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więcej na str. 4

więcej na str. 5

Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać w wyznaczonym terminie. 
Nie wszyscy mieszkańcy jednak przestrzegają tych terminów i wystawiają 
gabaryty dużo wcześniej.

Więcej
na str. 3

Więcej
na str. 6

Święto 3 Maja
w Żarowie

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako 
Konstytucja 3 Maja. W każdą rocznicę jej uchwalenia świętujemy tamto wydarzenie. 

Uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
rozpoczęły się obchody święta 3 Maja w Żarowie.

więcej na str. 4

To ważne, że w naszym mieście są miejsca przyjazne seniorom, którzy 
chcą się spotykać, rozwijać swoje zainteresowania, uczyć, ale przede 
wszystkim być aktywni.
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szkła kontaktowe, płyny
realizacja recept z NFZ

Stanisław Lubiński, tel. 609 861 994
Żarów, ul. Armii Krajowej 56, II p., pok. 41
„Medicus. NZOZ” (poniedziałki i środy)

Świdnica, ul. Westerplatte 8
(pon. wt. śr. czw. pt.)

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 82/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. 

Wypadek w jednej z żarowskich firm
Do wypadku doszło na terenie zakładu w Żarowie. – Otrzy-
maliśmy powiadomienie, że 46-letni mężczyzna, kierujący 
wózkiem widłowym na terenie hali przemysłowej, podczas ma-
newru cofania nie zachował należytej ostrożności i potrącił 
pracującą na terenie hali 45-letnią kobietę. W wyniku zdarze-
nia kobieta doznała stłuczenia biodra oraz rany ciętej lewego 
pośladka. Po zaopatrzeniu medycznym została zwolniona ze 
szpitala Latawiec w Świdnicy do domu. Na miejscu wykonano 
niezbędne czynności z udziałem technika kryminalistyki oraz 
powiadomiono o zdarzeniu właściwy miejscowo Oddział Pań-
stwowej Inspekcji Pracy – mówi Katarzyna Wilk komendant 
komisariatu policji w Żarowie. 

Ukradł zmywarki z samochodu
Nieznany sprawca, po wcześniejszym przecięciu zabezpiecze-
nia naczepy samochodu ciężarowego, dostał się do jej wnę-
trza, skąd ukradł 41 sztuk zmywarek firmy „Zenker”. Wartość 
strat oszacowano na kwotę 28.700 złotych na szkodę jednej z 
firmy w Żarowie.

Posiadał przy sobie narkotyki
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie zatrzyma-
li przy ul. Krasińskiego w Żarowie 19-letniego mieszkańca 
Żarowa. Zatrzymany posiadał przy sobie środki odurzające 
w postaci marihuany, w ilości 0,47g. Zatrzymano także 25-
letniego mieszkańca powiatu świdnickiego, który posiadał 
marihuanę w ilości 1,06g. Mężczyzna zatrzymany został w 
Imbramowicach.

Pijani kierowcy nie zatrzymali
się do kontroli
Za kierowanie pod wpływem alkoholu odpowie dwóch kie-
rowców 32-letni oraz 56-letni mężczyźni. Pierwszy z nich zo-
stał zatrzymany w Mielęcinie, a drugi w Bukowie. – Pierwszy 
32-latek kierował samochodem osobowym marki Ford w stanie 
nietrzeźwości (I badanie wykazało 1,16 mg/l, a II badanie 1,18 
mg/l). Nie zatrzymał się do kontroli drogowej pomimo wydawa-
nych sygnałów do zatrzymania się oraz kierował samochodem, 
pomimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów wyda-
nego przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy. Funkcjonariusze 
Zespołu Prewencji zatrzymali także 56-latka, mieszkańca gmi-
ny Mietków, który kierując pojazdem marki Toyota, pomimo 
wydanego przez uprawnioną osobę do kontroli drogowej, przy 
użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych polecenia zatrzy-
mania się, nie zatrzymał się. Ponadto kierował pojazdem na 
drodze publicznej będąc pod wpływem alkoholu – informuje 
komendant policji Katarzyna Wilk.

Pijani rowerzyści
Policjanci zatrzymali rowerzystów do kontroli drogowej, jak 
się później okazało byli pod wpływem alkoholu. – Rowerzysta 
32-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego kierował rowerem 
w stanie nietrzeźwości. Pierwsze badanie wykazało 0,39 mg/l, 
a drugie 0,43 mg/l. Rower przekazano osobie wskazanej, kie-
rującego ukarano mandatem i po wykonaniu czynności zwol-
niono. Zatrzymaliśmy także 43-latka, który kierował rowerem, 
będąc nietrzeźwym oraz kierującego motorowerem. 66-letni 
mieszkaniec powiatu świdnickiego był również  nietrzeźwy – 
mówi Katarzyna Wilk komendant policji. 

Białorusin na podwójnym gazie
W Żarowie, przy Rondzie Orderu Uśmiechu funkcjonariusze 
KP Żarów zatrzymali 27-letniego obywatela Białorusi, cza-
sowo zamieszkującego na terenie powiatu świdnickiego, któ-
ry kierował BMW w stanie nietrzeźwości. Pierwsze badanie 
wykazało u niego 1,28 promila, a drugie 1,32 promila. Męż-
czyzna został zatrzymany.

Oprac. Magdalena Pawlik

Najaktywniejsi czytelnicy 
2018 roku

Na zdjęciu najaktywniejsze czytelniczki 2018 roku: Krystyna Najnigier, Ma-
ria Grabacka i Anna Popiel. 

We wtorek, 23 kwietnia w różnych zakątkach świata świętowali czytelnicy oraz wydawcy. W tym roku bi-
blioteka w Żarowie włączyła się w obchody Dnia Książki, organizując spotkanie z czytelnikami w czytelni 
biblioteki.

Główną bohaterką tego 
dnia była książka i czytel-
nik. -  Postanowiliśmy po-
kazać różne formy książki. 
Poleciliśmy czytelniczkom 
jedną z naszych pozycji, po-
przez wybrane fragmenty 
tekstu. Część z nich czyta-
na była przez bibliotekarza, 
natomiast inne fragmenty 
przez lektora, ponieważ w 
zbiorach biblioteki znajdu-
ją się również audiobooki. 
Chcieliśmy w ten sposób za-
chęcić do korzystania rów-
nież z takiej formy książki. 
Święto Książki uczciliśmy 

w jeszcze jeden wyjątkowy 
sposób – nagradzając naj-
aktywniejszych Czytelników 
2018 r. w Oddziale dla Do-
rosłych. Najwięcej książek 
w 2018 przeczytały Panie:  
Krystyna Najnigier – 314, 
Maria Grabacka – 234 
oraz Anna Popiel – 193. W 
nagrodę otrzymały książkę 
albumową o Żarowie oraz 
okolicznościowe dyplomy. W 
dzisiejszych czasach, gdzie 
jest wiele form spędzania 
wolnego czasu, cieszy nas 
bardzo, że książka nadal po-
trafi być na pierwszym miej-

scu. Gratulujemy Paniom, a 
bibliotekom życzymy jak naj-
więcej Takich Czytelników – 

mówi Małgorzata Gawron 
z żarowskiej biblioteki.

 ~ PODZIĘKOWANIE ~

Sołtys i Rada Sołecka wraz z mieszkańcami 
Siedlimowic dziękuje Panu Ryszardowi Rojek 
za zniwelowanie części młynówki.

Podatek rolny, od nieruchomości, leśny – od osób fi-
zycznych:
I rata - termin płatności upłynął 15 marca 2019 r.
II rata - termin płatności upływa 15 maja 2019 r.
III rata  - termin płatności upływa 16 września 2019 r.
IV rata – termin płatności upływa 15 listopada 2019 r.
Podatek od środków transportowych:
I rata - termin płatności upłynął 15 lutego 2019 r.
II rata – termin płatności upływa 16 września 2019 r.
Stała opłata roczna za wieczyste użytkowanie grun-
tów 
– termin płatności upłynął 31 marca 2019 r.
Czynsze najmu za lokale komunalne oraz należności za 
media 
- płatne do 10 każdego miesiąca 
Czynsze dzierżawne:
- miesięczne - płatne do 10 każdego miesiąca
- roczne - termin płatności upływa 30 czerwca 2019 roku
„Opłata śmieciowa”:
Stawki: Od 1 maja 2019r. płacimy 15 złotych za odpady se-
lektywne (segregowane) i 18 złotych za odpady zmieszane 
(niesegregowane). Opłatę uiszczamy za dany miesiąc do 
15 dnia następnego miesiąca. Przypominamy, że opłatę 
śmieciową należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w 
Żarowie. Zachęcamy jednak do dokonywania opłaty za 
pośrednictwem Internetu na rachunek wskazany w ksią-
żeczce opłat.

Pamiętajmy
o terminach

SP Żarów ogłasza 
zapisy do szkolnej 

świetlicy

Dziękujemy za wspar-
cie akcji „Paka dla 

Zwierzaka”→ Sprzedam mieszkanie w 
Mrowinach przy ulicy Woj-
ska Polskiego, pow. 34 m2,   
I piętro, po remoncie. Tel. 
723 346 238, 513 045 027.

W dniach od 13 do 31 
maja, w sekretaria-

cie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie 
przy ul. 1 Maja 2 wydawa-
ne będą karty do świetlicy 
szkolnej dla dzieci klas I-III. 

Pobrane karty należy 
zwrócić do sekretariatu 
szkoły przy ul. 1 Maja 2 do 
14.06.2019r. 

Dla dzieci z oddziałów 
przedszkolnych, które ze 
względu na godziny pracy 
swoich rodziców, będą prze-
bywały dłużej niż do godz. 

13.00 zostaną zorganizowa-
ne zajęcia przedszkolne do 
godz. 16.00.

Uczniowie/dzieci dowożeni 
z miejscowości: Bożanów, 
Kalno, Kalno-Wostówka, 
Wierzbna, Łażany,  Przyłę-
gów, Mikoszowa, Mielęcin, 
Zastruże, Kruków, Pyszczyn 
po zajęciach szkolnych, do 
czasu odjazdu autobusu, ob-
jęci są obligatoryjnie opieką 
świetlicy lub zajęciami opie-
kuńczo-wychowawczymi w 
oddziale przedszkolnym.

Karmy, szampony, środki czystości i inne akcesoria trafiły 
przed Świętami Wielkanocnymi do Schroniska dla Bez-

domnych Zwierząt w Świdnicy. Zbiórkę, którą po raz kolejny 
zorganizował Urząd Miejski w Żarowie wsparli chętni miesz-
kańcy i darczyńcy. 

Dziękujemy wszystkim miłośnikom zwierząt, wszystkim 
darczyńcom i koordynatorce żarowskiej akcji Alicji Urbanik. 
To był nasz wspólny świąteczny prezent dla zwierzaków.
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Radca Prawny o postępowaniu
administracyjnym w sprawie otaczarni

O postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla otaczarni asfaltu mówi Radca Prawny Monika Gadzicka-Kowalska.

W mediach społeczno-
ściowych, na forach in-
ternetowych oraz podczas 
sesji Rady Miejskiej w 
Żarowie padają zarzuty o 
nieprawidłowości prowa-
dzonego przez Burmistrza 
postępowania w sprawie 
wydania decyzji środowi-
skowej dla otaczarni asfal-
tu w Żarowie. O tym po-
stępowaniu rozmawiamy z 
Radcą Prawnym Moniką 
Gadzicką-Kowalską.

1. Pani Mecenas, padają 
zarzuty, że Rada Miej-
ska nie potrafi wpłynąć 
na Burmistrza, a wręcz 
wymusić na nim swoją 
uchwałę natychmiasto-
wego wydania odmownej 
decyzji środowiskowej. 
Jak Pani się do tego od-
niesie?

- Na początku chcę pod-
kreślić, że nie wszystkie 
działania prowadzone przez 
Komitet Społeczny „Nie 
dla Asfaltowni” sprzyjają 
oczekiwanemu zakończe-
niu tej sprawy, a niekiedy 
wprowadzają w błąd za-
równo mieszkańców, jak i 
Radę Miejską. Dotyczy to w 
szczególności wystąpienia 
przedstawiciela Komitetu 
na sesji Rady Miejskiej w 
dniu 25.04.2019r. i składa-
nych przez Komitet pism do 
gminy i innych organów.

A wracając do pytania, 
wbrew temu, co twierdzi 
osoba wypowiadająca się 
w imieniu Komitetu, Rada 
Miejska nie ma żadnych 
kompetencji do nakazywa-
nia Burmistrzowi załatwie-

nia tej sprawy w określony 
sposób. Rada nie może swo-
ją uchwałą narzucać Bur-
mistrzowi, wydania decyzji 
negatywnej czy pozytywnej 
w prowadzonym przez nie-
go postępowaniu. Jedyną 
uchwałą, jaką mogła pod-
jąć Rada Miejska i też to 
uczyniła jest uchwała inten-
cyjna wyrażająca sprzeciw 
Rady co do tej inwestycji i 
wolę mieszkańców. Orzecz-
nictwo Sądów w tej sprawie 
jest jednoznaczne, a inne 
twierdzenie jest nieprawdą 
i wprowadzaniem miesz-
kańców w błąd.

2. Komitet Społeczny 
twierdzi, że nie wydając 
jeszcze decyzji odmow-
nej, Burmistrz nie wy-
konuje uchwał Rady, a 
w szczególności uchwały 
dotyczącej miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego.

- To absurdalne twierdze-
nie. To dwie odrębne kwe-
stie. Burmistrz prowadzi to 
postępowanie na podstawie 
Kodeksu Postępowania Ad-
ministracyjnego i ustawy o 
udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania 
na środowisko. Badanie 
tej inwestycji pod kątem jej 
zgodności z miejscowym 
planem jest tylko częścią 
postępowania i wnioski z 
tego wynikające nie stano-
wią jedynego dowodu w po-
stępowaniu. Aby odmówić 
wydania decyzji środowi-

skowej, czy w ogóle wszczę-
cia postępowania dowodo-
wego powołując się tylko i 
wyłącznie na niezgodność 
z planem, niezgodność ta 
musi być bezsporna, ewi-
dentna i niemożliwa do usu-
nięcia. Proszę pamiętać, że 
organ badający tę kwestię 
musi kierować się również 
doświadczeniem i przewi-
dywać skutki swoich dzia-
łań. Mówiąc prościej, decy-
zja wydana tylko w oparciu 
o taką przesłankę prawną 
mogłaby być uchylona, a to 
spowodowałoby tylko prze-
dłużenie postępowania bez 
osiągnięcia pożądanego 
skutku.

Pragnę również zazna-
czyć, że gmina Żarów z 
racji posiadanej strefy in-
westycyjnej oraz wielu za-
kładów o różnej specyfice 
produkcyjnej, prowadziła 
wiele postępowań środo-
wiskowych. Na przestrzeni 
lat 2006-2019 prowadzono 
120 postępowań i wydano 
70 decyzji środowiskowych, 
tak więc żarowscy urzędni-
cy mają duże doświadczenie 
w tym zakresie. 

3. Na sesji pojawiło się 
twierdzenie, że Burmistrz 
ma bardzo mało czasu, bo 
decyzja powinna być wy-
dana do 24 maja, czyli do 
czasu określonego przez 
RDOŚ. Co Pani na to?

- I tu znowu osoba repre-
zentująca Komitet na sesji 
mija się z prawdą. Uzgod-
nienie RDOŚ dotyczy jedy-
nie aspektów środowisko-
wych tej inwestycji. Nawet 

zgoda RDOŚ nie wyklucza 
wydania decyzji negatyw-
nej w oparciu o inną prze-
słankę. Termin 24 maja jest 
wiążący dla RDOŚ, a nie 
dla Burmistrza. Poza tym 
można zauważyć w działa-
niach Komitetu oczywistą 
sprzeczność formułowanych 
wniosków. Po pierwsze na 
sesji przedstawiciel wska-
zuje konieczność szybkiego 
wydania decyzji do 24 maja, 
a równocześnie wpływa do 
gminy wniosek o uznanie za 
stronę postępowania oraz 
o wyznaczenie rozprawy 
administracyjnej i ponow-
nym udziale społeczeństwa. 
Tutaj terminy wynikające z 
Kodeksu Postępowania Ad-
ministracyjnego  i ustawy o 
udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na 
środowisko, są bezwzględ-
nie obowiązujące. Udział 
społeczeństwa musi trwać 
30 dni, a potem strony mają 
7 dni na zapoznanie się z 
materiałem sprawy. Dopie-
ro po tym czasie Burmistrz 
może wydać decyzje. Tak 
więc spełnienie obu wnio-
sków Komitetu nie jest moż-
liwe ze względów procedu-
ralnych.

4. Pojawiły się też głosy 
sugerujące, że Burmistrz 
nikogo z mieszkańców nie 
uznał za stronę postępo-
wania, a wielu podmiotom 
bądź odmówił uznania za 
stronę bądź pozostawił 
ich wnioski bez rozpo-

znania.
- Nie wiem skąd takie 

twierdzenia, gdyż stroną 
tego postępowania od sa-
mego początku, to jest od 
jego wszczęcia, są pod-
mioty gospodarcze, inne 
jednostki samorządowe, 
a także osoby fizyczne – 
mieszkańcy gminy. Bur-
mistrz odmówił uznania za 
stronę postępowania tylko 
jednemu wnioskodawcy 
z uwagi na niespełnienie 
przez niego przesłanek wy-
nikających wprost z ustawy. 
Z kolei przyczyną pozosta-
wienia bez rozpoznania in-
nych wniosków o uznanie za 
strony postępowania było 
nieuzupełnienie braków 
formalnych we wnioskach 
w określonym terminie, co 
skutkuje pozostawieniem 
ich bez rozpoznania i wyni-
ka wprost z przepisów.

Jeżeli w toku postępo-
wania administracyjnego 
Burmistrz pozyska dowód 
umożliwiający poszerzenie 
kręgu stron tego postępo-
wania na pewno to uczyni. 

5. Podczas sesji Rady 
Miejskiej i w dyskusjach 
na portalach społeczno-
ściowych pojawiły się 
stwierdzenia, że działa-
nia inwestora mogą sta-
nowić wyłudzenie doku-
mentów, które umożliwią 
powstania otaczarni oraz, 
że Burmistrz już dawno 
wydał zgodę na tę inwe-
stycję.

- Dziwi mnie bardzo taka 
wypowiedź przedstawicie-
la Komitetu Społecznego, 

gdyż mając tego typu wie-
dzę o nieprawnych dzia-
łaniach inwestora, nie po-
winien o tym informować 
Rady Miejskiej, a złożyć 
zawiadomienie do odpo-
wiednich organów. Radzi-
łabym daleko idącą ostroż-
ność w formułowaniu tego 
typu zarzutów, zarówno w 
pismach, jak i na portalach 
społecznościowych. Takie 
twierdzenia mogą być pod-
stawą do obrony swoich 
praw przez osoby, których 
te wpisy dotyczą.

A na zakończenie chciała-
bym jednoznacznie stwier-
dzić, że wdawanie się w 
dyskusję i polemikę na por-
talach społecznościowych 
nie służy dobru prowadzo-
nego postępowania, które 
teraz jest najważniejsze. 
Dlatego nie będziemy tych 
polemik podejmować. Jed-
nakże po zakończeniu po-
stępowania w tej sprawie 
rozważymy podjęcie dzia-
łań w celu ochrony osób, 
które zostały w związku z tą 
sprawą pomówione. 

Dziękuję za rozmowę.

Trwa budowa chodników na terenie wsi

Każdego roku na terenie naszych wsi przybywa chodników, jednak potrzeb 
w tym zakresie jest nadal bardzo dużo. 

Nowy chodnik w Wierzbnej powstał w miejscu wytypowanym przez miesz-
kańców wsi.

Rozpoczęła się budowa 
kolejnych chodników na 

terenie naszej gminy.
Prace realizowane były przy 

ulicy Świdnickiej w Wierzb-
nej, a niebawem nowy chod-
nik powstanie także przy ul. 
Wojska Polskiego w Mrowi-
nach i w Zastrużu. Inwestycje 
obejmują swoim zakresem 
również wyregulowanie stud-
ni kanalizacji deszczowej, 
ułożenie nowych obrzeży, 
wykonanie studni rewizyj-
nych oraz wpustów ulicznych. 
- Nowe chodniki powstają na 
terenie gminy Żarów sukce-
sywnie każdego roku. Pierw-
sze prace ruszyły w Wierzbnej, 

niebawem rozpoczniemy także 
budowę chodnika w Mrowi-
nach, a w następnym etapie w 
Zastrużu. W Wierzbnej, Mro-
winach oraz Zastrużu nowe 
chodniki powstają przy dro-
gach gminnych, ale prace pro-
wadzone będą również przy 
drogach powiatowych, w ra-
mach podpisanego porozumie-
nia z powiatem świdnickim. W 
ramach tego zadania budowa 
chodników będzie realizowana 
w Bukowie, Imbramowicach, 
Pożarzysku, Mielęcinie i Ła-
żanach – mówi burmistrz Le-
szek Michalak.

Budowa chodników w 
Wierzbnej, Mrowinach i Za-

strużu realizowana jest w ra-
mach zadania inwestycyjne-
go: „Budowa chodników przy 
drogach gminnych na terenie 
gminy Żarów”. Koszt budowy 

chodnika w Wierzbnej o dłu-
gości 115 metrów bieżących 
to kwota 66 297,00 złotych. 
W Mrowinach powstanie 
chodnik o długości 250 me-

trów bieżących, a jego budowa 
kosztować będzie  59 500,00 
złotych. Inwestycje finanso-
wane są ze środków własnych 
budżetu gminy Żarów oraz ze 

środków funduszu sołeckiego. 
Chodniki powstają w miej-
scach wytypowanych przez 
mieszkańców wsi. 

Magdalena Pawlik

Najaktywniejsi czytelnicy 
2018 roku

Dziękujemy za wspar-
cie akcji „Paka dla 

Zwierzaka”
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Kolejne prace przy ulicy Zamkowej i Sportowej
Zagospodarowanie terenów przy budynku Urzędu Miejskiego oraz budynku OSP w Żarowie to trzecie zadanie realizowane w ramach dużego projektu unijnego „Re-
witalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia 
lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych”. Dwa pierwsze zadania, które zrealizowane zostały w ramach tego projektu to przebudowa 
dróg na terenie miasta oraz trwający jeszcze remont boiska sportowego.

W ramach inwestycji rozbudowane zostaną parkingi i zagospodarowane 
tereny przy budynku UM i OSP w Żarowie. 

Zalegające pod pojemnikami na śmieci odpady gabarytowe to niestety 
częsty widok. Wpływa to na estetykę naszego miasta, miejsca, w którym 
żyjemy i pracujemy. 

Ulice Zamkowa i Sportowa, dzięki zrealizowanym inwestycjom zmienią 
swój wizerunek. 

Kilka dni temu burmistrz 
Leszek Michalak podpisał 
umowy na kolejne inwesty-
cje na tym terenie, przy ulicy 
Zamkowej i przy budynku 
OSP. Będą to inwestycje, któ-
re również wpłyną na zmianę 
wizerunku tej części naszego 
miasta. – Są to już kolejne za-
dania realizowane w ramach 
dofinansowanego projektu. W 
pierwszym etapie teren ulicy 
Zamkowej i Sportowej został 
zrewitalizowany poprzez re-
mont nawierzchni drogowych. 
W tym etapie, który już się 
rozpoczął zagospodarowane 
zostaną tereny przy budynku 

Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie oraz budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Żarowie – 
mówi burmistrz Leszek Mi-
chalak.

Zakres zadania dotyczący 
zmiany zagospodarowania 
terenu przy budynku Urzędu 
Miejskiego w Żarowie bę-
dzie obejmował remont wraz 
z przebudową powierzchni 
utwardzonych z rozbudową 
istniejącego parkingu wraz 
z odwodnieniem oraz wy-
cinkę drzew w niezbędnym 
zakresie i nowe nasadzenia. 
W ramach zadania obejmu-
jącego zmianę zagospodaro-

wania terenu przy budynku 
OSP w Żarowie wykonany 
zostanie remont wraz z prze-
budową powierzchni utwar-
dzonych z rozbudową placu 
manewrowego i niezbędnym 
odwodnieniem, demontaż 

części ogrodzenia, demontaż 
starej wiaty i wykonanie no-
wych wiat. Łączny koszt tych 
etapów inwestycji to kwota 
1.340.958,30 złotych. Za-
kończenie tych dwóch zadań, 
zgodnie z podpisaną umową 

przewidziane zostało pod ko-
niec wakacji. 

Inwestycja jest dofinanso-
wana ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i środków bu-
dżetu państwa. Całkowity 

koszt projektu, w ramach któ-
rego również zagospodaro-
wane zostaną tereny przy ul. 
Zamkowej i OSP w Żarowie 
wynosi 5 866 510,15 złotych. 
Przyznane dofinansowanie to 
kwota 3 867 257,09 złotych. 

Przypominamy! Odpady wielkogabarytowe wystawiamy
w terminie wywozu

W każdy ostatni piątek 
miesiąca odbierane 

są odpady wielkogabary-
towe. Odpady można wy-
stawiać przed swoimi nie-
ruchomościami, a firma, 
która odbiera odpady z 
terenu gminy Żarów, zabie-
rze je bezpłatnie sprzed bu-
dynków. Przypominamy, że 
każdą taką zbiórkę należy 
wcześniej zgłosić telefonicz-
nie do Urzędu Miejskiego w 
Żarowie. 

Niestety pomimo wyzna-
czonego terminu odbierania 
odpadów wielkogabaryto-
wych, mało kto się do nich 
stosuje i wystawia śmieci, 
kiedy i gdzie chce. Efekt jest 
taki, że rozwalone wersalki, 

meble czy stary sprzęt zale-
gają na trawnikach, przy po-
jemnikach na śmieci. Takie 
sytuacje są niedopuszczalne.  
- Przypominamy wszystkim 
mieszkańcom, że niedopusz-
czalne jest wystawianie od-
padów wielkogabarytowych 
przed nieruchomość w innym 
terminie lub podrzucanie ich 
pod pojemniki do zbiórki se-
lektywnej. Takie zachowa-
nia podlegają karze grzyw-
ny. 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 – mówi 
Tomasz Kuska z Referatu 
Komunalnego Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. 

Odpady wielkogabaryto-
we można oddawać również 
w innym terminie. Bezpłat-
nie można je zostawiać w 
Punkcie Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
przy ul. Armii Krajowej 
32 w Żarowie (przy elewa-
torach, wjazd na prawo od 
sklepu Biedronka), który 

czynny jest w każdy ponie-
działek godz. 16.00-18.00, 
środę godz. 14.00-18.00 i 
sobotę godz. 10.00-12.00. 
Mieszkańcy mogą przy-
wozić zużyty sprzęt RTV i 
AGD (telewizory, lodówki, 
zamrażarki, lokówki, ba-
terie, akumulatory i inne), 
meble i inne odpady wielko-
gabarytowe, odpady biode-
gradowalne tj. liście, trawę, 
rozdrobnione gałęzie, zuży-
te opony od pojazdów oso-
bowych, przeterminowane 
leki i chemikalia oraz w 
workach tworzywa sztucz-
ne, papier, tekturę, szkło 
i metale. Raz w miesiącu 
można przekazać również 
do 0,5 m3 gruzu budow-

lanego. Przypominamy, 
że dostarczając odpady do 
Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów należy mieć ze 
sobą dowód osobisty.

Informacji w tych spra-

wach udzielają pracowni-
cy Referatu Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie, nr tel. 74 30 67 334 lub 
74 30 67 351. 

Magdalena Pawlik

24 maja 2019
17.00 Występ przedszkolaków z Bajkowego Przedszkola
17.20 Występ przedszkolaków z Chatki Małolatka
18.00 Warakomski Trio
19.00 Zero Procent
21.00 SŁAWOMIR
22.30 Dyskoteka pod gwiazdami
Zakończenie pierwszego dnia około 00.00

25 maja 2019
15.00 – 17.00 XI Przegląd Piosenki Ludowej i Biesiadnej
15.00 – 19.00 Festyn Rodzinny Klauniada
17.30 Talenty na scenę 
18.30 Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej
19.00 Ślad
20.30 MAŁGORZATA OSTROWSKA

22.00 Dyskoteka pod chmurką
00.00 Zakończenie Dni Żarowa

IMPREZY SPORTOWE
- DNI ŻAROWA 2019
25.05.2019 
Zawody Wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Żarów z 
okazji Dni Żarowa 2019, godz. 8:00 
miejsce: staw miejski w Żarowie, ul. Wyspiańskiego 

Turniej Piłki Nożnej Zakładów Pracy o puchar Burmistrza 
Miasta Żarów z okazji Dni Żarowa 2019, godz. 9:30 
miejsce: boisko Orlik w Żarowie, ul. Piastowska 10A

XIII Memoriał im. Edwarda Sypniewskiego w piłce siatkowej 
mężczyzn, godz. 10:00 
miejsce: hala sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 
10A

Turniej deblowy tenisa ziemnego z okazji Dni Żarowa 2019
godz. 10:00 
miejsce: korty tenisowe GCKiS w Żarowie, al. Korczaka

Turniej koszykówki ulicznej z okazji Dni Żarowa 2019
godz. 10:00 
miejsce: boisko Orlik w Żarowie, ul. Piastowska 10A 

BAJKOWE  PRZEDSZKOLE ORAZ ŻŁOBEK 
MIEJSKI „BAJKOWA KRAINA” W ŻAROWIE
FESTYN OPTYMISTYCZNEJ RODZINY
25 MAJA 2019 OD 10:00 DO 13:00
teren ogrodu przedszkolnego

W programie: obchody dnia mamy i taty, rodzice  dzieciom, 
spotkanie ze zwierzętami, loteria fantowa, dziecięca gardero-
ba-malowanie twarzy, konkurs plastyczny, zabawy sportowe, 
bańki mydlane, wspólne grillowanie, ciepły i zimny bufet.

DNI ŻAROWA
24-25 maja 2019
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Kolejne prace przy ulicy Zamkowej i Sportowej 10 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Żarowie

Jubileusz dziesięciolecia UTW zakończył się wspólną zabawą. 

Wspólne zdjęcie studentów żarowskiego UTW wraz z zaproszonymi gośćmi podczas jubileuszu dziesięciolecia placówki.

Podziękowania na ręce prezes uczelni Krystyny Markiewicz złożyli także 
pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Zaangażowani słuchacze UTW podczas uroczystości odebrali podzięko-
wania i dyplomy.

O tym, że w Żarowie powstanie Uniwersytet Trzeciego Wieku mieszkańcy dowiedzieli się podczas pierwszego spotkania inauguracyjnego w 2009 roku. Na pierwsze 
robocze spotkanie przybyło ponad osiemdziesięciu zainteresowanych.

Utworzono wówczas 
Tymczasowego Radę Pro-
gramową, którą wspierali: 
Stanisława Biernacka, 
Leszek Buchowski, Lilla 
Gruntkowska, Zbigniew 
Malicki, Sylwia Pawlik, 
Przemysław Sikora i He-
lena Słowik. Obok Rady 
Programowej, przy Uni-
wersytecie zafunkcjonował 
również Tymczasowy Za-
rząd, który reprezentowali 
Aniela Górecka, Tadeusz 
Górecki, Bożena Kono-
packa, Zbigniew Owczar-
ski i Jolanta Zasada.  
I tak przy wsparciu gminy, 
żarowskiego gimnazjum, 
biblioteki i Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu za-
łożony został Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.

Od tego momentu mi-
nęło już 10 lat. Dziś Uni-
wersytet Trzeciego Wieku 
to wciąż miejsce przyja-
zne wszystkim seniorom. 
Studenci UTW nie mają 
czasu na starość. Czu-
ją się aktywni i potrzeb-
ni. W sobotę, 27 kwietnia 
świętowali dziesięciolecie 
swojej działalności. Na 
świetlicy wiejskiej w Mro-
winach, gdzie świętowa-
no uroczystość zjawili się 

słuchacze, pierwsi założy-
ciele żarowskiej uczelni i 
przedstawiciele władz sa-
morządowych. Utworze-
nie w Żarowie uczelni dla 
seniorów było fantastycz-
nym pomysłem. - Serdecz-
nie gratuluję tak pięknego 
jubileuszu. Pragnę wyrazić 
uznanie dla władz uniwer-
sytetu za wielki zapał i chęć 
działania pozwalającą ak-
tywizować lokalnych miesz-
kańców. Niech świętowany 
jubileusz będzie powodem 
do zadowolenia, niech bę-
dzie także bodźcem do 
dalszego działania, a całej 
społeczności uniwersytec-
kiej życzę zdrowia i radości 
z nieustannego kształcenia 
– gratulował studentom 
burmistrz Leszek Micha-
lak.

Podczas uroczystości 
prezes Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku Krystyna 
Markiewicz wręczyła sta-
tuetki oraz podziękowania 
osobom, które współpra-
cują z uczelnią. Statuetki 
otrzymali: burmistrz Le-
szek Michalak, dyrektor 
oraz zastępca Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu 
Tomasz Pietrzyk i Anna 
Suchodolska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie 
Helena Słowik, dyrektor 
Biblioteki Publicznej Stani-
sława Biernacka, były dy-
rektor Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie 
Artur Adamek, Bank Unii 
Lubelskiej, prezes Spół-

dzielni Mieszkaniowej w 
Świebodzicach Elżbieta 
Krzan i Przemysław Siko-
ra kierownik Referatu Roz-
woju Urzędu Miejskiego w 
Żarowie. Podziękowania 
otrzymali również założy-
ciele Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Żarowie: 
Lilla Gruntkowska, Boże-
na Konopacka, Zbigniew 
Owczarski oraz Tadeusz 
Górecki. Nie zapomniano 
także o zaangażowanych 
słuchaczach i wręczono im 

dyplomy za prace na rzecz 
UTW: Helena Gnutek, 
Irena Wasilewska, Elż-
bieta Wachowiak, Wanda 
Krzywiecka, Władysław 
Baran, Wanda Zaleń-
ska, Leszek Ogrodowicz,  
Maria Budzeń-Serwicka, 
Irena Liczbińska, Ali-
cja Świercz. Słuchaczom 
dziękowali również dyrek-
tor i zastępca Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu. 
Podziękowania od GCKiS 
otrzymali: Krystyna Mar-

kiewicz, Ryszard Łękar-
ski, Anna Sikora, Danuta 
Nicieja, Kazimierz Gola. 

W szeregach żarowskie-
go Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku jest 180 studentów. 
I jak sami twierdzą, przej-
ście na emeryturę wcale nie 
oznacza nudy. - Utworze-
nie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku było strzałem w dzie-
siątkę. Przeżywamy tutaj 
swoją drugą młodość, spo-
tykamy się podczas różnych 
uroczystości, organizujemy 

cykliczne imprezy, nabywa-
my nowe doświadczenia, a 
co najważniejsze jesteśmy 
razem. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim, którzy nam 
pomagają i nigdy nie odma-
wiają pomocy. Bez Was i 
Waszej pomocy UTW w Ża-
rowie nie tylko nie powstał-
by, ale nie rozwinąłby także 
swoich skrzydeł – dzięko-
wała w imieniu słuchaczów 
Krystyna Markiewicz 
prezes UTW w Żarowie.

Magdalena Pawlik

Dzięki wsparciu wielu życzliwych osób, władz gminy Żarów, biblioteki, gim-
nazjum i GCKiS dziś Uniwersytet jest najlepszym dowodem na to, że ak-
tywność w życiu wcale nie kończy się wraz z przejściem na emeryturę.
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Nr działki
Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/opis

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

378/82
378/83
378/84
378/85
378/91

21.854
SW1S/00037801/9
SW1S/00086734/6

Sprzedaż prawa 
użytkowania  wieczystego

388.000 zł 38.800 zł 9 00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  o godzinie 
podanej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli 
na konto: PKO BP 64 1020 5226 0000 6102 0629 6893  najpóźniej do dnia 24 maja 2019r. 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 przy-
gotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie  6.067,40 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz kosztów 
notarialnych.  
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową – symbol B.5 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. 743067301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed 
otwarciem przetargu. 
12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna 
przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważnia-
jącego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest 
obecne na przetargu).
14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warun-
kami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).
15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży kompleksu 5 działek  gruntowych

niezabudowanych położonych w Żarowie przy ul. Ceramicznej przeznaczonych 
pod zabudowę produkcyjno-usługową

Grupa Wsparcia dla 
kobiet doświadczają-

cych przemocy 
Informujemy, iż Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie 
w Świdnicy od 15 kwietnia 
2019r. prowadzi nabór do 
grupy wsparcia dla kobiet 
doświadczających przemocy.

Oferta skierowana jest do 
wszystkich kobiet, które 
znalazły się w trudnej sy-
tuacji związanej z przemo-
cą. Głównym celem grupy 
będzie udzielanie wsparcia 
psychologicznego i eduka-
cja. W trakcie trwania za-
jęć uczestniczki będą mia-
ły szansę przezwyciężyć 
wstyd, jakiego doświadczają 
w roli ofiary, będą mogły 
wymieniać się swoimi do-
świadczeniami związanymi 
z radzeniem sobie w sytu-
acji przemocy oraz poprzez 
budowanie nowych relacji 
przerwać izolację towarzy-
szącą traumie, wynikającej z 

doznawania przemocy.
Grupa będzie miała cha-

rakter otwarty. Planuje się, 
że spotkania odbywać się 
będą dwa razy w miesiącu, w 
okresie od czerwca do grud-
nia 2019 r. 

Udział w spotkaniach 
możliwy jest po wcześniej-
szej konsultacji z Joanną 
Piechowicz lub Olgą Czaj-
ką. Osoby chętne prosimy 
o kontakt pod numerem tel. 
74 856 58 15 od poniedział-
ku do piątku, z wyłączeniem 
wtorku, w godzinach 8.00 – 
16.00.

Dane teleadresowe: Ośro-
dek Interwencji Kryzyso-
wej przy Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w 
Świdnicy, ul. Żeromskiego 
16/8, 58 - 100 Świdnica, tel. 
74 865 58 15, 74 851 50 10.

Święto 3 Maja w Żarowie
3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. W każdą rocznicę jej uchwalenia świętujemy tamto 
wydarzenie. Uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczęły się obchody święta 3 Maja w Żarowie.

Po odegraniu hymnu pań-
stwowego i okolicznościo-
wym przemówieniu Burmi-
strza Miasta Żarów Leszka 
Michalaka, przedstawiciele 
organizacji, instytucji oraz 
szkół i przedszkoli złoży-
li kwiaty pod Pomnikiem 
Pamięci Narodowej. Trady-
cyjnie każdego roku Żaro-
wianie spotykają się pod Po-
mnikiem, aby złożyć kwiaty 
i symbolicznie oddać hołd 
twórcom Konstytucji 3 Maja. 
- Świętujemy dziś 228. rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Czasy, w których 
powstawał dokument były 
trudne dla Polaków, dlatego 
jak czytamy we wstępie Kon-
stytucji 3 Maja „dla dobra 
powszechnego, dla ugrunto-
wania wolności, dla ocalenia 
ojczyzny naszej i jej granic”. 
Święto 3 Maja to radosne 
święto. Jest to wielki dzień dla 
wszystkich Polaków. Dzisiaj 
wspominamy jedno z najważ-
niejszych wydarzeń z naszej 
historii. Nam Polakom pozo-
staje dziś czerpać z tej patrio-
tycznej tradycji, wskazywać 

obywatelskie wzorce mło-
dym pokoleniom i szanować 
prawo. Dziękuję wszystkim 
mieszkańcom, dzieciom oraz 
młodzieży za udział w obcho-
dach tego święta – mówił w 
okolicznościowym przemó-
wieniu burmistrz Leszek 
Michalak.

Drugą częścią uroczysto-
ści było złożenie kwiatów 
pod Pomnikiem Pamięci 
Narodowej. Jak pierwsi hołd 
twórcom Konstytucji 3 Maja 
oddali burmistrz Leszek Mi-
chalak wraz z sekretarz gmi-
ny Żarów Sylwią Pawlik. 
Kwiaty składali także radni 
Rady Miejskiej, przedsta-
wiciele Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu, Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Biblio-
teki Publicznej, Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Związku 
Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów, Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych, Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi, Komi-
sariatu Policji, Żarowskiego 
Stowarzyszenia „Edukacja”, 
Związku Nauczycielstwa 

Polskiego koło w Żarowie, 
strażacy, nauczyciele i dyrek-
torzy szkół oraz Bajkowego 
Przedszkola wraz z ucznia-
mi, stowarzyszenia „Nasze 
Dzieci – Wspólna Szkoła” 
w Zastrużu wraz z grupą zu-

W tym roku świętowaliśmy 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Na zdjęciu kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Narodowej składają burmistrz 
Leszek Michalak i sekretarz gminy Żarów Sylwia Pawlik.

Delegacja Rady Miejskiej w Żarowie: radne Barbara Zatoń i Ewa Góźdź.

Rowerzyści także uczcili Święto 3 Maja, tradycyjnie wybierając się na prze-
jażdżkę rowerową. 

chów z Zastrużańskiej Gro-
mady Zuchowej „Dzielne 
Smoki” oraz przedstawiciele 
Wspólnoty Samorządowej 
koło w Żarowie. 

Magdalena Pawlik

Grupa zuchów z Zastrużańskiej Gromady Zuchowej „Dzielne Smoki”.
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Rajd „Tropem
złotego aureusa”

Czas na dynię!

XIII Żarowska
Prelekcja 

Historyczna

Grupa Wsparcia dla 
kobiet doświadczają-

cych przemocy 

Tajemniczy cmentarz w MrowinachŚladami historii

część
I

Początki Mrowin sięgają 
roku 1297, kiedy ich wła-

ścicielem był rycerz Tyczko 
zwany Muscho.

Do najciekawszych zabyt-
ków tej osady należy bez 
wątpienia dawna neorene-
sansowa rezydencja pałaco-
wa von Kulmizów, wieża bę-
dąca pozostałością kościoła 
ewangelickiego z 1743 roku 
oraz kaplica modlitewna 
pw. Matki Bożej Królowej 
Polski – dawne mauzoleum 
rodu von Kulmiz powstałe 
po 1870 roku. Ta ostatnia 

znajduje się na terenie daw-
nego cmentarza, który użyt-
kowany był od pierwszej 
połowy XIX wieku do lat 40-
tych XX wieku. Był to drugi 
cmentarz w miejscowości, 
po tym jak zabrakło miejsca 
do pochówków na obszarze 
przykościelnym. Mijając dziś 
przejazd kolejowy w Mro-
winach (jadąc od strony 
Tarnawy), warto skręcić w 
polną utwardzoną drogę po 
prawej stronie, aby dotrzeć 
do zupełnie zapomnianego 
niewielkiego cmentarzyka, 
który co ciekawe nie figuruje 
na mapach topograficznych 

sprzed 1945 roku. Wedle 
relacji mieszkańców był to 
cmentarz tzw. „dziecięcy”, 
wedle innych cmentarz już 
„polski”, na którym spocząć 
mieli pierwsi powojenni 
osadnicy. Do dziś z daw-
nej nekropolii zachowała 
się aleja lipowa, na końcu 
której stoi krzyż drewnia-
ny (wzmocniony żelazną 
sztabą) z daszkiem i figurą 
Chrystusa. Po lewej stronie 
alei (stojąc na wprost krzy-
ża) znajduje się około 10-ciu 
czytelnych obramowań gro-
bów oraz dwa zachowane 
fragmentarycznie nagrobki, 

jeden z napisem i nazwi-
skiem: hier ruht unsere liebe 
Mutter u. Tochter, J.Schwarz 
„tu leży nasza droga matka 
i córka J.Schwarz”. Całości 
dopełnia leżąca luzem tabli-
ca nagrobna z nazwiskiem 
Franz Iesionek ur. 3.6.1861, 
zm. 14.4.192 (? cyfra nieczy-
telna) i napisem: hier ruht 
in Gott mein lieber Gatte  
u. unser Vater „tu spoczywa 
z Bogiem mój kochany mąż i 
nasz ojciec”.

Bogdan Mucha
Gminne Centrum Kultury i 

Sportu

W 74 lata po zakończe-
niu II wojny Świato-

wej, Żarowska Izba Histo-
ryczna serdecznie zaprasza 
wszystkich zainteresowa-
nych na XIII Żarowską Pre-
lekcję Historyczną.

O dokumentach dotyczą-
cych tajemniczego przed-
siębiorstwa „Sternbetrieb”, 
potyczkach artyleryjskich w 
okolicach Żarowa, a także o 
najnowszych, nie publikowa-
nych dotychczas materiałach 
dotyczących cmentarza wo-
jennego Armii Radzieckiej 
w Żarowie, opowie – specja-
lista d/s zbiorów muzealnych 
GCKiS, archeolog Bogdan 

Mucha.
O uzbrojeniu strzelec-

kim oraz umundurowaniu z 
okresu II wojny światowej 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem jednostek niemiec-
kich walczących na Dolnym 
Śląsku w 1945 roku, opowie 
oraz zaprezentuje eksponaty 
– Grupa Rekonstrukcji Hi-
storycznej „Südwesten Nie-
derschlesien”.

XIII Żarowska Prelek-
cja Historyczna: piątek 10 
maja 2019r., godz. 18.00, 
ul. Dworcowa 3, wstęp bez-
płatny. 

Serdecznie zapraszamy

Żarowska Izba Historycz-
na zaprasza w dniach od 

30 kwietnia do 30 maja 2019 
roku na wystawę fotogra-
ficzną pt. Terenowa Obrona 
Przeciwlotnicza & Zakłado-
we Oddziały Samoobrony w 
DZCH „Organika”. 

Wystawa otwarta będzie 
w Żarowskiej Izbie Histo-
rycznej przy ul. Dworcowej 
3 codziennie w godz. 11.00-
15.30, a w środy w godz. 
10.00-17.00, wstęp wolny. 
Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców.

Żarowska Izba Historyczna
zaprasza na wystawę

Kształt i kolor nie ma znaczenia. Liczy się waga! Mimo, iż 
dyniowe święto dopiero za parę miesięcy, aby wygrać 

konkurs na najcięższą dynię o jej hodowli koniecznie trzeba 
pomyśleć już dzisiaj.

Tegoroczna 4. edycja Święta Dyni zaplanowana jest na 12 
października. Na imprezę zaprasza Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie oraz Wierzbna. 

Za nami Rajd „Tropem złotego aureusa”. 
W sobotę, 4 maja ze stacji PKP w Imbramowicach, wyruszy-

li w pieszą wędrówkę członkowie Miejskiego Koła PTTK „Żaro-
dreptaki” i niezrzeszeni miłośnicy lokalnej historii, przyrody oraz 
zabytków. Celem wycieczki była Góra Pyszczyńska (niem. Pit-
schenberg), będąca najwyższym wzniesieniem w Gminie Żarów. 
Po drodze w to owiane legendami oraz bogate w historię miejsce, 
uczestnicy rajdu mogli obejrzeć najciekawsze zabytki architektu-
ry oraz relikty przeszłości, jakie znajdują się w Imbramowicach 
(niem. Ingramsdorf). Do takowych zaliczyć trzeba z całą pewno-
ścią datowany na 1589 rok tzw. krzyż pojednania, ustawiony obok 
kamienno-ceglanego mostu z lat 1887-1888, drugi krzyż zacho-
wany fragmentarycznie na obszarze przykościelnym, wpisany do 
rejestru zabytków kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP 
(XV-XVI w.), a także pozostałość pomnika pruskiego z 1879 
roku. Szczególne zainteresowanie uczestników wyprawy wzbu-
dziło wyposażenie gotycko-renesansowo-barokowe wspomnia-
nej świątyni oraz znajdujące się w jej wnętrzu tablice nagrobne z 
XVI i XVII wieku. Pozostawiając za sobą Imbramowice, turyści 
skierowali się następnie polną drogą w kierunku Góry Pyszczyń-
skiej. Tym samym szlakiem wieki temu wędrowali germańscy 
Silingowie, tędy maszerowały też austriackie i pruskie kolumny 
pod wodzą feldmarszałka Leopolda von Dauna i pruskiego króla 
Fryderyka II.

Na zboczach wzniesienia stał niegdyś drewniany wiatrak, a w 
1860 roku odnaleziono tutaj złotą monetę, tzw. aureusa cesarza 
rzymskiego Aleksandra Sewera, który odpowiednio przerobiony 
pełnił funkcję zawieszki – ozdoby. Ważne wydarzenia oraz mi-
jane miejsca, dokumentowały plansze prezentowane przez prze-
wodnika wycieczki, archeologa Bogdana Muchę – opiekuna 
Żarowskiej Izby Historycznej. Oprócz opowieści przewodnika, 
dało się również słyszeć liczne relacje uczestników, którzy chętnie 
dzielili się swoją wiedzą dotyczącą historii pobliskiej okolicy. Na 
porośniętej lasem Górze Pyszczyńskiej, po dziś dzień zachowały 
się ślady ziemnych umocnień z czasów II wojny światowej, a także 
malowniczo położony obok skalnego występu piec wapienniczy 
(?). W tym właśnie urokliwym miejscu, żarowscy turyści przy 
ognisku i pieczeniu kiełbasek radośnie spędzili sobotnie popołu-
dnie. W drodze powrotnej wiodącej fragmentem tzw. traktu ce-
sarskiego, po którym podróżował niegdyś cesarz Wilhelm I, wy-
cieczkowicze mogli zobaczyć olbrzymi dąb rosnący przy dawnym 
folwarku w Imbramowicach.
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Widmo spadku
Na pięć kolejek przed końcem sezonu szanse Zjednoczonych na utrzymanie się w IV lidze dramatycznie stopniały. W trzech ostatnich kolejkach podopieczni Macieja 
Jaworskiego nie zdołali zgromadzić ani jednego punktu.

Górnik Wałbrzych pod-
chodził do meczu w Żarowie 
jako zdecydowany faworyt. 
Pierwsze minuty mogły 
dwukrotnie przynieść pro-
wadzenie Zjednoczonym. 
Strzał Konrada Sajdaka 
minimalnie ląduje obok słup-
ka. Chwilę później żarowia-
nie powinni wyjść na pro-
wadzenie. W polu karnym 
za zagranie piłki ręką przez 
jednego z obrońców Górni-
ka arbiter bez wahania dyk-
tuje rzut karny. Jaroszewski 
wyczuł intencje Sajdaka i 
skutecznie obronił jedenast-
kę. Zaledwie dziesięć mi-
nut później było już 1:0 dla 
przyjezdnych. W dogodnej 
sytuacji przed bramkarzem 
Zjednoczonych znalazł się 
Allan i bez problemów wpa-
kował futbolówkę do siatki. 
Rozpędzeni Górnicy poszli 
za ciosem i w 33. minucie po 
golu Chajewskiego było już 
0:2. Wałbrzyszanie zdecy-
dowanie przeważali. Mimo 
dobrych okazji na podwyż-
szenie wyniku po stronie 
Górnika, bramek w pierw-
szej połowie spotkania już 
nie zobaczyliśmy.

Drugą część gry goście za-

Unia Bardo 2-0 Sokół Wielka Lipa
GKS Mirków/Długołęka 3-2 Piast Żerniki 
Zjednoczeni Żarów 3-4 Polonia Trzebnica
Bielawianka Bielawa 5-0 Nysa Kłodzko
Orzeł Ząbkowice Śląskie 0-8 Śląsk II Wrocław
Piast Nowa Ruda 2-1 MKP Wołów
Polonia-Stal Świdnica 2-0 Orzeł Prusice
Górnik Wałbrzych 2-0 Sokół Marcinkowice

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Śląsk II Wrocław 25 69 23 0 2 95-13
2.  Górnik Wałbrzych 25 62 19 5 1 64-21
3.  Polonia-Stal Świdnica 25 53 16 5 4 48-22
4.  Orzeł Prusice 25 44 14 2 9 53-42
5.  Sokół Wielka Lipa 25 41 12 5 8 55-38
6.  Sokół Marcinkowice 25 37 11 4 10 52-40
7.  Bielawianka Bielawa 25 36 10 6 9 42-37
8.  Unia Bardo 25 34 11 1 13 46-48
9.  Polonia Trzebnica 25 34 10 4 11 39-54

10.  Piast Żerniki 25 32 9 5 11 41-40
11.  GKS Mirków/Długołęka 25 27 8 3 14 42-70
12.  Piast Nowa Ruda 25 27 9 0 16 34-57
13.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 25 26 7 5 13 37-58
14.  MKP Wołów 25 22 7 1 17 35-58
15.  Zjednoczeni Żarów 25 17 5 2 18 28-81
16.  Nysa Kłodzko 25 14 4 2 19 41-73

Wyniki 25. kolejkiTabela IV dolnośląskiej ligi, gr. wschód

częli koncertowo. Zaledwie 
minutę po gwizdku sędziego 
było już 0:3. Swojego dru-
giego gola w meczu zdobył 
Allan. Minuta po minucie, 
akcja po akcji piłkarze Jac-
ka Fojny byli coraz bliżej 
podwyższenia stanu ry-
walizacji. Swoje starania 
zwieńczyli bramką zdobytą 
w 88. minucie. Dobre do-
środkowanie z rzutu roż-
nego wykończył Smoczyk, 
potwierdzając tym samym 
absolutną dominację nad 
słabiej dysponowanymi go-
spodarzami. 

Zjednoczeni: Janikowski 
– Krupczak, Szewczyk, 
Wojnowski, Chłopek, Szu-
ba, Czoch (86’ Kubicki),  
P. Ciupiński (46’ Dopieral-

ski), Kołodziej, Uszczyk, 
Sajdak (46’ Khvostenko). 

Długo przyszło czekać na 
pierwsze celne trafienie w 
pojedynku Zjednoczonych 
Żarów z  Darbo-Bau Polonią 
Świdnica. Obydwie ekipy 
posiadały swoje szanse na 
to, aby wyjść w spotkaniu 
na prowadzenie. Wśród go-
spodarzy najbliżej zdobycia 
bramki był Kołodziej oraz 
dwukrotnie Uszczyk, przy-
jezdnych celnym trafieniem 
mógł ucieszyć Szczygieł oraz 
Kozachenko. Piętnaście mi-
nut przed zakończeniem me-
czu drugą żółtą kartką został 
ukarany Chłopek. Kapitan 
żarowskiej drużyny opuścił 
boisko i od tej pory Zjedno-
czeni musieli radzić sobie w 

dziesięciu. Oblężenie bramki 
strzeżonej przez Błaszczyka 
dało w 87 minucie pierw-
szego gola dla świdniczan. 
Gruba Filho z okolic naroż-
nika pola karnego strzela po 
długim słupku trafia na 1:0. 
W doliczonym czasie gry 
wynik na 2:0 dla gości ustala 
Marcos Paul Baumgarten. 
Derby powiatu świdnickiego 
dla MKS Darbo-Bau Polonii 
Świdnicy. 

Zjednoczeni: Błaszczyk – 
Chłopek, Szuba, Krupczak 
(65’ Kaczmarczyk), Szew-
czyk, Kołodziej, P. Ciupiń-
ski, Łagiewka, Wojnowski, 
Czoch, Uszczyk.  

W kolejnym ligowym po-
jedynku piłkarze Zjedno-
czonych nie tyle nie mogli 

sobie pozwolić na porażkę, 
co po prostu musieli sięgnąć 
po trzy punkty, by przedłu-
żyć nadzieje na utrzymanie. 
Punktów potrzebowała też 
Polonia Trzebnica, która 
wiosną nie zdołała wygrać 
ani jednego pojedynku. 
Trzebniczanie osiedli na 
miejscach zagrożonych ligo-
wym spadkiem. 

Błyskawicznie zdobyty gol 
przez Jajko pozwalał Polo-
nii kontrolować sytuację na 
boisku. Wynik do przerwy 
nie uległ zmianie.

W drugiej połowie Zjedno-
czeni wzięli się skutecznie 
do odrabiania strat. Efekt? 
Trzy celne bramki w prze-
ciągu dziesięciu minut! Do 
siatki rywala kolejno trafia-
li: Uszczyk (57 min.) oraz 
dwukrotnie Kołodziej (59 
min., 67 min). Wszystko 
wskazywało, iż nic nie po-

wstrzyma żarowian od utra-
ty tak ważnych punktów. 
Niestety do wyrównania do-
prowadził Puchala, strzela-
jąc dwie bramki (73 min., 83 
min.). Polonia doprowadza 
do remisu i chwilę później 
gra przeciwko dziesięciu 
piłkarzom Zjednoczonych. 
Czerwona kartka wędruje 
w stronę Bartłomieja Czo-
cha. Trzebniczanie sku-
tecznie wykorzystali grę 
w przewadze zdobywając 
w doliczonym czasie gry 
czwartego gola. Katem ża-
rowskiej drużyny okazał się 
Miazgowski. 

Zjednoczeni: Błaszczyk – 
Szewczyk, Krupczak (46’ 
Kaczmarczyk), Wojnow-
ski, Szuba, Śliwa, Łagiew-
ka, Czoch, P. Ciupiński, 
Kołodziej, Uszczyk.

Krzysztof Dutkiewicz

Szachiści zakończyli 
sezon

Zakończył się sezon w III 
Dolnośląskiej Lidze Sza-

chowej. Ostatnią kolejkę, 
decydującą o triumfie w ca-
łych rozgrywkach rozegra-
no w Studiu na Grobli we 
Wrocławiu. 

Tylko zwycięstwo pozwa-
lało zespołowi z Bogatyni 
wygrać całą ligę. Czołowa 
drużyna wielu sezonów Po-
lonia Wrocław tanio skóry 
nie zamierzała sprzedać. 
Zwycięstwo 3-2 zawodni-
ków z Bogatyni dało upra-
gniony tytuł mistrzowski i 
awans do II ligi. Wrocławia-

nie ostatecznie skończyli ry-
walizację na trzecim miej-
scu. Tytuł wicemistrzowski 
dla Radkowa, który poko-
nał na zakończenie sezonu 
Gońca Żarów 3-2. Dla ża-
rowian cały punkt zdobyła 
Klara Czaplewska. Remi-
sem zakończyły się partie 
z udziałem Damiana Da-
niela i Marka Szmyda. W 
minionym sezonie Goniec 
zajął szóstą pozycję. Z roz-
grywkami III Dolnośląskiej 
Ligi żegnają się szachiści z 
Oleśnicy, Przedwojowa oraz 
Kudowy-Zdrój.

leźli się Marek Bogusz oraz 
Kacper Moryl. 

Mistrzostwa regionu wał-
brzyskiego odbędą się w poło-
wie czerwca w Białej Lądec-
kiej. Zawody te są jednocześnie 
eliminacjami Mistrzostw Pol-
ski. Żarowskie koło PZW w 
tej rywalizacji reprezentować 
będzie również drużyna. Już 
dzisiaj zapraszamy wszystkich 
miłośników wędkarstwa na 
mistrzostwa koła PZW Żarów 
w konkurencji spławikowej. 
Zawody odbędą się 12 maja na 
stawie w Imbramowicach. Za-
pisy na miejscu do godz. 7.30, 
przed sportowym wydarze-
niem. Rywalizacja będzie prze-
biegać w trzech kategoriach: 
kadeci, juniorzy i seniorzy.

Wędkowali
na Bystrzycy

Emocje w niższych 
ligach piłkarskich

Pasjonaci wędkarstwa mu-
chowego i spinningiści 

rywalizowali o tytuł mistrza 
koła PZW Żarów. Stawką był 
awans do mistrzostw okręgu 
wałbrzyskiego.

Na rzece Bystrzyca panowa-
ła kapryśna pogoda. Używając 
różnych przynęt, woblerów, 
błystek obrotowych, wahadło-
wych i szeregu przynęt mięk-
kich zawodnicy starali się osią-
gnąć jak najlepsze rezultaty. Po 
pięciogodzinnej rywalizacji z 
tytułu mistrza koła cieszył 
się Mikołaj Moryl, który 
będzie reprezentował żarow-
skich wędkarzy w okręgo-
wych eliminacjach regionu 
wałbrzyskiego. Na pozosta-
łych miejscach na podium zna-

Najlepsi spinningiści koła PZW Żarów 

Porażka lidera gr. II pił-
karskiej kl. A na boisku 

przedostatnich w tabeli 
Czarnych Sieniawka, była 
największą niespodzianką 
ostatnich spotkań tej klasy 
rozgrywek. Swój pojedynek 
wygrali zawodnicy Wierz-
bianki Wierzbnej. 

Lider z Makowic ma na tyle 
wyraźną przewagę, że nawet 
potknięcie nie powinno prze-
szkodzić im w marszu do 
klasy okręgowej. Dzięki re-
misowi 2:2 z Kolibrem Ucie-
chów Wierzbianka ucieka od 
strefy spadkowej.

W 18. kolejce kl. B (gr. I) 
najwięcej emocji dostarczył 

pojedynek w Mrowinach. 
Zieloni przegrywali 2:0 z 
Mokrzeszowem, by po bram-
kach Mariusza Łuczaka (2 
gole) oraz Sylwestra Zyla za-
inkasowali bardzo cenne trzy 
punkty w kontekście triumfu 
w całej lidze. W ostatniej 
serii spotkań Zieloni nie 
dali szans rezerwom AKS-u 
Strzegom, pewnie wygrywa-
jąc 3:1. Błyskawica Kalno 
okazała się zdecydowanie 
lepsza od Nysy Kłaczyny, 
wygrywając 5:1. Remisem 
1:1 zakończyła się konfron-
tacja Zielonych Mokrzeszów 
ze Zrywem Łażany. 
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