na starcie 
Dolnośląskiej Ligi Rajdowej, 
gdzie w klasie jadąc spokojnie 
udawało mi się zajmować 5-6 
miejsca na kilkanaście aut w 
klasie. Drugi, chyba najważ-
niejszy cykl to Rajdowe Mi-
strzostwa Wrocławia, gdzie 
w czterech dotychczasowych 
startach uplasowałem się raz 
na drugim i trzykrotnie na 
pierwszym miejscu w klasie 
pierwszej. Teraz moim celem 

nie tylko szpecą wspólną prze-
strzeń, ale są także sygnałem 
nienawiści skierowanej przeciw 
ludziom, na co stanowczo nie 
wyrażam zgody. Apelujemy do 
wszystkich mieszkańców, aby 
nie przyzwalali na takie dzia-
łania i zgłaszali incydenty na-
tychmiast na policję. Wulgarne 
napisy powinny w każdym przy-
padku zostać zamalowane bądź 
usunięte – mówi burmistrz Le-
szek Michalak.

Trudno jest przyłapać wan-
dali na gorącym uczynku. I 
szkoda, że obiektem takich 
aktów są często budynki, 
kamienice, a nawet przystan-
ki autobusowe. To nie tylko 
mienie gminne, ale przede 
wszystkim nasze wspólne 
dobra, z których na co dzień 
możemy korzystać.

Magdalena Pawlik

jest zdobycie tytułu Rajdowego 
Mistrza Wrocławia 2016.

→ To co można jeszcze 
więcej osiągnąć?

Przede wszystkim sam udział 
w zawodach daje mi bardzo 
dużo, bo właśnie tutaj mogę w 
najbardziej możliwie bezpiecz-
ny sposób trenować, uczyć się 
czy poznawać zachowanie się 
auta w różnych warunkach. 
Marzenia? No cóż, banalne ... 
Aby zawsze było za co i gdzie. 
Oczywiście mam tu na myśli 
starty i nigdy nie przestawać!

Rozmawiała Magdalena 
Pawlik
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Nr 
działki

Pow. w m2 Nr KW Forma oddania nieruchomości/opis Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

41/26 1.178 SW1S/00025988/6
Sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego
25.000 zł 2.500 zł 9 00

41/27
1.193

SW1S/00025988/6
Sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego
25.000 zł 2.500 zł

9 05

41/28 1.256 SW1S/00025988/6
Sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego
26.000 zł 2.600 zł 9 10

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

położonej przy ulicy Armii Krajowej w  Żarowie przeznaczonej pod zabudowę usługową

1. Przetargi odbędą się w dniu 08 listopada 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  w godzinie 
podanej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w 
tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 04 listopada 2016r. 
włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom 
wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postą-
pienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz 
organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygoto-
waniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.175,20 zł za każą z działek, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosz-
tów notarialnych.  Nabywca będzie także zobowiązany do ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa rocznej opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego.
8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość posiada funkcję terenów zabudowy usługowej – symbol A.8 Uw. 
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia 
06 maja 2016r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed 
otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedło-
żyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne 
jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warun-
kami przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
14. Postąpienie wynosi 300 zł.

Jubileusz 40-lecia Gminnego
Centrum Kultury i Sportu

Od 40 lat, najpierw Żarowski Ośrodek Kultury, a od 2009 roku Gminne Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie zapewnia mieszkańcom rozrywkę, stwarza warunki do rozwijania talentów, promuje lokalnych 
artystów i dba o zachowanie regionalnych tradycji.

„Ziemia Żarowska” na
ponad stu stronach

Pradzieje i archeologia 
okolic Żarowa”, „Biskup 

Henryk z Wierzbna: troskliwy 
duchowny, czy krwawy ty-
ran?” , „Młyn w Siedlimowi-
cach”, „Neogotycki zamek w 
Żarowie: rezydencja w stylu 
angielskim”, „Renesansowi 
rycerze z płyt nagrobnych w 
Imbramowicach, Łażanach i 
Pożarzysku” to tylko niektó-
re rozdziały znajdujące się w 
książce „Ziemia Żarowska”.

Od prehistorii do współcze-
sności” autorstwa Bogdana 
Muchy. Książka ukazała się z 
okazji 40-lecia ośrodka kultu-
ry w Żarowie. Na ponad 100 
stronach możemy przeczytać 
o historii Ziemi Żarowskiej, tej 
najbardziej odległej, jak pierw-
sze ślady człowieka na terenie 
gminy Żarów czy czasach nie-
co współczesnych - Depozyty 

Günthera Grundmanna w oko-
licach Żarowa.

Autorem książki jest Bogdan 
Mucha, historyk, archeolog, 
pracownik Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie, 
który na co dzień zajmuje się 
Żarowską Izbą Historyczną. - 
Czuję ogromną satysfakcję i 
dumę – mówi Bogdan Mucha 
i dodaje – Od roku 2010 je-
stem związany z Żarowską Izbą 
Historyczną działającą przy 
GCKiS i nie wyobrażam sobie 
innego tematu dla książki jak 
historia Ziemi Żarowskiej. Każ-
dy miłośnik lokalnych zagadek, 
tajemnic znajdzie w niej coś dla 
siebie.

Książka „Ziemia Żarowska – 
od prehistorii do współczesno-
ści” jest do nabycia w cenie 20 
złotych w GCKiS, ul. Piastow-
ska 10a, Żarów.

Z okazji jubileuszu 40-lecia 
Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu w piątek, 23 września 
świętowali nie tylko pracow-
nicy gminnej placówki. Słowa 
podziękowania usłyszeli tak-
że byli dyrektorzy Ośrodka 
Kultury, którzy za swoją dzia-
łalność otrzymali wyjątkowe 
wyróżnienia. Po raz pierwszy 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie uhonoro-
wało byłych działaczy statu-

etką „Mamuta Kultury”. Była 
to nagroda za działalność na 
rzecz kultury. „Mamuta Kul-
tury” otrzymał również Ar-
tur Adamek obecny dyrektor 
GCKiS. Historię powstania 
Żarowskiego Ośrodka Kul-
tury przypomniał wszystkim 
zgromadzonym gościom To-
masz Pietrzyk zastępca dy-
rektora Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 
- Jest rok 1976. Rada Naro-

dowa Miasta i Gminy Żarów 
na sesji z dniem 1 września 
powołuje do życia zakład bu-
dżetowy pod nazwą „Żarow-
ski Ośrodek Kultury”. (…) Od 
tego momentu wydawać by się 
mogło, że mieszkańcy gminy i 
miasta Żarów mogą w ofercie 
Żarowskiego Ośrodka Kultury 
znaleźć coś dla siebie. Pierw-
sze duże wydarzenie zorgani-
zowane przez ośrodek kultury 
miało miejsce dopiero wiosną 
1977 roku. Wystawa pokazu-
jąca dorobek miejsko-gminnej 
kultury zorganizowana była w 
kinie „Świt”.

Podczas jubileuszu nie mo-
gło także zabraknąć podzię-
kowań dla obecnych pracow-
ników Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 
Dyrektor Artur Adamek oraz 
burmistrz Leszek Michalak 
wręczyli podziękowania ca-
łej kadrze GCKiS. Otrzymali 
je: Urszula Kosińska, Zofia 

Konieczka, Antoni Feszter, 
Aneta Śliwa, Renata Kra-
jewska, Ryszard Fidler, 
Bogdan Mucha, Artur Du-
nicz, Krzysztof Dutkiewicz, 
Elżbieta Kulas, Zbigniew 
Furtak, Tomasz Pietrzyk, 
Beata Fafuła, Waldemar 
Kotowicz i Andrzej Bielec. 
Za zaangażowanie i pracę na 
rzecz żarowskiej kultury po-
dziękowanie usłyszał także 
dyrektor Artur Adamek. - 
Ośrodek Kultury to nie tylko 
budynek i jego wyposażenie, 
ale przede wszystkim pracow-
nicy realizujący jego misję. 
Serdecznie dziękujemy za mi-
nione 40 lat pełne owocnych 
i kulturalnych działań. Dzi-
siejszy jubileusz to nie świę-
to instytucji, ale wszystkich, 
którzy tę instytucję tworzą – 
gratulował burmistrz Leszek 
Michalak.

Jubileusz 40-lecia GCKiS 
był również okazją do zapre-

„Mamuta Kultury” na ręce dyrektora GCKiS Artura Adamka wręczył bur-
mistrz Leszek Michalak

Gratulacje i podziękowania od zgromadzonych gości.

Na zdjęciu Bogdan Mucha w trakcie prezentacji swojej nowej publikacji.

zentowania po raz pierwszy 
książki „Ziemia Żarowska 
– od prehistorii do współcze-
sności” autorstwa Bogdana 
Muchy. Autor publikacji, tuż 
po uroczystości podpisywał 
książkę wszystkich chętnym 
uczestnikom. 

Zwieńczeniem uroczysto-
ści był koncert Edyty Gep-
pert, która wystąpiła dla 
wszystkich mieszkańców 
Żarowa w hali sportowej 
Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu.

Magdalena Pawlik 
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Kolejarz – zawód 
przyszłości

Dzień Sportu dla najmłodszych

Europejski Tydzień Sportu
w SP Imbramowice

Trudno powiedzieć, jaka 
konkurencja sportowa 

cieszyła się największym 
zainteresowaniem uczniów 
żarowskiej podstawówki. 
I to wcale nie medale były 
tego dnia najważniejsze, tyl-
ko dobra wspólna zabawa.

A tej nie zabrakło podczas 
żarowskiego Dnia Spor-
tu, który już po raz trzeci 
zorganizowali nauczyciele 
Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie. 
W piątek, 30 września na 
boisku lekkoatletycznym 
wszyscy uczniowie szkoły 
rywalizowali w sportowych 
turniejach, biegach, skoku 
wzwyż i dal, przeciąganiu 
liny i wielu innych dyscy-
plinach sportowych. Do 
sportowej rywalizacji mło-
dych reprezentantów szkoły 
zachęcali nie tylko nauczy-
ciele placówki, ale również 
tłumnie zgromadzeni kibice, 
wśród których nie zabrakło 
burmistrza Leszka Micha-
laka, Jolanty Kumor obec-
nej trenerki Pawła Fajdka, 
a także rodziców i dziadków 
najmłodszych. - Ile dzieci, 
tyle radości. Wystarczy tylko 
spojrzeć dziś na ich twarze, 
aby przekonać się, ile ra-
dości i pozytywnej energii 
wyzwala w nich uprawia-
nie sportu. Drzemią w nich 
ogromne talenty, ale żeby zo-
stać prawdziwym mistrzem, 

Każda konkurencja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów żarow-
skiej podstawówki.

Zespół Szkół w Żarowie jako jedyna szkoła z terenu powiatu świdnickiego 
kształci przyszłych kolejarzy. Szkoła od wielu lat ma stuprocentową zda-
walność egzaminów maturalnych, co może świadczyć tylko o tym, że do-
brze przygotowuje młodych ludzi do kolejnego etapu edukacyjnego. 

W tym roku Zespół Szkół w Żarowie obchodzi 70-lecie swojego funkcjo-
nowania. Będzie to także dodatkowa okazja,aby pokazać, jak ważne jest 
wybranie odpowiedniego kierunku kształcenia.

Wszystkich sportowców wspierali również kibice. Ich doping był niezwykle 
gorący. 

Wszystkich zawodników przywitali burmistrz Leszek Michalak, Urszula 
Rurarz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie oraz 
Jolanta Kumor obecna trenerka Pawła Fajdka.

Na zdjęciu uczniowie Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach. 

Szkoła Podstawowa im. UNI-
CEF włączyła się w organi-

zację Europejskiego Tygodnia 
Sportu. Do programu, który 
współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach projektu „Erasmus+” 
społeczność szkoły zgłosiła 
wydarzenie sportowe „Szkol-
ne Igrzyska Sportowe – Poże-
gnanie lata”. 

Projekt szkoły w Imbramowi-
cach znalazł się w gronie pierw-
szych 100 imprez zgłoszonych 
do programu Europejskiego 
Tygodnia Sportu. - Dzięki temu, 
że nasza szkoła uczestniczyła w 
Europejskim Tygodniu Sportu 

trzeba włożyć w swoją pasję 
mnóstwo pracy. Dzieci o tym 
wiedzą, dlatego cieszę się 
ogromnie, że z wielką chęcią 
uczestniczą w sportowych 
zajęciach – mówiła podczas 
Żarowskiego Dnia Sportu 
Jolanta Kumor, która rów-
nież prowadzi z uczniami 
żarowskich szkół zajęcia 
lekkoatletyczne.

Młodych reprezentantów 
szkoły wcale nie trzeba było 
zachęcać do aktywnego wy-
poczynku na świeżym powie-

trzu. Odwagi i sił dodawali im 
kibice, zagrzewając do sporto-
wej rywalizacji. Dodatkową 
mobilizacją były sportowe tro-
fea i medale, które czekały w 
nagrodę dla najlepszych spor-
towców. - Nikogo nie trzeba 
przekonywać, że sport to zdro-
wie. Nasi uczniowie wiedzą o 
tym doskonale i chętnie biorą 
udział w różnych zawodach 
sportowych, reprezentując 
swoją szkołę i gminę. Realizo-
wać się mogą również tutaj w 
Żarowie, bo mamy profesjonal-
ną bazę sportową – podkreśla-
ła Urszula Rurarz dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie.

Żarowskie szkoły ze spor-
tem mają bardzo wiele wspól-
nego. Oprócz odpowiedniej 
bazy sportowej tutaj w Żaro-
wie, uczniowie mogą również 
korzystać ze sportowych za-
jęć, które realizowane są spe-
cjalnie z myślą o nich. 

Magdalena Pawlik

otrzymaliśmy zestaw materia-
łów promocyjnych i gadżetów 
sportowych. Były to nagrody 
pamiątkowe dla wszystkich na-

szych uczniów – mówi Krysty-
na Waliszak dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. UNICEF w 
Imbramowicach.

Chociaż są jeszcze bardzo młodzi, doskonale wiedzą już, że swoją karierę 
zawodową zwiążą z koleją. A dzięki specjalnemu programowi stypendialne-
mu, który jest dla nich także dobrą motywacją mają zagwarantowaną pracę, 
tuż po zakończeniu szkolnej edukacji. Uczniowie żarowskiego Zespołu Szkół, 
jedynej szkoły na terenie powiatu świdnickiego, która kształci przyszłych ko-
lejarzy mają możliwość zdobycia takiego doświadczenia na kierunku technik 
transportu kolejowego.

Jednym z uczniów tego 
kierunku jest Adam Czar-
necki, który podczas wa-
kacji odbył dwumiesięczny 
staż w PKP Intercity S.A. To 
była jego własna inicjatywa, 
aby zdobyć kolejne nowe 
doświadczenia. - Wspólnie 
z panią dyrektor napisali-
śmy pismo do PKP Intercity 
S.A. z prośbą odbycia takie-
go stażu. Na początku miał 
to być miesiąc, ale okazało 
się, że jeździłem przez dwa 
miesiące, obsługując po-
ciągi Pendolino i inne no-
woczesne składy z polskich 
fabryk. Bardzo dużo się tam 
nauczyłem, pracowałem z 
fachowcami i kierownika-
mi, którzy dużo mi pomogli. 
Najczęściej były to kursy do 
Warszawy, w kierunku Po-
znania i na Jelenią Górę. 
Był to staż płatny, otrzymy-
wałem wynagrodzenie za 
pracę. Nie była to wypłata 
konduktorska, ale zarobione 
pieniądze dawały mi satys-
fakcję. Dodatkowo, spółka 
PKP Intercity wystąpiła z 
propozycją umowy o pracę 
i myślę, że zatrudnienie jest 
już pewne – mówi Adam 
Czarnecki uczeń IV klasy 
Technikum Transportu Ko-
lejowego w Żarowie. 

Zespół Szkół w Żarowie 
ma zawarte umowy z PKP 
Intercity S.A. i Kolejami 
Dolnośląskimi na praktyki 
zawodowe swoich uczniów. 
Dzięki temu również mło-

dzi Żarowianie mogą otrzy-
mywać stypendia, które 
przyznają Polskie Linie 
Kolejowe. To dla nich także 
dodatkowa motywacja do 
nauki. - Potrzeby na kolei 
są bardzo duże, bo specjali-
ści odchodzą na emeryturę, 
a nowych jest zbyt mało ze 
względu na niż demogra-
ficzny. Po kilku latach do-
świadczenia na kolei moż-
na otrzymać całkiem duże 
wynagrodzenie, ale naj-
ważniejsze, że ta praca jest 
pewna. Dziś nasza kolej to 
już nie ta sama, co kilkana-
ście lat temu. Podróżni po-
ruszają się nowoczesnymi 
pociągami, w komfortowych 
warunkach. Jestem dumna 

ze swojego ucznia, bo wy-
kazał się naprawdę dużymi 
umiejętnościami i wiedzą, 
która zaimponowała nawet 
wieloletnim pracownikom i 
mam nadzieję, że znajdzie 
godnych następców – dodaje 
Dorota Jasztal dyrektor ża-
rowskiego Zespołu Szkół. 

Kolejne nowe doświad-
czenia, stypendia, prakty-
ki, płatne staże, a przede 
wszystkim możliwość znale-
zienia stałego zatrudnienia. 
To wszystko czeka na mło-
dych ludzi, którzy zdecydują 
się kształcić w tym właśnie 
zawodzie. - To był przypa-
dek, że zacząłem uczyć się 
na tym kierunku, ale nie ża-
łuję, bo ta pasja trwa po dziś 
dzień – dopowiada Adam 
Czarnecki z Zespołu Szkół 
w Żarowie.

W tym roku żarowski Zespół 
Szkół otwiera kwalifikacyjny 
kurs w zawodzie Technik 
Transportu Kolejowego dla 
wszystkich dorosłych, którzy 
chcieliby zdobyć nowe kwali-
fikacje. Będzie się on odbywał 
w formie zaocznej przez dwa 
lata. Warunkiem jest posiada-
nie wykształcenia średniego 
bądź kontynuowanie nauki 
w szkole średniej. Więcej in-
formacji na ten temat można 
zdobyć w siedzibie placówki 
przy ul. Zamkowej 10 oraz 
pod numerem telefonu 74 858 
04 03. 

Magdalena Pawlik
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ROWEROWY ŻarówDzień Sportu dla najmłodszych Finał projektu
„Jeden dzień z życia...”

Za uczestnictwo w projekcie „Jeden dzień z życia” szkoły i przedszkola 
otrzymały także pamiątkowe dyplomy z napisem: „Państwa placówka jest 
wzorem przekazywania młodemu pokoleniu otwartości na drugiego czło-
wieka j jego potrzeby. Ogromnie dziękujemy za możliwość bycia z Wami”. 

Ognisko na zakończenie wspólnej rowerowej przejażdżki.

Wspólne zdjęcie uczestników rowerowego happeningu.

§Sierpniowa zmiana w 
przepisach kodeksu 

postępowania cywilnego 
regulujących postępowanie 
egzekucyjne, która weszła 
w życie 8 września 2016 r. 
jest dosyć istotna zarówno 
z punktu widzenia wierzy-
ciela, jak i dłużnika, dlatego 
warto wspomnieć o tych naj-
ważniejszych.

§Należy w pierwszej ko-
lejności zaznaczyć, że 

komornik może m.in. elek-
tronicznie zająć rachunek 
bankowy dłużnika i pod 
groźbą grzywny samodziel-

nie zobowiązać go do wy-
jawienia majątku. Ponadto 
banki będą miały obowiązek 
udzielać komornikom infor-
macji dotyczących operacji 
dokonywanych na rachunku.

§Nowością jest komorni-
cze wyjawienie mająt-

ku. Do tej pory wierzyciel, 
chcąc uzyskać wyjawienie 
majątku dłużnika, musiał 
wystąpić do sądu. Wprowa-
dzona zmiana spowodowała, 
iż komornik będzie w stanie 
zastosować instytucję wyja-
wienia majątku, co oznacza, 
że będzie wzywał dłużnika 
do złożenia wykazu majątku 
pod groźbą odpowiedzialno-
ści karnej za złożenie fałszy-
wego oświadczenia. Gdyby 
wezwany nie stawił się lub 
odmówił złożenia wykazu, 
komornik będzie mógł uka-
rać dłużnika grzywną, nato-
miast sąd na wniosek komor-
nika - zarządzić przymusowe 
doprowadzenie dłużnika 
przez policję lub areszt trwa-
jący do miesiąca.

§W przypadku egzekucji 
z ruchomości jej sprze-

daż jest możliwa dopiero po 
uprawomocnieniu się zajęcia. 
Do tej pory komornik mógł 
sprzedać rzecz także wtedy, 
gdy dłużnik złożył skargę do 
sądu.

§Ponadto od 8 września 
br. komornicy mają się 

komunikować z urzędami 
wyłącznie drogą elektronicz-
ną, co ma skrócić czas trwa-
nia postępowań. Wierzyciel 
nie będzie musiał już wska-
zywać sposobów prowadze-
nia egzekucji, choć będzie 
mógł je ograniczyć.

§Mimo wniosku o wyłą-
czenie komornik będzie 

mógł kontynuować czynności 
z wyjątkiem zakończenia po-
stępowania egzekucyjnego. 
Skargi do sądów na czynności 
komorników mają być skła-
dane za ich pośrednictwem. 
Wielokrotnie komornicy 
nie wiedzieli o wnoszonych 
skargach na swoje czynności 
i prowadzili je dalej, gdyż do 
nowelizacji skargi wnosiło 
się bezpośrednio do sądu. 
Dodane przepisy art. 8791 i 
następne k.p.c. wprowadzają 

nową formę licytacji, tzw. 
licytację elektroniczną. Li-
cytacja elektroniczna będzie 
przeprowadzana na wniosek 
wierzyciela, zgłoszony przed 
wyznaczeniem terminu licy-
tacji lub wraz z wnioskiem o 
wyznaczenie terminu drugiej 
licytacji. Będzie ona dopusz-
czalna tylko wtedy, gdy zaję-
te ruchomości zostały odda-
ne pod dozór osobie innej niż 
dłużnik. Sprzedaż w drodze 
licytacji elektronicznej bę-
dzie dokonywana za pośred-
nictwem systemu teleinfor-
matycznego obsługującego 
takie licytacje, dostęp do 
niego będzie zapewniony w 
każdym sądzie rejonowym, a 
obwieszczenia o licytacji ko-
mornik będzie zamieszczał 
również w tym systemie. 
Przystępujący do przetargu 
będzie mógł złożyć rękojmię 
za pośrednictwem systemu 
albo bezpośrednio komorni-
kowi, przy czym fakt jej uisz-
czenia komornik potwierdzi 
w systemie. Komornik udzie-
li przybicia natychmiast po 
zakończeniu licytacji tej oso-

bie, która w chwili zakoń-
czenia licytacji zaofiarowała 
najwyższą cenę. Przybicie 
będzie dokonywane w sys-
temie teleinformatycznym, 
a zawiadomienie o przybiciu 
będzie doręczane licytan-
tom elektronicznie. System 
teleinformatyczny obsługu-
jący licytacje elektroniczne 
ma być wykorzystywany 
również do nielicytacyjnych 
form sprzedaży.

§W przepisie art. 827 
§ 1 k.p.c., w nowym 

brzmieniu, zrezygnowano z 
obligatoryjnego wysłuchania 
stron przed zawieszeniem lub 
umorzeniem postępowania. 
Wysłuchanie będzie miało 
zatem charakter fakultatyw-
ny, a decyzja o jego prze-
prowadzeniu będzie każdo-
razowo podejmowana przez 
organ egzekucyjny.

§W ustawie rozstrzygnię-
to także, budzącą wąt-

pliwości w praktyce, kwestię 
właściwości sądu w sprawach 
powództw przeciwegzeku-
cyjnych. Sądem właściwym 
w tym przypadku będzie sąd, 

w którego okręgu prowadzi 
się egzekucję. 

§W kwestii zbiegu egze-
kucji sądowej i admini-

stracyjnej do tej samej rzeczy 
albo prawa majątkowego 
właściwy będzie ten organ, 
który jako pierwszy dokonał 
zajęcia, a w razie niemożno-
ści ustalenia tego pierwszeń-
stwa – organ egzekucyjny, 
który dokonał zajęcia na po-
czet należności w wyższej 
kwocie. Zbieg egzekucji nie 
będzie wstrzymywał czynno-
ści egzekucyjnych, a w razie 
kolejnego zbiegu egzekucji 
sądowej i administracyjnej 
do tej samej rzeczy albo pra-
wa majątkowego łączną eg-
zekucję będzie przejmował 
sądowy organ egzekucyjny, 
który łącznie prowadzi egze-
kucje w wyniku pierwszego 
zbiegu.

Paweł Polewski
radca prawny 

z kancelarii „Gruntkowska, 
Polewski 

i Partnerzy adwokacko – 
radcowska

sp.p.” w Świdnicy

Zmiany
w postępowaniu
egzekucyjnym

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

Wszystkie szkoły pod-
stawowe oraz przed-

szkola z gminy Żarów otrzy-
mały podziękowania za 
udział w projekcie „Jeden 
dzień z życia...”, który zor-
ganizowany był przez Fun-
dację Edukacji Przedszkol-
nej, Stowarzyszenie „NIE 
MA BARIER” i Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Dolnośląskiego.

W Szkole Podstawowej im. 
UNICEF w środę, 21 września 
odbyła się konferencja podsu-
mowująca projekt. - Celem 
projektu było przybliżenie pro-
blematyki niepełnosprawności 
w szkołach i poza nią poprzez 
bezpośrednie doświadczanie 
ograniczeń, integrację lokalnej 
społeczności poprzez współ-
zawodnictwo w konkursach 
plastycznych i literackich, jak 
i udział we wspólnych szkole-
niach uczniów i nauczycieli. 

Podczas  spotkania  zostały 
rozdane nagrody  dla szkół 
i przedszkoli z naszej gminy. 
Otrzymały je SP im. UNICEF  
w Imbramowicach, SP im. A. 
Jenke w Mrowinach,  SP im. 
A. Lindgren w Zastrużu, „Baj-
kowe Przedszkole” i ”Chatka 
Małolatka” z Żarowa oraz 
szkoły  biorące  udział w pro-
jekcie z terenu gminy Bystrzy-
ca Kłodzka – mówi Krystyna 
Waliszak dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. UNICEF w 
Imbramowicach.

Inicjatorem projektu był 
Paweł Błachowicz, osoba 
niepełnosprawna, założyciel 
Fundacji Edukacji Przed-
szkolnej w Bystrzycy Kłodz-
kiej, którego misją życiową 
jest inspirowanie dorosłych 
i dzieci do integracji ludzi 
niepełnosprawnych z pełno-
sprawnymi. 

Magdalena Pawlik

Wielbiciele dwóch kółek w sobotę, 1 października mogli wybrać się na happening rowerowy, który we 
współpracy z Żarowskim Stowarzyszeniem „Rowerowy Żarów” zorganizowała Szkoła Podstawowa im. 
Jana Brzechwy w Żarowie.

I tym razem organizatorzy 
rowerowej wyprawy przygo-
towali dla wszystkich uczest-
ników spotkania konkurs „Ro-
werowe potyczki rodzinne”, w 
którym udział wzięło 19 ze-
społów rodzinnych. Żarowia-
nie odpowiadali na pytania do-
tyczące historii gminy Żarów, 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej i przestrzega-
nia zasad bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym. Pytania, jak się 
okazało wcale nie takie proste, 
mimo to, końcowy rezultat był 
zaskakujący, bowiem aż pięć 
rodzin rywalizowało o miejsca 
na podium i wartościowe na-
grody. Dodatkową atrakcją dla 
wszystkich uczestników rowe-
rowej zabawy była możliwość 
skorzystania z profesjonalnego 
oznakowania rowerów przez 
policję. - Na starcie rywalizacji 
stanęło 19 zespołów rodzin-

nych, które zgodnie z regula-
minem zabawy wyjechały na 
trasę biegnącą drogami naszej 
gminy. W trzech miejscach na 
trasie przejazdu zlokalizowane 
były punkty kontrolne, gdzie 
uczestnicy odpowiadali na py-
tania i w ten sposób zdobywali 
punkty konkursowe. Pytania 
konkursowe nie były łatwe, 
więc oprócz wysiłku fizycznego 
pojawił się także ten intelektu-
alny. Udało nam się wspólnie 
z policjantami z żarowskiego 
komisariatu oznakować 70 ro-
werów, co w oczywisty sposób 
wpłynie na bezpieczeństwo w 
naszym mieście. Finałem całe-
go dnia było wspólne pieczenie 
kiełbasek przy ognisku i zaba-
wa dla dzieci – pokaz i puszcza-
nie baniek mydlanych – mówi 
Michał Sobczyński prezes 
stowarzyszenia „Rowerowy 
Żarów”. 

Impreza nie mogłaby się od-
być bez sponsorów: Burmistrza 
Miasta Żarów Leszka Micha-
laka i dyrektora Wojewódzkie-
go Ośrodka Ruchu Drogowego 
Leszka Tkaczyka. Środki fi-
nansowe na organizację rowe-
rowego happeningu przekazało 
także Stowarzyszenie „Rowe-
rowy Żarów”. - Dodatkowo 
gorące podziękowania kieru-
jemy w stronę Urszuli Rurarz 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żarowie 

oraz grona nauczycielskiego, 
którzy wspierali organizację na-
szej imprezy. Dziękujemy także 
serdecznie policjantom z żarow-
skiego komisariatu za pomoc w 
znakowaniu rowerów. Podzię-
kowanie kierujemy również na 
ręce Kazimierza Kozłowskie-
go za nieodpłatne przekazanie 
pieczywa – dopowiada Michał 
Sobczyński ze stowarzyszenia 
„Rowerowy Żarów”.

Była to już kolejna taka 
akcja, zorganizowana przez 
miłośników rowerów. I z 
pewnością nie ostatnia. Jak 
sami zapowiadają, każdy 
z mieszkańców Żarowa i 
okolic może brać udział w 
spotkaniach rowerowych, 
które organizuje Stowarzy-
szenie „Rowerowy Żarów”. 
Wszystkie szczegóły rowe-
rowych akcji można znaleźć 
na profilu www.facebook.
com/RowerowyZarow.

Magdalena Pawlik
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Żarowskie Biegi Strefowe
Blisko 300 biegaczy zobaczyliśmy podczas Żarowskich Biegów Strefowych. Uczestnicy mieli do 
pokonania dwa dystanse: 10 km i 5 km. Tysiąc złotych otrzymał najszybszy zawodnik i zawodniczka 
biegu głównego. Imprezą zorganizowano z okazji XV-lecia Żarowskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Oleksii Obokhovskyi najlepszy zawodnik na dystansie 10 km

Na starcie zobaczyliśmy wielu zawodników z Polski oraz zagranicy.

Patryk Klimala (po prawej) miał krótkie, ale obiecujące wejście, fot. źródło 
www.jagiellonia.pl

W meczu z Chrobrym Głogów żarowscy siatkarze nie mogli mieć wesołych 
min.

Uroczystego otwarcia zawo-
dów dokonali: Prezes WSSE 
‘’INVEST PARK” Maciej 
Badora, Burmistrz Miasta 
Żarów Leszek Michalak, 
wiceprezes Prezes WSSE 
‘’INVEST PARK” Michał 
Szukała oraz Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Żarowie 
Roman Konieczny.

W biegu głównym na dy-
stansie 10 km z czasem 
30:25:25 triumfował Ukra-
iniec Oleksii Obokhovskyi. 
Niespełna dziesięć sekund 
później na mecie zameldował 
się wielokrotny Mistrz Polski 
na dystansie 1500m i 3000m 
z przeszkodami Mateusz 
Demczyszak z Jaworzyny 
Śląskiej. Trzeci Dmytro Mu-
siałchrnko ukończył rywali-
zację z czasem 30:54:01.

Wśród pań zwyciężyła 
Anna Ficner ze Złotoryi. 
Czas najszybszej biegaczki 
na mecie wyniósł 37:22:45. 
Na kolejnych miejscach na 
podium znalazły się: Haly-
na Shcheensna-Radziko-
vska (Świdnica) oraz Paulina 
Wojtanowska (Bielawa).

Najszybszy mężczyzna 

na dystansie 5 km linię 
mety przekroczył z czasem 
16:14:63. Paweł Kósek z 
Tych był lepszy od drugiego 
Tomasza Sobczyka (Wro-
cław) o dwie sekundy. Z bli-
sko półtora minutową stratą 
w Parku Miejskim w Żarowie 
zameldował się trzeci Dawid 
Banaś (Kobierzyce).

Wałbrzyszanka Sylwia 
Gardecka nie miała sobie 
równych wśród pań na 5 ki-
lometrów. Czas zwyciężczyni 
(21:06:99) był o blisko dwie 
minuty lepszy od drugiej Ka-
tarzyny Kality ze Stanowic. 
Trzecia Monika Demczy-
szak (Jaworzyna Śląska) osią-
gnęła rezultat 23:14:41.

W klasyfikacji firmowej 
zwyciężyli zawodnicy Krau-
se, przed Franc-Textil oraz 
INVEST-PARK.

Małgorzata Moczulska 
oraz Marcin Mann zosta-
li najlepszymi biegaczami 
gminy Żarów na dystansie 
10 km. 

Nagrodę fair-play za udzie-
lenie pomocy zawodnikowi 
na trasie otrzymał Artur 
Dzieciątkowski (Poznań). 

Żarowskie Biegi Strefowe 
obfitowały w wiele imprez 
towarzyszących. 

Już o godzinie 10:00 na 
trasę 5 km wyruszyli rowe-
rzyści, a chwilę później swój 
udział zaakcentowali uczest-
nicy Nordic Walking. Na 
mecie każdy z uczestników 
otrzymał bandamkę z logo-
typem Żarowskich Biegów 
Strefowych. Organizatorzy 
zadbali też o najmłodszych 
uczestników. Wszyscy chęt-
ni mogli spróbować swoich 
sił, biorąc udział w biegach 
dla dzieci i młodzieży. 
Wspólną rozgrzewkę popro-
wadziła Zuzanna Urbanik 
z niesamowitą grupą dzieci. 

Wśród uczestników biegu na 
dystansie 10 km oraz 5 km 
rozlosowano nagrody. Pod 
czujnym okiem Miłosza 
Habera swoje umiejętności 
zaprezentowali młodzi ju-
docy z UKS Judoka Imbra-
mowice. W pakiecie starto-
wym dla uczestników 10 i 
5 km znajdowała się m.in. 
okolicznościowa koszulka 
sportowa. 

Impreza odbyła się pod ho-
norowym patronatem Am-
basadora Japonii w Polsce. 
Współorganizatorem zawo-
dów była Wałbrzyska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna 
’’INVEST-PARK’’.

Żarowskie Biegi Strefowe 
wspierali: WSSE „Invest-
Park”, Franc-Textil, Dekoria, 
Bridgestone, DSSE, AKS, 
YAGI, JAKO, Colorobbia, 
Electrolux i Steels.s.

Szczegółowe wyniki wszy-
stkich klasyfikacji znajdują 
się na stronie www.centrum.
zarow.pl.

 Krzysztof Dutkiewicz

Falstart
na inaugurację!

Wyniki piłkarskie

Debiut
w ekstraklasie Zajęcia szachowe dla 

dzieci i młodzieży

Kibice zebrani w hali spor-
towej GCKiS w Żarowie 

przeżyli spore rozczarowanie. 
Siatkarze Volley Żarów gład-
ko przegrali na inaugurację 
historycznego sezonu w roz-
grywkach II ligi. Najgorsze 
jest jednak to, że spora grupa 
żarowskich zawodników śle-
dziła zmagania swoich kole-
gów z trybun... 

– To prawdziwy falstart, 
płacimy duże frycowe w roz-
grywkach II ligi. W starciu z 
Chrobrym Głogów zagraliśmy 
jedynie siódemką zawodni-
ków. Grający trener Marcin 
Wójciak nie miał możliwości 
rotacji składem, bowiem nie 
mieliśmy żadnego zmiennika 
na ławce rezerwowych. Dość 
późno zamknęliśmy kadrę dru-
żyny i nie zdążyliśmy dopełnić 
spraw formalnych związanych 
z potwierdzeniem sporej ilości 
siatkarzy do rozgrywek. Jestem 
przekonany, że gdyby dziś gra-
li, ten mecz wyglądałby zdecy-
dowanie inaczej – wyznał kie-

rownik żarowskiej drużyny 
Krzysztof Wierzbicki.

Żarowski beniaminek nie 
nawiązał wyrównanej wal-
ki z Chrobrym Głogów. Od 
początku starcia rywale gó-
rowali w każdym elemencie 
siatkarskiego rzemiosła, po-
twierdzając dominację na bo-
isku. Ostatecznie podopieczni 
Marcina Wójciaka ulegli 0:3 
(14:25, 15:25, 13:25). Szansa 
na rehabilitację już za tydzień. 
Miejmy nadzieję, iż działacze 
zdążą już dopełnić wszelkich 
spraw formalnych i mecz wy-
jazdowy z Sobieskimi Żagań 
będzie wyglądał zupełnie ina-
czej.

Miłym akcentem było włą-
czenie się siatkarzy UKS-u 
Volley Żarów w akcję „Gry-
fiacy dla Gosi” przekazując 
na licytację koszulkę Reso-
vii Rzeszów z autografami 
wszystkich mistrzów świata i 
Europy juniorów oraz aktual-
nych mistrzów świata katego-
rii U-21.

kl. O
Piławianka Piława Górna  – Zjednoczeni Żarów  0:2

kl. A
Czarni Sieniawka   – Zryw Łażany   6:2

kl. B
Błyskawica Kalno  – Zagłębie Wałbrzych  2:2
Huragan Olszany   – Wierzbianka Wierzbna  2:8

Klub szachowy Goniec Żarów zaprasza wszystkich 
chętnych na zajęcia szachowe dla dzieci 

i młodzieży. 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu 
w poniedziałki i piątki w godz. 15.30-18.00 
w klubie szachowym znajdującym się w 
piwnicy Przedszkola Miejskiego w Żarowie, 
wejście od strony boisk Orlik. 

Zajęcia prowadzi instruktor szachowy 
Krzysztof Serwin.

Patryk Klimala zadebiu-
tował w Lotto Ekstra-

klasie.
Osiemnastoletni piłkarz 

Jagiellonii Białystok już w 
doliczonym czasie gry zmie-
nił Przemysława Frankow-
skiego. Dla wychowanka 
KS Zjednoczeni Żarów był 
to pierwszy występ w naj-
wyższej lidze piłkarskiej w 
naszym kraju. 

Jagiellonia Białystok po 
11. kolejkach prowadzi w 
Lotto Ekstraklasie mając 
identyczną ilość punktów z 
drugim Brut-Bet Termalica 
Nieciecza. 

Trzecia Lechia Gdańsk 
traci punkt do prowadzącej 
dwójki.

Krzysztof Dutkiewicz

Bardzo prosimy o zwrot 

znalazcę czarnego, 30m 

przedłużacza, który zo-

stał pozostawiony pod-

czas Dożynek Gminnych 

na targowisku w Żaro-

wie.

Sołectwo Imbramowice


