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III Rowerowe Potyczki 
Rodzinne rozstrzygnięte

Zmiana organizacji 
ruchu ul. Dworcowej

Przyznano nagrodę
„Mamuta kultury”

Wielbiciele dwóch kółek 
w sobotę, 16 września 

mogli wybrać się na wspólną 
przejażdżkę rowerami oraz 
wziąć udział w konkursie „III 
Rowerowe Potyczki Rodzin-
ne”, w którym do wygrania 

Kocha teatr i lubi pracować 
z młodzieżą. Nie czuje się 

ani bardziej aktorem, ani 
bardziej reżyserem. 

Od przeszło kilkunastu lat 
wystawia sztuki teatralne na 
deskach Teatru Bezdomnego 
w Żarowie. Zapytany o to, 
skąd czerpie inspiracje i co 

W związku z rozpoczy-
nającymi się pracami 

związanymi z przebudową 
skrzyżowania ulic Armii Kra-
jowej, Mickiewicza, Dworco-
wej, Krasińskiego na skrzyżo-
wanie typu rondo (budowa 
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Do końca października potrwa jesz-
cze budowa kanalizacji w Łażanach. 
Zakończą się wreszcie wszelkie 
utrudnienia w ruchu drogowym.

Wyremontowana świetlica w Przy-
łęgowie oddana do użytku miesz-
kańców.

W związku z organizacją „Żarow-
skich Biegów Strefowych” dnia 1 
października wystąpią  utrudnie-
nia w ruchu. 

Więcej
na str. 3

były cenne nagrody. 
Imprezę we współpracy z 

Żarowskim Stowarzyszeniem 
„Edukacja” zorganizowało 
Stowarzyszenie „Rowerowy 
Żarów” oraz SP w Żarowie.

więcej na str. 6

W październiku br. rusza przebudowa skrzyżowania w centrum Żarowa 
i budowa ronda.

Trasa przejazdu tym razem przebiegała z Żarowa przez Mikoszową, 
Przyłęgów, Łażany do Żarowa.

najbardziej motywuje go do 
działania. Bez wahania odpo-
wiada, że to właśnie młodzież 
napędza go do działania. Za 
swoją dotychczasową działal-
ność na rzecz kultury Ryszard 
Dykcik został nagrodzony 
statuetką „Mamuta Kultury”. 

więcej na str. 4

centrum przesiadkowego w 
Żarowie) i remontem dwor-
ca PKP zachodzi konieczność 
zmiany lokalizacji przystan-
ku autobusowego przy ul. 
Dworcowej.

więcej na str. 3

Tegoroczną statuetkę „Mamuta Kultury” burmistrz Leszek Michalak wrę-
czył Ryszardowi Dykcikowi.
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Kronika Policyjna Zadaj pytanie Burmistrzowi
Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:

m.pawlik@um.zarow.pl
z dopiskiem „pytanie do burmistrza”. 

Dziś prezentujemy kolejne pytanie, które nadesłane zostało na profilu facebookowym.1. 
Dorota mieszkanka Żarowa: Chciałam zwrócić uwagę na duże zagrożenie na przejeździe obwodnicy, 
przy zjeździe na Żarów i Piotrowice. Przejeżdżające samochody stanowią zagrożenie, rowerzyści mają pro-
blemy, żeby przejechać. Często w tym miejscu dochodzi do wielu zdarzeń drogowych i kolizji. Może usta-
wienie fotoradaru rozwiązałoby problem?

Rzeczywiście jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogowy. Umiejscowienie wiaduktu, niebezpieczne zjazdy i wjazdy, a często problemy 
z włączeniem się do ruchu to uciążliwości, z którymi muszą borykać się na co dzień kierowcy. Często także w tym miejscu dochodzi do 
wielu kolizji i wypadków. Wiele osób, zniecierpliwionych długim oczekiwaniem, decyduje się często na ryzykowne manewry, co niestety 
już nie raz skończyło się tragicznie. 
Właścicielem tej części drogi jest Starostwo Powiatowe, do którego zwróciliśmy się już z interwencją w tej sprawie. Sytuację poprawić 
mogłoby postawienie w tym miejscu urządzenia rejestrującego prędkość. Służbą odpowiedzialną za ustawianie i obsługę fotoradarów 
jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Z informacji uzyskanych telefonicznie od Dyrektora SDPŚ dowiedzieliśmy się, iż Po-
wiat wystąpił już z wnioskiem o ustawienie takiego urządzenia w obrębie w/w skrzyżowania.
Interpelację w sprawie ustawienia w tym miejscu fotoradaru składała już także na sesji Rady Powiatu Urszula Ganczarek radna po-
wiatu świdnickiego. 
Więcej informacji będę mógł Państwu przekazać po uzyskaniu odpowiedzi od starosty świdnickiego. 

Piotr Borkowski, ul. Spokojna 1, 58-130 Żarów
e-mail: piotrboro@wp.pl, pogrzeby w ramach zasiłku z ZUS

USŁUGI POGRZEBOWE
I KAMIENIARSKIE

CAŁODOBOWO 607-946-188

Praca w AKS
Precision Ball Polska

Policja apeluje
o rozsądek i rozwagę 

za kierownicą

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

kowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 153/2017 z dnia 
11 września 2017r. 

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

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 157/2017 z dnia 19 września 2017r. 

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

na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów 
Nr 156/2017 z dnia 15 września 2017r. 

- Sprzedam mieszkanie w Żarowie!!! 
I Piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
ogrzewanie gazowe, pomieszczenie 
gospodarcze, pow. 69 m2. Okolice par-
ku. Przy mieszkaniu ogródek. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 697 140 291

- Sprzedam działki budowlane Mro-
winy ul. Kolejowa 1. Tel. 74 858 94 99

Do sprzedania piękna działka siedliskowa-rolna 
1,5 ha, trójkątna, graniczy z lasem. Cicha i spokoj-
na okolica. Dojazd z Worcława zajmuje ½ godziny. 
Blisko dwie wioski: Kruków i Marcinowiczki. Moż-
łiwość budowy gospodarstwa lub domu. Piękny 
i mało odkryty teren do spacerów, jazdy konnej i 
rowerowej. Na Geoportalu działka nr 30 Marcino-
wiczki. Zapraszam do obejrzenia. Tel. 502 355 866

Bezpieczna droga do szkoły
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dzieci i 
młodzież po wakacjach wróciły do szkół, a część z nich roz-
poczęła naukę niejednokrotnie w zupełnie nowym miejscu. 
Mając to na uwadze i dbając o ich bezpieczeństwo, szczegól-
nie tych najmłodszych i mało doświadczonych uczestników 
ruchu drogowego, funkcjonariusze prowadzą działania w ra-
mach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Policjanci pełnią 
służbę w rejonie szkół i przejść dla pieszych, usytuowanych 
w ich pobliżu. Swoją obecnością przypominają kierującym, 
że dzieci ponownie rozpoczynają swoje zajęcia. Tak będzie 
przez kilka kolejnych dni.

Pijani rowerzyści i kierowcy
Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi im kara grzywny oraz 
obligatoryjnie zatrzymanie prawa jazdy. Funkcjonariusze 
policji w Żarowie zatrzymali kolejnych pijanych kierowców. 
Nietrzeźwi byli także rowerzyści, których również przyłapano 
na „gorącym uczynku”. - Zatrzymaliśmy dwóch nietrzeźwych 
rowerzystów, 67-letniego i 63-letniego mieszkańca powiatu 
świdnickiego, którzy kierowali rowerem będąc pod wpływem 
alkoholu. W stanie nietrzeźwości był także kierowca Citroena, 
58-letni mieszkaniec Strzegomia, który w wydychanym powie-
trzu miał 0,84 mg/l. Nietrzeźwym kierującym grozi kara do 2 
lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy na okres 3 lat 
oraz kara grzywny – przypomina komendant policji w Żaro-
wie Katarzyna Wilk.

Firma  AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o. w Żarowie jest 
japońską firmą produkującą kulki stalowe do  łożysk tocz-

nych przeznaczonych do różnego typu  maszyn i urządzeń, w 
tym także dla branży motoryzacyjnej.

AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o. w Żarowie istnieje na 
rynku od 2002 roku i zlokalizowana jest w żarowskiej pod-
strefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Poszukujemy pracowników na stanowiska:
OPERATOR - MECHANIK/MECHANIK/MAGAZYNIER

Warunki zatrudnienia: 
- umowa o pracę bezpośrednio z pracodawcą
- wynagrodzenie do 4500 zł 
- dofinansowanie dojazdów do pracy
- benefity pozapłacowe:
- system kafeteryjny (świadczenia z zakresu sportu, kultury, 
rekreacji, wypoczynku, medycyny)
- dopłata do wyżywienia
- korzystanie z hali sportowej w GCKiS w Żarowie
- fundusz socjalny (w tym pożyczki na cele mieszkaniowe)
-szeroki zakres szkoleń zawodowych ( m.in. obsługa suwnic i 
żurawi, obsługa wózków widłowych, elektryczne)
- stabilne warunki zatrudnienia
Oczekiwania:
- gotowość do pracy w systemie zmianowym (w tym week-
endy)
- chęć zdobywania wiedzy - komunikatywność
- umiejętność pracy w zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: 
rekrutacja@aksball.com.pl  lub na adres:  AKS Precision Ball 
Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 58 - 130 Żarów. Poda-
nia można także składać bezpośrednio w portierni zakładu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 
133 poz. 883)”.

Od początku 2017 roku na 
terenie powiatu świdnic-

kiego doszło do 1084 zdarzeń 
drogowych, z czego 79 to wy-
padki, z czternastoma ofiara-
mi śmiertelnymi.

Każdego dnia przyczyną 
wypadków, do których do-
chodzi na drogach jest m.in. 
brawura połączona z niedosto-
sowaniem przez kierujących 
prędkości do warunków pa-
nujących na drodze i obowią-
zujących przepisów. Pomimo 
wielu apeli nadal znajdują się 
osoby, które swoją nieodpo-
wiedzialną jazdą stwarzają 
duże zagrożenie dla siebie i in-
nych użytkowników ruchu.

W trosce o bezpieczeństwo 
podróżujących po raz kolej-
ny zwracamy się z apelem 
do Państwa o rozwagę i prze-
strzeganie przepisów  ruchu 
drogowego. Przypominamy, 
jak ważna jest jazda z tzw. 
„prędkością bezpieczną” - 
taką, przy której kierowca 
zachowuje możliwość pełne-
go panowania nad pojazdem, 
czyli w razie potrzeby może 
go zatrzymać przed pojawia-
jącą się przeszkodą bądź omi-
nąć ją bez zbędnego ryzyka. 
Pamiętajmy, że na drodze, 
gdzie sytuacja jest bardzo 
często dynamiczna, może 
dochodzić do wielu niebez-
piecznych i nagłych sytuacji, 
w których zmuszeni będzie-

my do natychmiastowej re-
akcji. Nadmierna prędkość 
jest najczęstszym powodem 
tragicznych wypadków i zda-
rzeń drogowych.

Od stycznia 2017 roku na 
terenie powiatu świdnickie-
go zginęło 14 osób:

- na drodze Strzegom-Mielę-
cin w trzech wypadkach zgi-
nęło 3 osoby

- na drodze Bronówek-Mie-
lęcin w dwóch wypadkach 
zginęły 2 osoby

- na drodze Grochotów-
Strzegom w dwóch wypad-
kach zginęły 2 osoby

- w Witoszowie Dolnym w 
jednym wypadku zginęły 2 
osoby

- na terenie miasta Świdnicy 
na przejściach dla pieszych na 
ul. Zamenhofa oraz ul. Towa-
rowej również zginęły 2 oso-
by.

Na bezpieczeństwo w ruchu 
mają wpływ nie tylko kierow-
cy, ale również piesi, którzy 
poruszają się po drogach. W 
rejonie przejść dla pieszych, 
niezależnie od pory dnia czy 
nocy kierowcy powinni zdjąć 
nogę z gazu, a przechodnie po-
winni pamiętać o rozejrzeniu 
się przede wejściem na jezd-
nię. Warto również pamiętać 
o odblaskach. Dlatego apelu-
jemy zarówno do kierowców, 
jak i do pieszych o rozwagę i 
ostrożność.

„Śpieszmy się kochac ludzi tak szybko odchodzą...”
ks. Jan Twardowski

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś.p. Ks. Andrzeja Walów

Proboszcza parafi pw. Wniebowzięcia NMP w Wierzbnej
Głębokie wyrazy współczucia składają

Burmistrza Miasta Żarów wraz z Rada Miejska w Żarowie
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Zadaj pytanie Burmistrzowi Wyremontowana Świetlica w Przyłęgowie 
oddana do użytku mieszkańców

Jeszcze kilka miesięcy temu mieszkańcy Przyłęgowa korzystali ze starej i zaniedbanej świetlicy wiejskiej. Dziś do ich dyspozycji 
jest nowoczesny i zmodernizowany obiekt. Jest schludny i estetyczny. Nie do poznania – jak mówią sami mieszkańcy wsi. Świetlica 
wiejska w Przyłęgowie po kapitalnym remoncie, w sobotę, 16 września została oddana do ich użytku.

To była wielka uroczystość 
we wsi. Mieszkańcy przystroili 
sam obiekt i przygotowali pre-
zentację multimedialną, wy-
stawę oraz słodki poczęstunek. 
Tuż po oficjalnym przecięciu 
wstęgi, w zmodernizowanej 
świetlicy wiejskiej odbyła się 
także msza święta, podczas 
której ksiądz Wiesław Ignato-
wicz poświęcił obiekt. - Świe-
tlica wiejska przez lata niszcza-
ła i straszyła swoim wyglądem. 
Dziś spotykamy się w miejscu, 
które zupełnie nie przypomina 
już tego sprzed remontu. Te-
raz chce się tutaj przychodzić. 
Dziękuję wszystkim mieszkań-
com, którzy zaangażowali się i 
włożyli tyle wysiłku w przygoto-Policja apeluje

o rozsądek i rozwagę 
za kierownicą

Zmiana organizacji ruchu
ul. Dworcowej w Żarowie

W związku z rozpoczy-
nającymi się pracami 

związanymi z przebudo-
wą skrzyżowania ulic Ar-
mii Krajowej, Mickiewicza, 
Dworcowej, Krasińskiego 
na skrzyżowanie typu ron-
do (budowa centrum prze-
siadkowego w Żarowie) i 
remontem dworca PKP za-
chodzi konieczność zmiany 
lokalizacji przystanku auto-
busowego przy ul. Dworco-
wej (pętla).

Przystanek autobusowy 
oraz postój taxi zostaną prze-
niesione od dnia 25 września 
2017 roku na parking wzdłuż 
ulicy Dworcowej (w kierun-
ku targowiska). Na parkingu 
będzie obowiązywał zakaz 
zatrzymywania się. Zakaz 
nie będzie dotyczył komuni-
kacji zbiorowej i taxi. 

Pojazdy komunikacji zbio-
rowej będą zatrzymywały 
się na terenie obecnego par-
kingu przy ul. Dworcowej 
zgodnie z przedstawionym 
planem od 25 września br. 

Od dnia 28 września na 
teren objety pracami budow-
lanymi w obrębie ul. Dwor-
cowej (pętla) będzie obowią-
zywał zakaz wjazdu, który 
nie będzie dotyczył pojazdów 
mieszkańców tej części uli-
cy, obsługi budowy dworca Plan obszaru objętego zmianą organizacji ruchu od 25 października br. w związku z rozpoczynającymi się remontami. 

wanie tej uroczystości – mówi-
ła podczas otwarcia świetlicy 
Agnieszka Proniewicz sołtys 
Przyłęgowa.

Podczas uroczystości otwar-
cia nowo wyremontowanej 
świetlicy burmistrz Leszek 
Michalak i sołtys Agnieszka 
Proniewicz podziękowali tak-
że zaangażowanym mieszkań-
com. Podziękowania odebrali 
Grażyna Bielak, Andrzej 
Hryciuk, Mieczysław Hry-
ciuk, Danuta Pawlik, Helena 
Lewicka, Zofia Poźniak i He-
lena Bedryjowska. - To wielka 

rzecz móc liczyć na drugiego 
człowieka. To Wy, drodzy miesz-
kańcy włożyliście serce w ten 
obiekt. Przygotowaliście wspa-
niałą uroczystość i wiem, że 
dołożycie wszelkich starań, aby 
ten obiekt był nie tylko zadbany, 
ale również we właściwy spo-
sób wykorzystywany. Gratuluję 
i cieszę się, że świetlica wiejska, 
dzięki kapitalnemu remontowi, 
który został tutaj zrealizowany, 
odzyskała utracony blask – 
gratulował mieszkańcom bur-
mistrz Leszek Michalak.

Dziś tutaj wszystko wygląda 
inaczej. Budynek świetlicy zo-
stał gruntownie przebudowa-
ny. Ma wymienione instalacje 
elektryczne, okna, wyremon-
towane podłogi i piwnice oraz 
zmodernizowane sanitariaty. 
Zyskał także nową elewację. 
Będzie gdzie organizować 
wiejskie spotkania, imprezy i 
zabawy. Ale nie tylko. - Wnio-
sek na przebudowę świetlicy 
w Przyłęgowie, Mrowinach i 
Mielęcinie jako obiektów kul-
tury złożyło Gminne Centrum 

Kultury i Sportu w Żarowie. W 
niedługim czasie kapitalnych re-
montów doczekały się trzy duże 
świetlice wiejskie, które są cen-
trum kulturalnym w każdej wsi. 
Dlatego planujemy zorganizo-
wać na świetlicach dużo no-
wych zajęć. Na pewno będą to 
wyjazdowe warsztaty, projekcje 
filmowe i wiele innych. Będzie 
się działo – zapewniał Tomasz 
Pietrzyk dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie.

Projekt „Przebudowa oraz 
doposażenie obiektów instytu-
cji kultury w gminie Żarów - 
przebudowa świetlic wiejskich 
w miejscowości Mielęcin, Mro-
winy i Przyłęgów” otrzymał 
699 734,03 zł dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego ze środków 
Aglomeracji Wałbrzyskiej w 
ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych RPO 
WD 2014-2020. Remont trzech 
świetlic wiejskich kosztował 
dokładnie 833 032,99 zł. 

Magdalena PawlikZniszczony obiekt nie był dumą mieszkańców Przyłęgowa.
Dziś to zupełnie inne miejsce. Świetlica wiejska w Przyłęgowie odzyskała 
utracony blask.

Nagrody dla zaangażowanych mieszkańców wręczał burmistrz Leszek Mi-
chalak i sołtys Agnieszka Proniewicz. Na zdjęciu podziękowanie odbiera 
Mieczysław Hryciuk.

PKP, dostawców materiałów 
do hurtowni budowlanej oraz 
służb porządkowych. 

Przepraszamy za utrud-
nienia.

Aleksandra Walada
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Mieszkańcy wsi podzielili fundusz sołecki
Zakończyły się zebrania wiejskie we wszystkich wsiach gminy Żarów w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego. Zgodnie z ustawą, fundusz sołecki w 
wysokości 332.348,85 złotych został podzielony przez mieszkańców wsi.

Wiele z zaplanowanych 
na 2018 rok zadań pokrywa 
się lub są kontynuacją za-
dań realizowanych w roku 
bieżącym. Wśród nich będą 
to remonty i wyposażenie 
świetlic wiejskich, budowa 
nowych chodników, za-
kup wiat przystankowych i 
sprzętu dla jednostek Ochot-

niczych Straży Pożarnych 
czy zagospodarowanie te-
renów wokół budynków 
świetlic wiejskich i montaż 
nowego oświetlenia. Nie 
zabraknie również cyklicz-
nych imprez, które corocz-
nie organizują mieszkańcy 
wsi. - Wspólnie ustaliliśmy, 
że środki z funduszu so-

łeckiego przeznaczymy na 
zakup materiałów do zago-
spodarowania terenu wokół 
świetlicy wiejskiej. Wśród 
naszych planów jest także 
ułożenie kostki na tarasie, 
zakup i montaż zadaszenia 
przed wejściem do budyn-
ku świetlicy oraz ławek – 
przyznały zgodnie Jolanta 
Urbanik sołtys Gołaszyc i 
Katarzyna Madziara prze-
wodnicząca Rady Sołeckiej. 

Realizacja zadań, jakie 
mieszkańcy wsi wyznaczy-
li w ramach funduszu so-
łeckiego rozpocznie się w 
przyszłym roku. W każdej 
miejscowości mieszkańcy 
postawili na realizację zadań 
inwestycyjnych, co pozwoli 
na skorzystanie przez nich 
z dodatkowych środków fi-
nansowych przeznaczonych 

przez burmistrza. - Kolejny 
już raz mieszkańcy zadecydo-
wali, że większość środków z 
funduszu sołeckiego, która 
przypada na ich sołectwo 
przeznaczą na zadania inwe-
stycyjne. Dzięki takiej decy-
zji, będą mogli skorzystać z 
dodatkowych pieniędzy, cho-
ciażby na następne przedsię-
wzięcia. To dobrze, bo znaczy 
to tylko, że chcą decydować o 
swojej wsi, chcą mieć wpływ 
na to, jak wygląda ich sołec-
two i jak się rozwija – zazna-
cza burmistrz Leszek Mi-
chalak.

Podczas spotkań, które 
odbyły się w 17 sołectwach 
gminy Żarów, mieszkańcy 
zadecydowali na jakie przed-
sięwzięcia przeznaczą po-
wyższe środki w 2018 roku. 
Z uwagi na zróżnicowane po-

trzeby poszczególnych miej-
scowości, w każdej z nich 
fundusz sołecki obejmował 
będzie inne inicjatywy. - Po-
dzieliliśmy pieniądze na po-
trzeby naszej wsi. Zadecydo-
waliśmy, że będzie to montaż 
oświetlenia przy nowej wiacie 
przystankowej, zakup koryt 
na przykrycie kanału przy 

Dzięki dodatkowym środkom finansowym mieszkańcy Siedlimowic zreali-
zują wiele zadań inwestycyjnych. 

Mieszkańcy Gołaszyc jednogłośnie zadecydowali o przeznaczeniu fundu-
szu sołeckiego na kolejne inwestycje na terenie wsi.

Uroczyste wręczenie nagrody „Mamuta kultury” Ryszardowi Dykcikowi

Na zdjęciu, wspólnie z młodzieżą, która, jak sam przyznaje, jest jego inspiracją.

drogach, utrzymanie terenów 
zielonych i zakup ławek na 
alejkę prze młynem i mate-
riałów do wyposażenia świe-
tlicy wiejskiej. Do podziału 
była kwota ponad 13 tysięcy 
złotych – mówiła podczas ze-
brania sołeckiego Beata Śli-
wa sołtys Siedlimowic. 

Magdalena Pawlik

Jubileusz
SP Mrowiny.

Zbieramy pamiątki

Przyznano nagrodę „Mamuta Kultury”

W tym roku Szkoła Pod-
stawowa im. Anny 

Jenke w Mrowinach święto-
wać będzie jubileusz 70-lecia 
swojego funkcjonowania.

W tym czasie mury szkol-
nej placówki opuściło wielu 
absolwentów. - Na przestrze-
ni tych siedemdziesięciu lat 
wiele się działo. Szkoła się 
rozwijała, zmieniała nauczy-
cieli, uczniów, a na kolejne 
kadencje wybierani byli kolej-
ni dyrektorzy. Dziś placówka 
nie przypomina już tej sprzed 
kilkudziesięciu lat. Jednak 
warto będzie choć na chwi-
lę przypomnieć sobie lata 
jej funkcjonowania. Dlatego 
zwracamy się z prośbą do 
wszystkich o udostępnienie 
wszelkich archiwalnych ma-
teriałów związanych z naszą 
szkołą. Najbardziej zależy 
nam na fotografiach i wspo-

mnieniach byłych uczniów i 
nauczycieli kształcących w 
Mrowinach – mówi Barbara 
Nowak dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Anny Jenke w 
Mrowinach.

Materiały dostarczać moż-
na do szkoły przy ul. Wojska 
Polskiego 43 w Mrowinach 
lub Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie (pok. nr 17, II piętro) 
przy ul. Zamkowej 2  w Żaro-
wie. Udostępnione materiały 
zostaną zeskanowane na 
miejscu i zwrócone. Samo-
dzielnie przygotowane skany 
archiwaliów oraz wszelkie 
inne informacje przesyłać 
można na adres mailowy: 
m.pawlik@um.zarow.pl 
lub spmrowiny@wp.pl lub 
udzielać informacji pod nr 
tel. 74 858 05 75 lub 74 858 
05 91, wew. 359 lub 329. 

Magdalena Pawlik

UWAGA NAJEMCY GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH
   Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a Pocztą Polską S.A. od dnia 1 paź-
dziernika 2017r. roku wpłaty za:
- odbiór odpadów komunalnych, - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - opłatę za najem mieszkania wraz 
mediami, - opłatę za najem komórki, - opłatę za wywóz nieczystości stałych,
należy uiszczać tylko w oddziale Poczty Polskiej S.A w Żarowie, przy ul. Armii Krajowej 42, a nie jak dotychczas w Od-
dziale Banku Zachodniego WBK S.A. w Żarowie. Wpłaty te nadal zwolnione będą z opłat.
   Zachęcamy jednak do dokonywania powyższych wpłat przez internet, na konta bankowe Gminy wskazane w książeczce 
opłat. Bank Zachodni WBK S.A. od dnia 1 października 2017 roku nie będzie w swoim Oddziale przyjmował wyżej wy-
mienionych opłat.
   Książeczki opłat pozostają bez zmian. Należy je wypełniać czarnym lub niebieskim kolorem w 2 egzemplarzach. Wpi-
sana powinna być między innymi:
- kwota (cyframi oraz słownie), - miesiąc/rok, za który jest wnoszona opłata.
- imię, nazwisko i adres wpłacającego, - tytuł wpłaty.

Kocha teatr i lubi pracować 
z młodzieżą. Nie czuje się 

ani bardziej aktorem, ani 
bardziej reżyserem. 

Od przeszło kilkunastu lat 
wystawia sztuki teatralne na 
deskach Teatru Bezdomnego 
w Żarowie. Zapytany o to, 
skąd czerpie inspiracje i co 
najbardziej motywuje go do 
działania. Bez wahania odpo-
wiada, że to właśnie młodzież 
napędza go do działania. Za 
swoją dotychczasową działal-
ność na rzecz kultury Ryszard 
Dykcik został nagrodzony 
statuetką „Mamuta Kultury”. 
Nagroda została wręczona w 
piątek, 15 września podczas 
inauguracji roku kultural-
nego w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 
- To dla mnie wyjątkowe wy-
różnienie. Dziękuję aktorom 
Teatru Bezdomnego, że im się 
nie znudziło i dalej chcą grać 
w żarowskim teatrze. Trudno 
zliczyć, ilu wystąpiło ich już na 
deskach Teatru Bezdomnego. 
Najważniejsze, że przychodzą, 
bo dla mnie tak naprawdę naj-
ważniejszą nagrodą jest uda-
na premiera, zadowolenie ak-
torów i niegasnąca ciekawość  

na twarzy widza – dziękował 
Ryszard Dykcik założyciel 
Teatru Bezdomnego w Żaro-
wie.

Statuetkę „Mamuta Kultu-
ry” już po raz drugi przyzna-
ło Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie. Podczas 
inauguracji roku kulturalne-
go dyrektor GCKiS Tomasz 
Pietrzyk oraz Anna Sucho-
dolska zastępca dyrektora 
podsumowali ubiegłorocz-
ną działalność kulturalną. 
To był rok pełen wydarzeń, 
zarówno kulturalnych, jak i 
sportowych. Wystawy, histo-
ryczne prelekcje, cykliczne 
imprezy, ciekawe projekty, 
spotkania i organizacja waka-
cyjnych zajęć. Wiele się dzia-

ło. - Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie to marka 
rozpoznawalna na terenie 
powiatu świdnickiego, wzbu-
dza zachwyt przyjezdnych 
i wreszcie marka, w której 
drzemie ogromny potencjał. 
W planach na kolejny sezon 
jest kontynuacja realizowa-
nych projektów, ale nie tylko. 
Stawiamy także na nowości. 
Wśród nich będzie konkurs 
kulinarny, lekcje historyczne 
współorganizowane przez Ża-
rowską Izbę Historyczną oraz 
projekty „Wierzbna od nas 
wszystko się zaczęło”, „Młyny 

Zastruże i Siedlimowice. Sztu-
ka i Rzemiosło” i „Żarowskie 
legendy – konkurs literacki i 
plastyczny”. O szczegółach bę-
dzie można dowiedzieć się już 
niebawem – mówił Tomasz 
Pietrzyk dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie. 

Zwieńczeniem spotka-
nia był koncert zespołu Raz 
Dwa Trzy, który wystąpił 
dla wszystkich mieszkańców 
w hali sportowej Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie.

Magdalena Pawlik
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To już ostatni etap budowy kanalizacji w Łażanach. Inwestycja ma potrwać 
do końca października. 

Mieszkańcy czekają teraz na ułożenie nowych chodników i naprawę dro-
gowych nawierzchni.

Szkolenie „Jak opiekować się
osobą starszą w domu?

Dzień Dawcy Szpiku 
w Żarowie

Budowa kanalizacji w Łażanach na finiszu
Wedle zapewnień firmy wykonawczej prace przy budowie kanalizacji w Łażanach zostały już zrealizowane w dziewięćdziesięciu 
procentach. Niebawem zakończą się więc także wszelkie utrudnienia w ruchu drogowym na terenie wsi. W ostatnim etapie inwestycji 
zostanie jeszcze odtworzona nawierzchnia asfaltowa oraz ułożone krawężniki.

- Do wykonania pozostały 
nam jeszcze drobne elemen-
ty z sieci kanalizacyjnej oraz 
odtworzenie nawierzchni 
dróg. W tej chwili kończymy 
układanie krawężników przy 
drogach i jeśli pogoda dalej 
będzie tak sprzyjająca, cała 
inwestycja powinna zakoń-

czyć się w październiku. Pra-
ce przebiegały zgodnie z opra-
cowanym harmonogramem, 
choć inwestycja miała trwać 
do końca stycznia 2018 roku. 
Cieszy nas jednak fakt, że 
budowa kanalizacji zakończy 
się jeszcze w tym roku. Miesz-
kańcy zostaną podłączeni 

do nowo wykonanej kanali-
zacji – wyjaśnia Bronisław 
Bernad kierownik budowy 
z firmy Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Specjalistycz-
nego i Melioracji w Legnicy 
wykonawca inwestycji. 

Zakres rzeczowy projektu 
obejmował budowę 6,02 km 
sieci kanalizacji sanitarnej 
w Łażanach i podłączenie do 
systemu 636 mieszkańców. 
Dzięki temu ścieki odpro-
wadzane są do oczyszczalni 
ścieków w Żarowie. Jedno-
cześnie w ramach projektu 
wybudowano również prze-
pompownię ścieków wraz z 
kolektorem tłocznym oraz 
sieci kanalizacji sanitarnej w 
rejonie ulic Polnej i Szkolnej 
w Łażanach. - Budowa kana-
lizacji była inwestycją długo 
wyczekiwaną przez miesz-
kańców. Przed nami jeszcze 
ostatni etap tego zadania i 

Radna
Maria Tomaszewska

To bardzo dobra infor-
macja dla mieszkańców 
naszej wsi. Dzięki pozyska-
nym środkom finansowym 
przez gminę, na terenie 
Łażan zrealizowana zo-
stała kolejna ważna inwe-
stycja. Prace rzeczywiście 
zrealizowane zostały w 
szybkim czasie i w sposób 
jak najmniej uciążliwy dla 
wszystkich mieszkańców. 
Teraz czekamy jeszcze na 
naprawę uszkodzonych 
przy robotach nawierzch-
ni dróg i ułożenie nowych 
chodników.

mam nadzieję, że już nieba-
wem zakończą się wszelkie 
uciążliwości drogowe z nią 
związane. Inwestycja zosta-
ła zrealizowana w bardzo 
szybkim czasie. Teraz kolej 
na podłączenie budynków do 
kanalizacji – mówi burmistrz 
Leszek Michalak.

Inwestycja była realizowa-
na w ramach projektu „Upo-
rządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie Aglo-

meracji Żarów poprzez bu-
dowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Łażany”. Jej 
całkowity koszt to kwota 4 
425 576,28 złotych, z czego 
3 058 325,06 złotych stanowi 
dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. To 
kolejny projekt, który uzy-
skał tak duże unijne dofinan-
sowanie. 

Magdalena Pawlik

Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Żarowie 

prowadzi rekrutację na 
bezpłatne szkolenie „Jak 
opiekować się osobą star-
szą w domu” - aspekt prak-
tyczny, które skierowane 
jest do osób sprawujących 
opiekę nad niesamodzielną 
osobą starszą. 

Realizacja 4 - godzinnego 
szkolenia zaplanowana zo-
stała na dzień 20 paździer-
nika 2017 roku w godzinach 
od 09:00 do 13:00. Szkole-

W niedzielę, 1 paździer-
nika, w Szkole Pod-

stawowej im. Jana Brze-
chwy w Żarowie odbędzie 
się akcja rejestracji poten-
cjalnych dawców komórek 
macierzystych krwi lub 
szpiku dla każdego pacjen-
ta, który zostanie zakwa-
lifikowany do przeszcze-
pienia. Akcję organizują 
lokalni wolontariusze, wie-
rząc w słuszność idei daw-
stwa szpiku, która może 
uratować życie niejednemu 
człowiekowi. 

Statystyki WMDA (Świa-
towej Organizacji Dawców 
Szpiku) są alarmujące: co 
35 sekund ktoś na świecie 
zapada na raka krwi. Pośród 
chorób dziecięcych rak krwi 
jest najczęstszą przyczyną 
śmierci. W Polsce, co go-
dzinę stawiana jest komuś 
diagnoza: białaczka, czyli 
nowotwór krwi. Dla wielu 
chorych jedyną szansą na 
wyzdrowienie jest prze-
szczepienie komórek macie-
rzystych krwi lub szpiku. 
Jedynie 25 procent pacjen-
tów ma szczęście znaleźć 
dawcę we własnej rodzinie. 
Większość przeszczepień 
odbywa się dzięki Dawcom 
niespokrewnionym, którzy 
jako ludzie dobrej woli za-
rejestrowali się, by bezin-
teresownie ratować życie 

każdego chorego, który po-
trzebuje przeszczepienia. 

Na świecie jest aktualnie 
zarejestrowanych ponad 
30 milionów potencjalnych 
Dawców komórek macie-
rzystych krwi lub szpiku. 
W tej liczbie 1.312.000 to 
Dawcy zarejestrowani w 
polskim rejestrze prowadzo-
nym przez Poltransplant, w 
którym 1.151.000 to daw-
cy z bazy fundacji DKMS. 
Jednak, mimo tylu zareje-
strowanych potencjalnych 
Dawców, co piąty pacjent 
nie zjaduje swojego bliź-
niaka genetycznego. Od 8 
lat fundacja DKMS wraz z 
osobami zainteresowanymi 
propagowanie idei dawstwa, 
organizuje w różnych miej-
scach Polski, Dni Dawców 
Szpiku. Akcje pod tym ha-
słem prowadzone są przez 
cały rok i zwiększają szansę 
na znalezienie Dawców dla 
każdego pacjenta potrzebu-
jącego przeszczepienia. Tym 
razem akcja zostanie prze-
prowadzona w Żarowie.

Utrudnienia przy przejazdach kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyjaśnia: 
Czasy zamknięcia przejazdów muszą gwarantować pełne bezpieczeństwo wszystkich jego 
użytkowników - zarówno tych na drodze, jak i tych jadących w pociągu.
Trzy przejazdy w Żarowie (położone w mieście) obsługiwane są z jednego posterunku. Dopóki 
przejazdy nie zostaną zamknięte, dyżurny ruchu nie może wyświetlić na semaforze sygnału, 
zezwalającego na przejazd pociągu. Eliminuje to wyjazd pociągu przy otwartym przejeździe. 
Dłuższe zamknięcia mogą być w sytuacjach awaryjnych oraz podczas przejazdów składów to-
warowych jadących wolniej i dłużej. Praca obsługi jest tak zorganizowana, by przy obecnych 
urządzeniach czynności wykonywać szybko, zgodnie z procedurą  i bezpiecznie.
Uprzejmie przypominamy, że przekraczanie torów kolejowych  jest dopuszczalne wyłącznie w 
miejscach do tego przystosowanych i udostępnionych  - tj. na przejazdach i przejściach kole-
jowo-drogowych. Miejsca te są w pełni bezpieczne pod warunkiem, że również użytkownicy  
zachowują, nakazaną przepisami, szczególną ostrożność przy ich przekraczaniu. Przechodze-
nie przez tory w miejscach niedozwolonych, lub przy zamkniętym przejeździe, to potencjalne 
zagrożenie dla życia i zdrowia oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Zagrożenie to jest 
tym większe, że na liniach kolejowych kursują coraz szybsze pociągi, a nowe, zmodernizowa-
ne tory czynią ten przejazd coraz cichszym.

We wcześniejszym nu-
merze Gazety pisali-

śmy o uciążliwości zamyka-
nia przejazdów kolejowych 
zlokalizowanych na terenie 
Żarowa. 

Problem ten coraz bardziej 
daje się we znaki mieszkań-
com. To także problem dla 
kierowców, którzy często przy 

nie odbędzie się w Żarowie 
przy ul. Armii Krajowej 
54. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać w ża-
rowskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej przy ul. Armii 
Krajowej 54, telefonicznie 
pod nr telefonu 74 85 80 
745  u Pani Natalii Wol-
skiej. Osoby zainteresowa-
ne udziałem w szkoleniu 
proszone są o zgłaszanie się 
do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Żarowie do dnia 
30.09.2017 roku. Liczba 

miejsc ograniczona. 
Zapraszamy osoby, zainte-

resowane zgłębieniem wie-
dzy w zakresie zapewnienia 
osobom starszym opieki 
w domu, metod skutecznej 
pielęgnacji, pomoc w prze-
mieszczaniu się oraz dbaniu 
o dietę osób niesamodziel-
nych, aranżacji przestrzeni 
w domu dla potrzeb niesa-
modzielnej osoby starszej 
z uwzględnieniem rodzaju 
niepełnosprawności, metod 
wspomagających opieku-

nów w organizacji dnia oso-
by niesamodzielnej – czyli 
w jaki sposób umożliwić 
podopiecznym codzienną 
aktywność i kontakty z in-
nymi ludźmi.

W ramach szkolenia 
współorganizowanego z 
Dolnośląskim Ośrodkiem 
Polityki Społecznej we 
Wrocławiu chętni będą 
mieli okazję zdobyć wiedzę 
bezcenną, co zostanie po-
twierdzone certyfikatem.

zamkniętych szlabanach dość 
długo oczekują na ich otwar-
cie. Tworzą się wtedy korki, a 
bywa, że zatrzymujące się sa-

mochody spotkać można nawet 
przy wjeździe na ulicę Krętą w 
Żarowie z jednej strony i przy 
ul. Zamkowej z drugiej strony. 

Wysłaliśmy w tej sprawie 
zapytanie do PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. i otrzy-
maliśmy odpowiedź:
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Nr działki
Pow. łączna

w m2 Nr KW
Forma oddania 

nieruchomości/opis
Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.

999/8
1000/8
1001/6
1002/6

14.351

SW1S/00084490/9
SW1S/00080417/6
SW1S/00080415/2
SW1S/00072433/5

Sprzedaż na własność 600.000 zł 60.000 zł 9 00

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

położonej w  Żarowie przy ulicy Talowskiego  przeznaczonej
pod zabudowę  produkcyjno-usługową

1. Przetarg odbędzie się  21 listopada 2017r. 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 17 listopada 2017r. 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 
zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej (1% ceny wywoławczej postąpienia).
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 przetar-
gu.
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 związanych z przygotowaniem nierucho-
mości do sprzedaży w kwocie  2.460 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 800 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową symbol P/U.
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. 301 do dnia przetargu.
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 przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedło-
żenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami 
przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań (za wyjątkiem służebności 
gruntowej wpisanej do kw nr SW1S/00084490/9).
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych
Zużyte sprzęty RTV i AGD, 

zużyte opony samochodo-
we, meble wypoczynkowe, 
dywany, meblościanki i inne 
odpady wielkogabarytowe, 
można w każdy ostatni piątek 
miesiąca, wystawiać przed 
swoimi nieruchomościami. 

Firma, która odbiera od-
pady z terenu gminy Żarów, 
zabierze je bezpłatnie sprzed 
budynków. Przypominamy 
jednak, że każdą taką zbiór-
kę należy wcześniej zgłosić 
telefonicznie do Urzędu Miej-
skiego w Żarowie, pod nr tel. 
74 858 05 91 wew. 334 lub 
351. - W każdy ostatni piątek 
miesiąca, na terenie naszej 
gminy odbierane są odpady 
wielkogabarytowe. Możemy 
bezpłatnie zostawiać meble, 
sprzęty AGD i RTV, który 
musi być kompletny, dywany, 
meblościanki oraz do 4 sztuk 
opon samochodowych. Pa-
miętajmy jednak, aby wcze-
śniej zgłosić do Urzędu Miej-
skiego konieczność takiego 
odbioru i wystawić odpady 
przed nieruchomość lub przy 
pojemniku na śmieci, w piątek 
do godz. 8.00 rano. Przy czym 
przypominamy, że pracownicy 
firmy Eneris nie wchodzą na 
teren prywatny i nie wynoszą 

odpadów z domów i mieszkań. 
Należy pamiętać również, że 
firma sprzedająca nowy sprzęt 
RTV i AGD jest prawnie zobli-
gowana do odbioru od klienta 
sprzętu zużytego, przy zacho-
waniu rodzaju sprzętu. To 
oznacza, że gdy kupujemy lo-
dówkę, możemy firmie sprze-
dającej oddać starą lodówkę, 
a nie stary telewizor – wyja-
śnia Tomasz Kuska z Refe-
ratu Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Niedopuszczalne jest wysta-
wianie odpadów wielkogaba-
rytowych przed nieruchomość 
w innym terminie lub pod-
rzucanie ich pod pojemniki 
do zbiórki selektywnej. Takie 
zachowania podlegają karze 
grzywny. 

Odpady wielkogabarytowe 
można oddawać również w 
innym terminie. Bezpłatnie 
można je zostawiać w Punk-
cie Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych przy ul. 
Armii Krajowej 32 w Żarowie 
(przy elewatorach, wjazd na 
prawo od sklepu Biedronka), 
który czynny jest w każdy po-
niedziałek godz. 16.00-18.00, 
środę godz. 14.00-18.00 i so-
botę godz. 10.00-12.00.

Magdalena Pawlik 

III Rowerowe Potyczki Rodzinne rozstrzygnięte
Wielbiciele dwóch kółek w sobotę, 16 września mogli wybrać się na wspólną przejażdżkę rowerami oraz wziąć udział w konkursie „III Rowerowe Potyczki Ro-
dzinne”, w którym do wygrania były cenne nagrody.

Imprezę we współpracy z 
Żarowskim Stowarzysze-
niem „Edukacja” zorganizo-
wało Stowarzyszenie „Ro-
werowy Żarów” oraz Szkoła 
Podstawowa w Żarowie. Te-
goroczne potyczki rodzinne 
składały się z dwóch części. - 
Pierwszą częścią był przejazd 
odcinka około 12 kilometrów, 
zgodnie z zaplanowaną trasą, 
gdzie w wyznaczonych punk-
tach rodziny odpowiadały 
na pytania dotyczące histo-
rii gminy Żarów, udzielania 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej i przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. Drugą częścią były 
konkurencje sprawnościowe, 
nad którymi czuwali nauczy-
ciele ze Szkoły Podstawowej. 
Nad bezpieczeństwem uczest-
ników przejazdu rowerowego 

czuwali policjanci z żarow-
skiego komisariatu policji. 
Zwycięskie rodziny otrzymały 
bony oraz dyplomy, a wszyscy 
uczestnicy rowerowych poty-
czek pamiątkowe czapeczki 
– mówi radna Iwona Nie-
radka, która każdego roku 
towarzyszy i uczestniczy w 
rowerowych akcjach. 

Pierwsza nagroda 500 
złotych to bon do sklepu 
rowerowego, który trafił do 
rodziny Chodynieckich. 
Kolejne bony o wartości 300 
złotych i 150 złotych otrzy-
mały rodziny Ślęzaków i 
Wabików. Wszystkie nagro-
dy ufundowało Stowarzy-
szenie „Rowerowy Żarów”. 
Impreza odbyła się pod pa-
tronatem Burmistrza Miasta 
Żarów oraz Żarowskiego 
Stowarzyszenia „Edukacja”. 

Finałem wspólnej impre-
zy było ognisko połączone 
z pieczeniem kiełbasek. - 
Niestety w tym roku pogoda 
nie dopisała, ale nic nam to 
nie przeszkadzało i ruszyli-
śmy na trasę gry terenowej. 
Trasa wiodła jak zwykle ma-
lowniczymi okolicami naszej 
gminy. Jechaliśmy przez Ła-
żany, Mikoszową i Przyłę-
gów. Dziękujemy wszystkim 
za przybycie i do zobaczenia 
przy następnych imprezach 
organizowanych przez Sto-
warzyszenie Rowerowy Ża-
rów. W tym roku mogliśmy 
liczyć na wsparcie: Żarow-
skiego Stowarzyszenia „Edu-
kacja”, Szkoły Podstawowej 
w Żarowie, Burmistrza Mia-
sta Żarów i Agencji Rekalmo-
wej Geospace.  Dziękujemy i 
zapraszamy do udziału w ko-
lejnych naszych rowerowych 
akcjach – zachęca Michał 
Sobczyński prezes Żarow-
skiego Stowarzyszenia „Ro-
werowy Żarów”. 

Była to już kolejna taka 
inicjatywa, zorganizowana 
przez miłośników rowerów. 
Nie tak dawno, Żarowskie 
Stowarzyszenie „Rowerowy 
Żarów” było także organiza-
torem rajdu rowerowego, któ-
ry odbył się podczas pikniku 
charytatywnego „Kręcimy 

Wspólne zdjęcie uczestników III Rowerowych Potyczek Rodzinnych wraz z organizatorami.

W każdej wymienionej miejscowości uczestnicy mieli okazję wykazać się 
wiedzą z zakresu pierwszej pomocy medycznej, zasad ruchu drogowego 
i historii gminy Żarów. 

Rozdanie nagród i dyplomów zwycięskim rodzinom. 

dla Julki”. Żarowscy rowe-
rzyści rozkręcili całą impre-
zę, wspierając jednocześnie 
leczenie chorej dziewczynki. 
Zapewne nie były to ostanie 
takie inicjatywy aktywnych 
cyklistów. Jak sami zapowia-
dają, każdy z mieszkańców 
Żarowa i okolic może brać 
udział w spotkaniach rowe-
rowych, które organizuje 
Stowarzyszenie „Rowerowy 
Żarów”. Wszystkie szczegó-
ły rowerowych akcji można 
znaleźć na profilu www.fa-
cebook.com/RowerowyZa-
row oraz stronie internetowej 
www.rowerowy-zarow.pl

Magdalena Pawlik
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Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

Amerykański samolot bombowy B-17
pod Wierzbną

Sprawdź wiedzę
o sporcie

III Rowerowe Potyczki Rodzinne rozstrzygnięte Dołącz do wolontariuszy „Szlachetnej Paczki”
Będą pomagać rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych, osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym i samotnym. Każdy z nas może do-
łączyć do grupy wolontariuszy „Szlachetnej Paczki”, którzy pracować będą z rodzinami i wspierać ich w trudnych momentach życia.

Organizatorem akcji jest ża-
rowska firma Daicel Safety 
Systems Europe, która zachęca 
wszystkich mieszkańców, aby 
przyłączyć się do tej inicjaty-
wy i wesprzeć tych, którzy 
tej pomocy potrzebują najbar-
dziej. - Do „Szlachetniej Pacz-
ki” włączane są rodziny, które 
znalazły się w trudnej sytuacji 
materialnej z niezależnych od 
siebie przyczyn. Docieramy do 
prawdziwej biedy – tej ukrytej, 
a nie tej, która krzyczy i żąda 
pomocy. W Polsce nie brakuje 
osób, które nauczyły się wyglą-
dać na ubogie i dzięki wzbudza-
niu litości, zarabiają na swojej 
„biedzie”. Takim ludziom nie 
pomagamy. Naszym celem 
jest mądra pomoc, czyli taka, 
która daje szansę na zmianę. 
Dlatego do Paczki trafiają te 
rodziny, dla których kontakt z 
wolontariuszem oraz wsparcie 
materialne będą impulsem do 
zmiany.

Zwracamy szczególną uwagę 
na historię rodziny i przyczy-

Podczas II wojny świato-
wej Alianci zrzucili na 

Niemcy 1,6 mln ton bomb, 
które zrujnowały 161 miast 
i zabiły 600 tys. ludzi.

Szczególnie intensywne 
bombardowania miały miej-
sce w drugiej połowie 1944 
i na początku 1945 roku. 
Celem nalotów były nie-
mieckie zakłady przemysłu 
zbrojeniowego, rafinerie, 
węzły komunikacyjne, bazy 
morskie oraz inne strate-
giczne cele, które znaj-
dowały się w Niemczech, 
Austrii, na Węgrzech, we 
Włoszech i Francji. W nocy 
bombardowali Brytyjczy-
cy. W dzień niszczycielskie 
rajdy urządzało stacjonu-
jące w Europie lotnictwo 
Stanów Zjednoczonych. Po-
śród celów przeznaczonych 
do całkowitego zniszczenia 
była m.in. rafineria benzyny 
syntetycznej Ruhland koło 
Drezna. 

21 marca 1945 roku do-
wództwo 15. Armii Po-
wietrznej USA z bazami 
lotniczymi Amendola, 
Celona i Lucera w pobli-
żu włoskiej Foggi, wydało 
rozkaz do wielkiego nalotu 
na Ruhland (misja nr 383). 
Dzień później o świcie z lot-
nisk polowych wzbiła się w 
powietrze potężna formacja 

złożona z 680 bombowców 
typu Boeing B-17G Flying 
Fortress (tzw. Latająca For-
teca) i Consolidated B-24 
Liberator w osłonie myśliw-
ców North American P-51 
Mustang. Niosące tysiące 
ton ładunku bombowego 
samolotu USA Air For-
ce, natrafiły na silny ogień 
przeciwlotniczy w pobliżu 
niemieckiej rafinerii. Póź-
niej zostały zaatakowane 
przez myśliwce odrzutowe 
Messerschmitt M-262. Pod-
czas walki powietrznej wie-
le maszyn amerykańskich 
zostało uszkodzonych. Dla 
wielu droga powrotna była 
już niemożliwa. Załogi tych 
bombowców decydowały 
się na ryzykowny lot za li-
nię Odry, gdzie stacjono-
wała już Armia Czerwona. 
Szansa na przeżycie była 
realna, lecz samotny lot za 
linię frontu bardzo niebez-
pieczny. Wśród poważnie 
uszkodzonych samolotów 
była maszyna o numerze 
taktycznym Y-46697-60-
DL (429. Szwadron z 2. 
Grupy Bombowej), której 
pierwszym pilotem był po-
rucznik John W. Pierik. Do 
załogi należeli także drugi 
pilot –  porucznik Robert 
W. Steele, nawigator – po-
rucznik Harold A. Taylor, 

bombardier – porucznik 
John P. Yatsco, strzelec - 
inżynier pokładowy – sier-
żant Richard H. Benjamin, 
radio operator – sierżant 
Raymond J. Levesque, 
strzelec – sierżant Vernon 
T. Burger, strzelec – sier-
żant Tony Zevenbergen Jr., 
strzelec – sierżant Charles 
L. Redford, strzelec –  sier-
żant Wilber W. Jaffke. 

Samolot ten objął kurs na 
radzieckie lotniska polowe 
w pobliżu Brzegu i Nysy, 
jednak nigdy tam nie dole-
ciał. Wedle źródeł  w oko-
licach Świdnicy samolot 
zaatakowany został naj-
prawdopodobniej omyłkowo 
przez trzy rosyjskie samo-
loty myśliwskie typu P-39 
Airacobra. Wedle innych 
przekazów B-17G, strąco-
ny został przez niemiecki 

samolot myśliwski. Palący 
się niczym pochodnia ame-
rykański bombowiec runął 
na pole w pobliżu ówcze-
snej miejscowości Würben 
(dzisiaj Wierzbna w gminie 
Żarów). Katastrofę przeży-
ło sześciu spośród dziesię-
ciu lotników US Air Force, 
którzy trafili do niewoli nie-
mieckiej, a po zakończeniu 
wojny powrócili do swo-
ich domów. Do dzisiaj za-
ginieni w akcji pozostają: 
porucznik John W. Pierik, 
porucznik Robert W. Steele, 
porucznik Harold A. Taylor 
i porucznik John P. Yatsco. 
Również do dzisiaj niezna-
ne pozostaje miejsce ich po-
chówku. Czy polegli lotnicy 
spoczywają w Wierzbnej?

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury i 

Sportu w Żarowie

Śladami historii część
I

ny jej trudnej sytuacji, dochód 
przypadający na jednego 
członka rodziny, postawę – czy 
rodzina podejmuje jakieś kro-
ki, by zmienić swoją sytuacją, 
przynależność do jednej z kate-
gorii, które określają sytuację 
rodziny -wyjaśnia Małgorza-
ta Adamczyk z firmy DSSE 
i lider „Szlachetnej Paczki” 
Rejon Żarów.
Co zrobić, aby zostać wolon-
tariuszem?
● Uzupełnij wstępny formu-
larz – daj znak, że chcesz do-
łączyć do drużyny SuperW
● Weź udział w e-learningu, 
by lepiej poznać nasze progra-
my
● Wypełnij główny formularz 
rekrutacyjny. Poznamy twoje 
oczekiwania oraz kompeten-
cje
● Spotkaj się z liderem twoje-
go regionu/kolegium
● Uciesz się z zakończenia re-
krutacji. Jeśli zostałeś Super 
W, niezwłocznie zadbamy o 
twoje wdrożenie

Co robi SUPERW
= Wolontariusz!

1. Wolontariusz SZLACHET-
NEJ PACZKI pracuje z rodzi-
ną. Poprzez spotkania (około 
2-3) odkrywa potencjał rodzi-
ny i – na ile to możliwe – pro-
wadzi ją do samodzielności. 
2. Jest łącznikiem między ro-
dziną a darczyńcą. 
3. Wspiera realizację zadań 
całego zespołu wolontariuszy 
w rejonie.

Podstawowe zadania wo-
lontariusza to:

Współtworzenie rejonu
Wolontariusz nie działa sam. 

Ma swojego szefa – lidera, 
a także współpracowników 
– innych wolontariuszy, ra-
zem z którymi tworzy rejon. 
Dobra atmosfera i wzajemne 
wsparcie budowane są m.in. 
poprzez obecność na spotka-
niach zespołu, zaangażowa-
nie w działania promocyjne 
itd.

Spotkania z rodzinami 
Wolontariusz podejmuje 

decyzję o włączeniu rodziny 
do Paczki – o przekazaniu 
pomocy materialnej i/lub spe-
cjalistycznej. Po spotkaniach 
wprowadza dane do systemu 

Żarowianie o akcji „Szlachetna Paczka” po raz pierwszy usłyszeli podczas pikniku charytatywnego „Kręcimy dla Julki”, który odbył się w Parku Miejskim w 
Żarowie. 

i na ich podstawie tworzy 
opis rodziny. Dzięki temu 
po otwarciu bazy darczyń-
cy mogą wybrać w systemie 
konkretną rodzinę i przygoto-
wać dla niej paczkę.

Kontakt z darczyńcą
Wolontariusz, po tym jak 

Darczyńca wybierze „jego” 
rodzinę, kontaktuje się z nim, 
by wesprzeć go w przygoto-
waniu paczki: wyjaśnić, co 
jest rodzinie potrzebne, po-
rozmawiać o niej i umówić 
termin, w którym spotkają się 
w magazynie podczas Finału 
Paczki.

Finał Paczki odbędzie się 
w weekend 9-10 grudnia. 
To czas, kiedy wolontariusz 
przyjmuje paczki od Darczyń-
ców i dostarcza je rodzinom, 
które ma pod swoją opieką. W 
kolejnych miesiącach wolon-
tariusz wraca do rodziny, by 
towarzyszyć jej w odkrywa-
niu zasobów i prowadzić ku 
samodzielności.

Liderem Szlachetnej Pacz-
ki Rejon Żarów jest Pani 
Małgorzata Adamczyk, nr 
tel. 607 794 822, paczka.
adamczyk@wp.pl

Masz wiedzę w tematyce sportu? Śledzisz wydarzenia? 
Weź udział w Turnieju Wiedzy Sportowej!

- Konkurs polega na odpowiadaniu na pytania z tematyki 
ogólnosportowej. Lubisz sport? Ten konkurs jest dla Ciebie – 
zachęca pomysłodawca Ryszard Prawdzik.

Turniej odbędzie się 25 października w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. Początek o godz. 18:00. Atrak-
cyjne nagrody i dobra zabawa gwarantowane
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Nr działki
Pow. łączna

w m2 Nr KW
Forma oddania 

nieruchomości/opis
Cena 

wywoławcza
Wys. wadium Godz. rozpocz.

988/1
995/5
995/6
995/7
996/3
997/2
997/4
1063/4

48.508

SW1S/00081019/3
SW1S/00080496/3
SW1S/00080496/3
SW1S/00080496/3
SW1S/00081270/0
SW1S/00080418/3
SW1S/00080418/3
SW1S/00081020/3

Sprzedaż na własność 2.050.000 zł 205.000 zł 9 30

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

położonej w  Żarowie przy ulicy Talowskiego przeznaczonej
pod zabudowę  produkcyjno-usługową P/U

1. Przetarg odbędzie się  21 listopada 2017r. 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 17 listopada 2017r. 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 
zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej (1% ceny wywoławczej postąpienia).
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 związanych z przygotowaniem nierucho-
mości do sprzedaży w kwocie 4.920 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 1.450 zł  oraz kosztów notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową symbol P/U.
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. 301 do dnia przetargu.
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 przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłoże-
nie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu 
i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

UWAGA! Utrudnienia w ruchu
Na niedzielę, 1 października zaplanowano 

imprezę sportową „Żarowskie Biegi Strefowe” 
na trasie: Start: ul. Armii Krajowej (koło Urzę-
du Miejskiego), ul. Przemysłowa, ul. Fabrycz-
na, ul. Kwiatowa, Plac Wolności, ul. Hutnicza, 
ul. Krasińskiego, ul. gen Władysława Sikor-
skiego, ul. Armii Krajowej – meta. W związku 
z organizacją imprezy nastąpią utrudnienia w 
ruchu. Na czas wyłączenia należy stosować 
się do obowiązującej tymczasowej organiza-
cji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się 
do poleceń służb porządkowych.

Grzegorz Reda
pierwszy na mecie

Znamy mistrzów województwa

Pobiegnij w Żarowie 
i zgarnij 1000 zł!

Sukcesem zakończył się 
udział Grzegorza Reda 

w 4. rundzie Dolnośląskiej 
Ligii Rajdowej. Dzięki wy-
granej Żarowianin uzyskał 
prowadzenie w cyklu DLR 
przed ostatnią rundą, która 
zaplanowana została na 3 
grudnia. 

Zawodnika pilotował Mar-
cin Czyżewski. - Wspólnie 
z Marcinem Czyżewskim 
stawiliśmy się 10 września  
na starcie KJS 3MRacing 
będącym 4 rundą Dolnoślą-
skiej Ligii Rajdowej. W naszej 
klasie zgłosiło się 15 załóg, 
co zapowiadało ostrą walkę 
na 8 próbach przygotowa-

nych na terenie Świdnicy. 
Padający deszcz również nie 
ułatwiał jazdy. Na drugiej 
próbie na hamowaniu zga-
siłem auto, odpalanie plus 
cofanie dało nam 10 sekund 
straty. Na szczęście pozostałe 
6 prób padło naszym łupem i 
na mecie zameldowaliśmy się 
na pierwszym miejscu z prze-
wagą 0,3 sekundy sekundy 
nad drugą załogą. Serdecz-
nie dziękuję zaprzyjaźnionym 
firmom: Martin Serwis Auto 
Gaz, Koma Elekromechani-
ka, Auto-Shop Żarów, Par-
kowa Bowling&Pizza Żarów 
– mówi Grzegorz Reda.

Magdalena Pawlik

Czwarta runda Dolnośląskiej Ligii Rajdowej zakończyła się dla Żarowiani-
na Grzegorza Reda kolejnym sukcesem. 

Żarowianin Jakub Dołharz (z prawej) reprezentujący KSz Polonią Wrcoław 
zajął 3. miejsce w kat. do lat 13.  

Po 1000 zł otrzyma najlep-
szy biegacz i biegaczka na 

dystansie 10 km w zbliżają-
cych się Żarowskich Biegach 
Strefowych. Wydarzenie 
sportowe zaplanowano na 
1 października, a głównym 
sponsorem imprezy jest 
Wałbrzyska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna „INVEST-
PARK” sp. z o. o. oraz projekt 
WSSE Aktywnie.

Z okazji szesnastolecia 
żarowskiej podstrefy Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest-Park” 
będzie można spróbować 
swoich sił na dwóch dystan-
sach – 5 i 10 km. Po biegu, 
wśród uczestników do rozlo-
sowania będą cenne nagrody, 
m.in. zmywarka firmy Elec-
trolux. Start i meta zlokali-
zowana będzie na ul. Armii 

Krajowej. Biegi dla dzieci 
odbędą się na boisku lek-
koatletycznym przy Szkole 
Podstawowej w Żarowie (ul. 
1 Maja 2), tam też powstanie 
miasteczko biegowe, w któ-
rym każdy znajdzie coś dla 
siebie. W gwarantowanym 
pakiecie startowym (opłata 
do 15 września) na uczest-
ników czeka m.in. okolicz-
nościowa koszulka sportowa 
oraz medal.

Żarowskie Biegi Strefowe 
do tej pory wsparli: Wałbrzy-
ska Specjalna Strefa Ekono-
miczna „INVEST-PARK” 
sp. z o. o., WSSE Aktywnie, 
Dekoria, Yagi, Bridgestone, 
Electrolux, AKS, Daicel Sa-
fety Systems Europe, Ther-
maflex, Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego. 

Krzysztof Dutkiewicz

W drodze do awansu
Zarówno na na górze, jak i na dole tabeli zaczyna się robić ciasno. To znak, że wałbrzyska okręgówka 
rozkręciła się na dobre, a żaden z klubów nie zamierza składać broni. Każde kolejne spotkanie, to cenne 
punkty, a jeśli do tego dołożyć niepowodzenia rywali, może być tylko jeszcze ciekawiej.

Tegoroczny czempionat był 
wyjątkowy z wielu wzglę-

dów. Przede wszystkim cieszy 
frekwencja.

W Żarowie nad szachowni-
cami pochyliło się rekordo-
wa ilość uczestników, blisko 
190 adeptów tej dyscypliny 
sportu. Uzyskano wiele norm 
na kategorię szachową. Naj-

większą grupę uczestników  
Mistrzostw Dolnego Śląska 
juniorów w szachach kla-
sycznych stanowili najmłodsi 
szachiści, co dobrze wróży 
tej dyscyplinie sportowej. Mi-
strzostwa w Żarowie rozgry-

wano w grupach z podziałem 
ze względu na wiek. 

Zawodnicy rozgrywali dwu-
dniowe rozgrywki na dystan-
sie 7 rund granych tempem 60 
minut na zawodnika.

Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii wiekowych: Wikto-
ria Śmietańska (KSz Polonia 
Wrocław), Kacper Karp (KSz 
Jelonka Jelenia Góra), Wikto-
ria Janikowska KSz Jelonka 
Jelenia Góra), Piotr Kejna 
(KSz Miedź Legnica), Mar-
ta Krzyżosiak (KSz Polonia 
Wrocław), Jakub Luberań-
ski (KSz Polonia Wrocław), 
Aleksandra Skiba (UKS 

Szach-Mat Syców), Bartosz 
Mazurek (MUKS MDK 
Śródmieście Wrocław), Zo-
fia Frej (MUKS MDK Śród-
mieście Wrocław), Krzysztof 
Łukasiewicz (UKS SP 3 Bo-
gatynia).

To już kolejna impreza ran-
gi mistrzowskiej rozegrana w 
naszym mieście, którą na zle-
cenie Dolnośląskiego Związ-
ku Szachowego zorganizowa-
ło Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie oraz klub 
szachowy Goniec Żarów. Are-
ną zmagań była hala sportowa 
GCKiS w Żarowie.

Krzysztof Dutkiewicz

W 7. kolejce pierwsze po-
tknięcie Gromu Witków. Za-
wodnicy Nowej Rudy pokazali, 
że i oni chcą liczyć się w walce 
o awans. Jedynym zdobywcą 
bramki dla Gromu był Jakub 
Smutek, Piast celnie trafiał aż 
pięć razy! 

Zdecydowane zwycięstwo i 
porażkę witkowian wykorzy-
stali Zjednoczeni Żarów. Pod-
opieczni Adama Łagiewki 

po ciężkim boju zwyciężyli 
5:3 Victorię Tuszyn, a sukces 
zapewnili sobie w ostatnim 
kwadransie, gdy do siatki tra-
fiali najbardziej doświadcze-
ni gracze z pola: Krzysztof 
Goździejewski i wspomniany 
Łagiewka. Takich żarowian 
chcemy oglądać. W 6. kolejce 
biało-niebiescy nie dali szans 
spadkowiczowi z IV ligi. Piast 
Nowa Ruda został rozbity, a 

wynik 3:0 mówi sam za siebie.      
Pierwsze zwycięstwo i to bar-

dzo wyraźne piłkarzy z Piławy 
Górnej. Piławianka na wła-
snym boisku pokonała Iskrę 
Jaszkową Dolną 3:0.

Ciężko spekulować o fawory-
tach do awansu po 7. kolejkach 
sezonu, jednak tabela powoli 
klaruje tych najlepszych i naj-
słabszych.

W 8. kolejce zagrają: 

Victoria Świebodzice – Zdrój 
Jedlina Zdrój, Zjednoczeni Ża-
rów – MKS Szczawno-Zdrój 
(1.10, godz. 15:00), Grom 
Witków – Victoria Tuszyn, 
Iskra Jaszkowa Dolna – Piast 
Nowa Ruda, Kryształ Stronie 
Śl. - Piławianka Piława Górna, 
LKS Bystrzyca Górna – Pogoń 
Duszniki Zdrój, Skałki Stolec – 
Zamek Kamieniec Ząbk., Orzeł 
Lubawka – Granit Roztoka. 


