
Nasze 
interwencje

Już po raz czwarty, w sobotę, 7 września, w zabytkowym 
młynie w Siedlimowicach odbędzie się Festiwal Mąki. 

Czytaj na stronie 7.

Święto plonówo obchodzimy w tradycyjny, ludowy spo-
sób, z poszanowaniem staropolskich obyczajów.

Czytaj na stronie 6.

Miał być wizytówką naszego miasta i służyć mieszkań-
com oraz pasażerom. 

Czytaj na stronie 3.

Nowe nasadzenia przy budynku Urzędu Miejskiego zmieniły przestrzeń przy ul. Zamkowej w Żarowie. Do użytku mieszkańców oddany został przebudowany parking, a zupełnie nowy 
wygląd zyskał skwer przed wejściem do budynku żarowskiego Urzędu. 

Czytaj na stronie 5.Czytaj na stronie 5.
Zmiana wizerunku terenu 

wokół Urzędu i OSP
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Sprzedaż mieszkań
1-, 2-, 5-pokojowych

w Świebodzicach, 
ul. Kolejowa 36.

Mieszkania bezczynszowe, 
bardzo oszczędne

609 371 999
www.walesta.com

Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży kompleksu 3 działek gruntowych 

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

Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/
opis

Cena 
wywoł.

Wys. 
wadium

Godz. 
rozp.

378/79
378/80
378/81

9.875 SW1S/00037801/9 Sprzedaż prawa 
użytkowania 
wieczystego

205.000 zł 20.500 zł 9:00

1. Przetarg odbędzie się w dniu 06 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinie podanej w tabeli.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysoko-
ści 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: PKO BP 64 1020 5226 0000 6102 
0629 6893 najpóźniej do dnia 03 września 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 postąpienie 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 prze-
targ, 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 przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 
3.640,44 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł oraz kosztów notarialnych. 

8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę pro-
dukcyjno-usługową – symbol B.5 P/U oraz na nieruchomości przebiega strefa ochronna 
gazociągu.

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 wa-

dium 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 Krajowe-
go Rejestru Sądowego.

13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie 
oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowa-
nia 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 warunkami 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 II Przetarg
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości  gruntowych niezabudo-
wanych położonych w Żarowie przy ul. Talowskiego przeznaczonych pod lokalizację 

instalacji OZE oraz zabudowę produkcyjno-usługową

Nr 
działki

Pow.
w m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości/
opis

Cena 
wywoł.

Wys. 
wadium

Godz. 
rozp.

988/3 4.037 SW1S/00081019/3 Sprzedaż prawa 
własności

160.000 zł 16.000 zł 9:00

988/4 4.037 SW1S/00081019/3 Sprzedaż prawa 
własności

160.000 zł 16.000 zł 9:10

1. Przetargi odbędą się w dniu 03 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  o godzinach podanych 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 30 sierpnia 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 postąpienie 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 organi-
zatora 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 szacun-
kowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży 
w kwocie  1.476 zł (za każdą działkę), kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł  oraz 
kosztów notarialnych.  

8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomości posiadają funkcję terenu lo-
kalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii oraz zabudowy produkcyjno-usługowej, 
symbol 2.PE/PU.

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 wa-

dium 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 upoważniającego do działania na każdym etapie postępowa-
nia 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 warunkami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli 
informacyjnej (RODO).

15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przed-
miotem zobowiązań.

16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamko-
wa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 130/2019 z dnia 25.07.2019 roku. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamko-
wa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 131/2019 z dnia 26.07.2019 roku. 

Uwaga mieszkańcy!
Przypominamy mieszkańcom, że wszystkie informacje dotyczące przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności i użytkowania wieczystego udzielane są 
w Urzędzie Miejskim w Żarowie, w pokoju nr 20, w poniedziałki (w godz. 7.30 – 15.30) 
i wtorki (w godz. 8.00 – 16.00). Przerwa w godz. 10.00 – 11.00.

Podziękowanie
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie składa podziękowania dla Pana Pawła 
Cała za zamontowanie kamery w OSP Żarów. 
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– wniosek o zwrot w terminie od 
1 sierpnia 2019 r. do 2 września 
2019 r.,

– faktury VAT, wraz z ich kopiami 
w przypadku braku możliwo-
ści pozostawienia oryginałów 
w dokumentacji, stanowiące 
dowód zakupu oleju napędowe-
go w okresie od 1 lutego 2019 r. 
do 31 lipca 2019 r.

– oświadczenie o rodzaju prowa-
dzonej działalności,

– formularz informacji o otrzy-
manej pomocy przeznaczonej 
na te same koszty kwalifikujące 
się do objęcia pomocą,

– w przypadku producentów 
rolnych ubiegających się po raz 

pierwszy w II półroczu o zwrot 
na zwiększony limit tj. w opar-
ciu o ilość ha użytków rolnych+ 
średniej rocznej liczbie jedno-
stek przeliczeniowych bydła, 
zaświadczenie z ARiMR o śred-
niej rocznej liczbie dużych jed-
nostek przeliczeniowych bydła. 
W sytuacji kiedy producent rol-
ny dołączył przedmiotowe za-
świadczenie z ARiMR w I pół-
roczu, zgodnie z wytycznymi 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, może ubiegać się o zwrot 
podatku akcyzowego w II pół-
roczu w odniesieniu do bydła 
bez dołączania ww. zaświadcze-
nia z ARiMR.

Pieniądze wypłacane będą w ter-
minie do 31 października 2019 r.
gotówką w kasie Urzędu Miejskie-
go, albo przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku. 
Limit zwrotu podatku akcyzowe-
go w 2019r. wynosi: 
– 100,00 zł * ilość ha użytków rol-

nych – dla posiadaczy gruntów 
rolnych

– 100,00 zł * ilość ha użytków rol-
nych+ 30 * średnia roczna licz-
ba jednostek przeliczeniowych 
bydła – dla posiadaczy gruntów 
rolnych i bydła

Wzór wniosku o zwrot podatku 
akcyzowego w wersji elektronicz-
nej znajduje się na stronie inter-
netowej Ministerstwa Rolnictwa: 
(https://www.gov.pl/web/rolnic-
two/zwrot-podatku-akcyzowego ). 
Druki w wersji papierowej moż-
na pobrać w Urzędzie Miejskim 
w pokoju nr 2. 

Niestety podróżni, którzy ocze-
kują na pociąg nie chcą korzy-
stać z odnowionej poczekalni, 
bo zazwyczaj siedzą tam osoby 
będące pod wpływem alkoholu. 
Mieszkańcy narzekają na fetor, 
a na pociąg zmuszeni są czekać na 

peronie, bez względu na pogodę. 
Podobna sytuacja jest z toaletą 
na dworcu kolejowym, która 
udostępniona jest wszystkim 
podróżnym. Miejsce to jest znisz-
czone, zabrudzone i odstrasza 
wszystkich, którzy chcą z niego 
skorzystać. 
Zarządcą budynku dworca ko-
lejowego w Żarowie jest PKP. 
Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę 
na te problemy PKP. Odbywały 
się spotkania i rozmowy z przed-
stawicielami PKP. Wysyłaliśmy 
też zapytania w tej sprawie do 
rzecznika prasowego, na które 
nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 
Na portalu społecznościowym 
udostępniony był film obrazujący 
zdewastowaną toaletę. Ponownie 
zapytaliśmy rzecznika prasowego, 
czy w związku z zaistniałą sytu-
acją podjęte zostaną jakiekolwiek 
działania. Otrzymaliśmy odpo-

wiedź:
– W imieniu PKP S.A. Oddziału 
Gospodarowania Nieruchomo-
ściami we Wrocławiu informuję, 
że powierzchnia publiczna wraz 
z toaletą na dworcu w Żarowie jest 
regularnie sprzątana przez firmę 

dbającą o utrzymanie czystości, 
tak żeby utrzymać jej odpowiedni 
standard czystości. W najbliższym 
czasie w celu rozwiązania proble-
mu zaśmiecania obiektu – w szcze-
gólności toalet ponownie zostaną 
zamontowane tzw. wrzutomaty 
umożliwiające skorzystanie z to-
alet za opłatą. Takie rozwiązanie 
zostało wdrożone na kilku innych 
dolnośląskich dworcach, co po-
zwoliło na utrzymanie odpowied-
niego standardu czystości, a także 
uniknięcie dewastacji toalet przez 
osoby postronne. Dworzec kolejo-
wy w Żarowie jest czynny w godzi-
nach 04:00 – 24.00, a czynności 
otwierania i zamykania obiektu 
zostały zlecone firmie, która pełni 
na obiekcie czynności ochrony 
doraźnej. W budynku dworca 
w Żarowie zainstalowane są także 
kamery monitoringu, do którego 
PKP ma dostęp – mówi Naczelnik 

Wydziału Eksploatacji PKP S.A. 
Oddział Gospodarowania Nie-
ruchomościami we Wrocławiu 
Bartosz Mazur.
Problemy dotyczące przesiadywa-
nia na dworcu osób będących pod 
wpływem alkoholu zgłaszane są 
także na policję. 
Wszelkie zapytania dotyczące 
funkcjonowania dworca kole-
jowego w Żarowie należy zgła-
szać do: Polskie Koleje Pań-
stwowe S.A. Oddział Gospoda-
rowania Nieruchomościami we 
Wrocławiu, ul. Joannitów 13, 
50-525 Wrocław, 
nr tel. 71 717 53 34. 

Magdalena Pawlik 

Kronika policyjna
Awaria na dworcu PKP

Nieustalony sprawca uszkodził 
w budynku dworca kolejowe-
go w Żarowie dwa wyłączniki 
przeciwpożarowe. To w efekcie 
spowodowało odłączenie zasilania 
energetycznego i zakłócenie pracy 
dworca PKP na półtorej doby, aż 
do momentu usunięcia skutków 
awarii. Funkcjonariuszy policji 
w Żarowie o tej sytuacji powiado-
mił administrator nieruchomości 
PKP S.A w Wałbrzychu.

Kolizja drogowa 
w Imbramowicach

Kierująca pojazdem Renault Clio 
44-letnia mieszkanka Świdnicy 
nie dostosowała prędkości do 
warunków panujących na drodze 
i podczas wykonywania manewru 
skrętu w lewo wypadła z drogi 
i wjechała do pobliskiego rowu 
dachując. W wyniku zdarzenia 
kierująca została zabrana do szpi-
tala, była trzeźwa. 

Oszustwo 
na portalu OLX

43-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego powiadomił funk-
cjonariuszy policji, że dokonał 
zakupu sprzętu wędkarskiego za 
pośrednictwem portalu inter-
netowego OLX. Pomimo wpłaty 
pieniędzy w kwocie 520 złotych 
na wskazany przez sprzedającego 
rachunek bankowy nie otrzymał 
zakupionego towaru ani zwrotu 
wpłaconych pieniędzy. 

Zatrzymani 
za posiadanie 
narkotyków

Funkcjonariusze z KP Żarów 
zatrzymali mieszkańców, którzy 
posiadali przy sobie narkotyki. 
Pierwszy, 21-letni mężczyzna 
posiadał przy sobie 0,10g amfe-
taminy i był poszukiwany przez 
Prokuraturę Rejonową w Świdni-
cy celem odbycia kary pozbawie-
nia wolności. Drugi to 25-latek, 
który posiadał znaczną ilość 
narkotyków w postaci amfetami-
ny o wadze 188,07g i marihuany 
o wadze 0,80g. Trzeci zatrzymany 
to 32-letni mieszkaniec Żarowa, 
nietrzeźwy, przy którym ujaw-
niono susz roślinny marihuany 
w ilości 0,67g

Chciała 
przywłaszczyć telefon

42-letni mieszkaniec powiatu 
wrocławskiego zawiadomił, że 
z terenu portierni jednej z firm na 
terenie Żarowa nieznany sprawca 
przywłaszczył pozostawiony przez 
niego na półce telefon komór-
kowy Samsung o wartości 700 
złotych. Funkcjonariusze policji 
w ramach realizacji sprawy ustalili 
i zatrzymali 57-letnią mieszkankę 
powiatu świdnickiego, która do-
konała przywłaszczenia telefonu. 
Zatrzymana po wykonaniu czyn-
ności została zwolniona, właściciel 
odzyskał swój telefon. 

Włamał się do piwnicy 
i ukradł narzędzia

Nieznany sprawca włamał się do 
piwnicy i poprzez niezabezpie-
czone okienko piwniczne ukradł 
narzędzia. Łupem złodzieja padła 
wiertarka oraz trzy kantówki 
drewniane o łącznej wartości 790 
złotych. Kradzież zgłosił 33-letni 
mieszkaniec Żarowa.

Pobił współlokatora
Policjanci z KP Żarów zatrzymali 
64-letniego mężczyznę, który 
pobił swojego współlokatora 
w Domu Seniora w Żarowie. 
Mężczyzna, w trakcie awantury 
z 69-letnim współlokatorem, 
uderzał go po głowie i rękach kulą 
ortopedyczną, powodując u niego 
złamanie otwarte kości łokciowej 
lewej. Pokrzywdzony pozostał 
w szpitalu, a sprawcę po czynno-
ściach zwolniono.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Uwaga 
kradzieże 
rowerów

W ostatnim czasie nasiliły się kra-
dzieże rowerów na terenie naszej 
gminy. Komisariat Policji w Żaro-
wie apeluje do rowerzystów, aby 
nie zostawiali swoich jednośladów 
bez zabezpieczenia. Do kradzieży 
dochodzi zarówno w dzień, jak 
i w nocy.
– Otrzymujemy częste powiado-
mienia o kradzieży rowerów na 
terenie gminy Żarów. Tylko w lipcu 
skradziono trzy rowery, a suma 
poniesionych strat przez właścicieli 
to 4200 złotych. Rowery zostały 
skradzione z klatki schodowej, z te-
renu posesji, a trzeci rower niezna-
ny sprawca ukradł z bramy budyn-
ku wielorodzinnego po uprzednim 
przecięciu linki zabezpieczającej 
jednoślad – mówi Katarzyna Wilk 
komendant komisariatu policji 
w Żarowie.
Aby zmniejszyć ryzyko utraty 
roweru należy pamiętać, że zło-
dzieje najczęściej wykorzystują 
naszą nieuwagę. Łupem stają się 
rowery pozostawione na balkonie, 
na klatce schodowej, przed skle-
pem, budynkiem mieszkalnym, 
w otwartym garażu czy piwnicy 
nieposiadające żadnego zabezpie-
czenia lub zabezpieczone w spo-
sób niewystarczający.
W przypadku kradzieży nie-
zwłocznie należy powiadomić 
o tym policję. Dobrze jest posia-
dać fotografię jednośladu, aby 
przekazać zdjęcie oraz dowód 
zakupu policjantom. Dodatkowo 
istnieje możliwość oznakowania 
roweru przez policję numerem, 
który zostanie zarejestrowany 
w policyjnej bazie. Działania te 
mogą pomóc w odnalezieniu na-
szego jednośladu.

II termin składania wniosków 
o zwrot podatku akcyzowego

Osoba ubiegająca się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego powinna złożyć następujące dokumenty: 

Nasze interwencje:

Czy na dworcu PKP będzie czysto?
Pytanie do PKP

Budynek dworca kolejowego w Żarowie, gruntowanie odnowiony i wy-
remontowany w minionym roku, miał być wizytówką naszego miasta. 
I służyć mieszkańcom oraz pasażerom. 

Nowe plany prio-
rytetowe dziel-

nicowych policji
Od 1 sierpnia 2019r. funkcjonariu-
sze KP Żarów rozpoczęli czynności 
zgodnie ze stworzonymi planami 
działań priorytetowych: 
Dzielnicowy asp. Wojciech Pli-
zga (rejon służbowy nr 23) 

W okresie od 01.08 do 
31.01.2020r. przeprowadza działa-
nia priorytetowe związane z pro-
blematyką spożywania alkoholu 
w rejonie ul. Armii Krajowej na 
wysokości nr 34 (skwer przed re-
stauracją) w Żarowie.
Dzielnicowy mł. asp. Jakub Si-
kora (rejon służbowy nr 24)

W okresie od 01.08 do 
31.01.2020r. przeprowadza działa-
nia priorytetowe związane z pro-
blematyką spożywania alkoholu 
w rejonie placu zabaw przy Placu 
Wolności oraz skwerze przy ul. 
Krasińskiego w Żarowie.
Dzielnicowy asp. Damian Pasi-
kowski (rejon służbowy nr 25) 

W okresie od 01.08 do 
31.01.2020r. przeprowadza działa-
nia priorytetowe związane z pro-
blematyką spożywania alkoholu 
w rejonie przystanku PKS przy 
ul. Wojska Polskiego 18 w Mro-
winach.

- 3 - Informacje



Nielegalny wywóz odpadów jest 
wykroczeniem, które podlega ka-
rze grzywny. 
Nie wolno również wyrzucać gru-
zu budowlanego do kontenerów 
na odpady komunalne.
Raz w miesiącu można przekazać 
do 0,5 m3 gruzu budowlanego do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów przy ul. Armii Krajowej 34 
w Żarowie. Dostarczając odpady 
do Punktu należy mieć ze sobą 
dowód osobisty. Z Punktu korzy-
stać mogą wszyscy mieszkańcy 
gminy Żarów. W przypadku 

posiadania większej ilości gruzu 
budowlanego (powyżej 0,5 m3) 
np. po remoncie mieszkania lub 
domu najlepszym i najbezpiecz-
niejszym rozwiązaniem będzie 
wynajem kontenera na gruz.

Godziny otwarcia Punk-
tu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów w Żarowie:

poniedziałek 
od godz. 16:00 do 18.00,

środa od godz. 14:00 do 18:00  
sobota od godz. 10:00 do 12:00

W Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów w Żarowie prowadzo-
nym przez firmę Eneris Surowce 
S.A. Oddział w Krapkowicach 
można zostawić również zużyty 
sprzęt RTV i AGD (telewizory, 
lodówki, zamrażarki, lokówki, ba-
terie, akumulatory i inne), meble 

i inne odpady wielkogabarytowe, 
odpady biodegradowalne (np. 
liście, trawę, rozdrobnione gałę-
zie), zużyte opony od pojazdów 
osobowych, przeterminowane leki 
i chemikalia oraz w workach two-
rzywa sztuczne, papier, tekturę, 
szkło i metale.
W różnych miejscach, najczęściej 
w takich, do których podrzucane 
są śmieci, na terenie gminy Żarów 
zamontowane są fotopułapki. To 
urządzenia, które robią zdjęcia, 
gdy ktoś znajdzie się w ich zasię-
gu. Aparaty te rejestrują nie tylko 

wizerunek, ale również numery 
rejestracyjne samochodu, którym 
dana osoba przyjechała.
 – Niestety nie wszystkich miesz-
kańców, którzy podrzucają śmieci 
w nieodpowiednie miejsca udaje 
się namierzyć. Ostatnio otrzyma-
liśmy zgłoszenie o zalegających 
śmieciach przy ul. Stawowej 
w Wierzbnej, które także zostały 
tam podrzucone. Teren ten, na 
zlecenie gminy został uprzątnię-
ty, jednak musimy pamiętać, że 
koszty wywozu odpadów są coraz 
wyższe. Nie podrzucajmy śmieci 
do lasu czy przydrożnych rowów, 
reagujmy i zgłaszajmy takie 
przypadki do Urzędu Miejskiego 
w Żarowie czy na policję – mówi 
Michał Działowski z Referatu 
Komunalnego Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.

Zakaz wywożenia gruzu
Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta 
i gminy Żarów obowiązuje zakaz samodzielnego wywożenia i składo-
wania gruzu w miejscach do tego nieprzeznaczonych (tj. lasy, pobocza 
dróg, drogi polne, tereny nieużytków itp.). 

Takie śmieci zostały podrzucone na ul. Stawową w Wierzbnej. Reagujmy 
i zwracajmy uwagę na otoczenie, gdzie mieszkamy. Nie podrzucajmy 
śmieci na przypadkowe tereny. 

Nielegalne podłączenia
do kanalizacji

Na terenie gminy Żarów występują przypadki zrzutu ścieków do kanalizacji deszczowej. Takie podłączenia ka-
nalizacji sanitarnej do deszczówki ujawniane są przy budowie sieci kanalizacyjnych na terenie całej gminy. 

W zimie, przy temperaturach 
poniżej 0°C, dymiąca studzienka 
deszczowa sygnalizuje nielegalny 
zrzut ścieków sanitarnych.
O konsekwencjach takiego dzia-
łania rozmawiamy z Grzegorzem 
Osieckim, Prezesem Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji w Żarowie.
– Bezumowne odprowadzenie 
ścieków jest przestępstwem zagro-
żonym karą ograniczenia wolno-
ści albo grzywny do 10.000 zł. Czy 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Żarowie przeprowadza kontrole 
w tym zakresie?
– Nasz Zakład posiada urządzenie 
zadymiające, za pomocą którego 
możemy zweryfikować nielegalne 
podłączenie kanalizacji sanitar-
nej do deszczowej i odwrotnie 
deszczowej do kanalizacji sani-
tarnej. Przeprowadzamy kontrole 
instalacji, zwłaszcza wtedy, kiedy 
mamy sygnał, że ktoś nielegalnie 
odprowadza ścieki lub deszczówkę. 
Ta druga sytuacja stwarza dużą 
niedogodność dla innych użytkow-
ników kanalizacji.
Powinniśmy zdawać sobie sprawę 
z tego, że wprowadzając desz-
czówkę do kanalizacji sanitarnej 
możemy spowodować zalanie są-
siadów, których posesje położone 
są niżej. Takie sytuacje zdarzają 
się coraz częściej, szczególnie 
po ulewnych deszczach. I, o ile 
z podtopienia deszczówką można 
łatwo oczyścić podwórko, to pod-
topienie ściekami stwarza o wiele 
więcej kłopotów, w tym zagroże-
nie epidemiologiczne.
– Jakie kary grożą za nielegalne 
zrzuty ścieków do kanalizacji 
deszczowej i deszczówki do kana-
lizacji ściekowej? Czy mieszkańcy 
zdają sobie sprawę z konsekwencji 
za to grożącym?
– Chciałbym uświadomić miesz-
kańców, że istnieje szerszy zakres 
nielegalnego korzystania z usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych. 

Powinniśmy pamiętać o tym, że 
nielegalny jest: 
• pobór wody lub zrzut ścieków 

bez zawarcia umowy, jak rów-
nież przy celowo uszkodzonych 
albo pominiętych wodomierzach 
i urządzeniach pomiarowych, 

• podłączenie do sieci wodocią-
gowej lub kanalizacyjnej przy-
łączem wykonanym niezgodnie 
z przepisami prawa lub przez 
instalację wewnętrzną innego 
odbiorcy, 

• pobór wody z sieci wodociągowej 
oraz z ujęcia własnego (studni) 
i odprowadzanie ścieków do 
kanalizacji bez zamontowanego 
urządzenia pomiarowego liczą-
cego ilość ścieków, 

• zrzut ścieków o złej jakości, nie-
spełniających przepisów prawa, 

• podłączenie do sieci i/lub zrzut 
ścieków bytowych i przemysło-
wych do kanalizacji deszczowej 
oraz ścieków (wód) opadowych 
do kanalizacji sanitarnej. 

Każda z tych czynności zagrożo-
na jest karą grzywny lub nawet 
pozbawienia wolności, ale istotą 
sprawy jest również to, że kradnąc 
wodę lub nielegalnie odprowadza-
jąc ścieki lub deszczówkę okra-
damy nie tylko przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne, lecz 
także sąsiadów, znajomychm, ro-
dzinę, a nawet siebie samych. 
Dzieje się tak, ponieważ przy 
ustalaniu taryfy przedsiębior-
stwo uwzględnia wszystkie koszty 
prowadzonej działalności, w tym 
koszty wytworzenia i dostarczenia 
nielegalnie pobranej wody, czy też 
oczyszczenia i odbioru ścieków 
nielegalnie wprowadzonych do 
sieci. Im większa skala tego pro-
cederu, tym bardziej wzrastają 
stawki taryfowe. 
W efekcie skutkuje to tym, że 
uczciwi odbiorcy płacą nie tylko 
za siebie, ale też są obciążani za 
nielegalne odprowadzanie ścieków 

„dzikimi” przyłączami lub ich 
przepompowywanie z szamb do 
sieci kanalizacyjnej deszczowej.
W przypadku niezgodnego z pra-
wem odprowadzania ścieków 
często zatruwane jest najbliższe 
otoczenie, a w rezultacie środowi-
sko naturalne, ponieważ szkodliwe 
substancje dostające się do gleby 
trafiają dalej do wód podziem-
nych, a więc do cieków, strumieni 
i rzek.
Szamba przepływowe powoli 
stają się przeszłością, a zastępują 
je przyłącza do sieci kanalizacji 
sanitarnej. Niestety wiele osób 
w dalszym ciągu uważa, że taniej 
jest mieć szambo. 
Jednak taka „oszczędność” wystę-
puje tylko w przypadku nielegalne-
go zrzutu ścieków wprost do gleby, 
na pole czy do przydrożnego rowu. 
Rzetelne opróżnianie zbiornika 
przy pomocy wozu asenizacyjnego 
kosztuje zdecydowanie więcej niż 
odprowadzenie nieczystości do 
miejskiej kanalizacji.
„Przedsiębiorczy” mieszkańcy 
z jednej strony oszukują wypro-
wadzając nieczystości bytowe 
do kanalizacji deszczowej, która 
absolutnie nie jest do tego prze-
znaczona, a z drugiej przyczyniają 
się do ich szybszego zniszczenia. 
W rurach i w pobliżu studzienek 
kanalizacji deszczowej swoje 
siedliska mają szczury, które 
dzięki ściekom zapewnione mają 
pożywienie. A szczury nie tylko 
stwarzają zagrożenie chorobami, 
ale przyczyniają się również do 
dewastacji instalacji. Zapadające 
się w niektórych miejscach chod-
niki, szczególnie w pobliżu stu-
dzienek kanalizacyjnych to także 
efekt działalności szczurów, które 
z łatwością przegryzają betonowe 
ściany studzienek i rur kanaliza-
cyjnych.
– Dziękuję za rozmowę.

Gminne zawody OSP
Burmistrz Miasta Żarów oraz Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Po-
żarnych zapraszają na gminne zawody strażackie, które odbędą się w so-
botę, 31 sierpnia o godz. 10.00 na boisku sportowym w Bukowie. 

Uwaga rodzice 
i uczniowie!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkol-
nego 2019/2020 odbędzie się w po-
niedziałek, 2 września:
1. Szkoła Podstawowa w Żarowie

 ▶ Dla uczniów klas 0 oraz I, II, III 
o godz. 9.00 na terenie boiska lek-
koatletycznego przy ul. 1 Maja

 ▶ Dla uczniów klas IV, V, VI, VII, 
VIII o godz. 10.00 na hali sporto-
wej Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu przy ul. Piastowskiej 10

2. Szkoła Podstawowa w Mrowi-
nach: Teren szkoły ul. Wojska 
Polskiego 43, godz. 9.00

3. Szkoła Podstawowa w Imbra-
mowicach: Sala gimnastyczna 
szkoły, ul. Żarowska 45, godz. 
8.00

4. Szkoła Podstawowa w Zastru-
żu: teren szkoły, Zastruże 19A, 
godz. 9.00

Serdecznie zapraszamy miesz-
kańców do kibicowania druży-
nom strażackim. 

 OPTYK
okulary korekcyjne
okulary słoneczne

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 11 
(pon. wt. śr. czw. pt.)
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Kończą się prace remontowe, któ-
re prowadzone były podczas wa-
kacji we wszystkich placówkach 
oświatowych na terenie gminy 
Żarów. Jedną z większych inwesty-
cji oświatowych prowadzonych na 
terenie gminy jest modernizacja 
dachu w Szkole Podstawowej im. 
Astrid Lindgren w Zastrużu.

– Dach budynku szkoły w Zastru-
żu był już w bardzo złym stanie 
technicznym, a w niektórych miej-
scach dochodziło do przecieków. 
W ramach realizowanych prac 
przemurowane zostały kominy, 
wykonane nowe obróbki blachar-
skie z blachy ocynkowanej, za-
montowane rynny i rury spustowe, 
a cały dach pokryty nową dachów-
ką ceramiczną. Prace, które rozpo-
częliśmy w lipcu powinny zakoń-
czyć się w połowie września. Koszt 
inwestycji to kwota 94.976,21 
złotych – mówi Piotr Neczaj z Re-
feratu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.
– Podczas wakacji w Szkole Pod-
stawowej im. UNICEF w Imbra-
mowicach wykonano niezbędne 
naprawy w klasach. Wymalowano 
ściany i sufity w dwóch klasach. 

Odnowiono także dwie sale lek-
cyjne, w których konieczne było 
zamontowanie nowych ościeżnic 
i drzwi. Odnowiono także hol 
szkolny przy wejściu do budynku 
szkoły. Wszystkie naprawy wy-
konane zostały przez pracownika 
szkoły – mówi Krystyna Waliszak 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. 

UNICEF w Imbramowicach.
– W ramach wakacyjnych prac 
zrealizowanych w naszej szkole 
wykonaliśmy remont półpięter 
w ciągach komunikacyjnych oraz 
odświeżyliśmy sale lekcyjne – 
mówi Barbara Nowak dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Anny 
Jenke w Mrowinach.
Prace remontowe zostały także zre-
alizowane w Szkole Podstawowej 
im. Jana Brzechwy przy ul. Ogro-
dowej, 1 Maja, Piastowskiej w Ża-
rowie oraz Bajkowym Przedszkolu. 
W żarowskim przedszkolu trwa-
montaż wentylacji w kuchni oraz 
prace przy zaadaptowaniu tarasu 
na potrzeby sypialni dla dzieci. 
Szkolne remonty w placówkach 
oświatowych finansowane były ze 
środków budżetu gminy Żarów. 

Magdalena Pawlik 

Inwestycja została zrealizowana 
we współpracy ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową w Świebodzicach. 
W obecności burmistrza Leszka 
Michalaka, zastępcy burmistrza 
Przemysława Sikory, Tomasza 
Nitka dyrektora ds. technicznych 
i eksploatacyjnych w Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Świebodzicach, 
Marcina Borgosza wykonawcy 
inwestycji oraz pracowników Re-
feratu Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie dokonano 
odbioru nowego chodnika. 
– Zgodnie z podpisaną umową 
z wykonawcą inwestycji oraz poro-
zumieniem ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową w Świebodzicach, przy 
ul. Krzywoustego oddany został 
do użytku mieszkańców chodnik 
o powierzchni 230 metrów kwa-
dratowych wraz z dojściami do 
klatek schodowych. Było to kolejne 
zadanie, które realizowaliśmy na 
terenie żarowskiego osiedla wspól-
nie ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
w Świebodzicach – mówi Agniesz-
ka Gołuch z Referatu Inwestycji 
i Dróg Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie.
Łączny koszt realizacji tej inwe-
stycji to kwota 50.922,00 złotych. 

Remont został sfinansowany 
ze środków własnych budżetu 
gminy Żarów oraz środków Spół-
dzielni Mieszkaniowej, która na 
to zadanie przeznaczyła połowę 
poniesionych kosztów 25.461,00 
złotych. W 2018 roku, również 
przy współpracy ze świebodzicką 
spółdzielnią do użytku oddany 
został wyremontowany chodnik 
o powierzchni 250 metrów kwa-
dratowych.
Chodnik przy ul. Krzywoustego 
w Żarowie nie został wyremon-
towany na całym odcinku ulicy, 

dlatego to zadanie będzie konty-
nuowane również w przyszłym 
roku. 
Remonty chodników są także 
realizowane na terenie wsi. W naj-
bliższym czasie rozpoczną się 
prace przy budowie chodników 
w Pożarzysku oraz Bukowie. Bu-
dowa chodników w tych miejsco-
wościach prowadzona będzie przy 
drogach powiatowych, w ramach 
podpisanego porozumienia z po-
wiatem świdnickim.

Magdalena Pawlik 

Chodnik przy ul. Krzywoustego oddany do użytku
Zakończyły się prace przy remoncie chodnika przy ul. Krzywoustego w Żarowie. Był to już kolejny etap tego 
zadania i chodnik został wyremontowany na odcinku, który wymagał pilnej modernizacji. 

Wyremontowany chodnik przy ul. Krzywoustego w Żarowie. 

Zmiana wizerunku terenu wokół
Urzędu i OSP w Żarowie

Prace przy zagospodarowaniu przestrzeni przy budynku Urzędu Miejskiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Żarowie dobiegają końca. 

Do użytku mieszkańców oddany 
został przebudowany parking, 
a zupełnie nowy wygląd zyskał 
skwer przed wejściem do budynku 
żarowskiego Urzędu. Skwer został 
przebudowany, a wokół całego 
budynku nasadzono kilkadziesiąt 
różnorodnych krzewów oraz drzew 
liściastych i iglastych. Teren dosto-
sowano do osób niepełnospraw-
nych, obniżono krawężniki, powstał 
także ciąg pieszych z płyt granito-
wych. Jest schludnie i estetycznie. 
– Inwestycja nie jest jeszcze zakoń-
czona, bowiem czekamy na mon-
taż ławek, koszy na śmieci i tablic 
informacyjnych. Ponadto trwają 
jeszcze prace na terenie Ochotni-
czej Straży Pożarnej, gdzie powsta-
ją nowe wiaty, które przeznaczone 
będą na eksponaty zabytkowe. 
W związku z modernizacją terenu 
przy Urzędzie usunięto przed bu-
dynkiem 3 robinie akacjowe, które 
były drzewami starymi i kruchymi. 
Dokonywano ich korekty ze wzglę-
du na zagrożenie, jakie stwarzały 
dla przechodniów. W ramach 
rewitalizacji utworzono zielony 
skwer z krzewami zimozielonymi 
i kwiatami niesezonowymi. Za-
sadzono 9 drzew trwałych przed 
budynkiem: 5 brzóz pendula i 4 
klony platanolistne czerwone. Po-
nadto w ramach rewitalizacji, wo-
kół całego budynku nasadzonych 
zostało kilkadziesiąt nowych krze-
wów i drzew. Zainstalowano także 

nowe oświetlenie i maszty flagowe. 
Dodatkowo zamontowane zo-
staną również kamery w ramach 
miejskiego monitoringu – mówi 
Piotr Neczaj z Referatu Inwestycji 
i Dróg Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie.
Wszystkie prace prowadzone przy 
ulicy Zamkowej realizowane są 
w ramach projektu „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów na 
terenie miasta Żarów poprzez 
remont dróg oraz zagospoda-
rowanie terenów i przestrzeni 
publicznych w celu przywrócenia 
lub nadania im nowych funk-
cji społecznych, edukacyjnych 
i rekreacyjnych”. W ramach tego 
samego projektu przebudowano 
drogi przy ul. Dworcowej, Koper-

nika, Kwiatowej, Mickiewicza, Pl. 
Wolności, Puszkina, Słowackie-
go, Sportowej, Wojska Polskie-
go, Zamkowej w Żarowie wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą 
i wyremontowano boisko sporto-
we. Całkowita wartość realizacji 
projektu wynosi: 7 787 826,24 zł, 
w tym dofinansowanie Fundu-
szy Europejskich (EFRR): 4 651 
968,43 zł, wkład Budżetu Państwa 
(BP): 463 863,06 zł.
Teren przy budynku Urzędu zo-
stał gruntownie przebudowany, 
a cały skwer zyskał mnóstwo 
nasadzeń nowych roślin. Jest 
to pierwszy etap prac, bowiem 
w planach jest także remont bu-
dynku Urzędu.

Magdalena Pawlik 

Trwa jeszcze montaż nowych wiat przy OSP Żarów. Będą tam prezento-
wane zbiory zabytkowego sprzętu bojowego. 

Uwaga działkowcy!
Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych „Relaks” w Żarowie przy-
pomina.

Zgodnie z Regulaminem Pol-
skiego Związku Działkowców 
na terenie ROD na działkach 
i ogródkach działkowych obowią-
zuje bezwzględny zakaz spalania 
wszelkich odpadów i resztek ro-
ślinnych. Osobom, które spalają 
odpady, liście lub gałęzie w ogro-
dzie działkowym za nieprzestrze-
ganie zakazu grozi kara admini-
stracyjna do 500 złotych. 
Przypominamy także 
działkowcom, że w dniu 
30 czerwca 2019r. minął 
termin wnoszenia opła-
ty ogrodowej za użytko-
wanie działki w 2019r. 
Wszelkie opłaty wno-
szone po terminie będą 
podwyższone o odsetki 
ustawowe. 

Biuro Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Relaks” w Żaro-
wie czynne jest w każdą środę 
w godz. 16.00-18.00. Opłaty 
wpłacać można na konto ban-
kowe: Bank Spółdzielczy Świd-
nica o/Żarów, nr konta 23 9531 
1032 2001 0000 0114 0001.

Przed pierwszym dzwonkiem
Remont dachu, odświeżanie sal lekcyjnych i sanitariatów, zakup nowych 
pomocy dydaktycznych oraz niezbędne naprawy w klasach. 

W SP Zastruże, w ramach wakacyjnych prac, wyremontowany został dach. 
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Dożynki gminne 
w Pożarzysku

Burmistrz Miasta Żarów, Sołtys i Rada Sołecka Pożarzyska oraz Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zapraszają wszystkich mieszkań-
ców na dożynki gminne, które w tym roku odbędą się w Pożarzysku. 

Sierpień i wrzesień to czas podzię-
kowań za zebrane plony, a dożyn-
ki to jeden z najpiękniejszych dni 
w roku każdego rolnika. Święto 
plonów to radość i odpoczynek po 
ciężkiej pracy. 
– Święto plonów to coroczne po-
dziękowanie rolnikom za trud 
związany z pracami polowymi. 
Obchodzimy je w tradycyjny, lu-
dowy sposób, z poszanowaniem 
staropolskich obyczajów. Jak co 
roku będą im przewodzić staro-
stowie dożynkowi, nie zabraknie 
też wieńców dożynkowych wyko-
nanych z kłosów zbóż i polnych 
kwiatów oraz chleba wypieczonego 
z tegorocznych zbiorów, który po-
dzielimy wśród zebranych – mówi 
burmistrz Leszek Michalak. 

Uroczystości dożynkowe roz-
poczną się mszą świętą w intencji 
wszystkich rolników w kościele 
p.w. św. Józefa w Pożarzysku. Na-
stępnie korowód dożynkowy wy-
ruszy na boisko sportowe w Poża-
rzysku, gdzie będą miały miejsce 
dalsze obchody dożynkowe. Po 
części oficjalnej rozpoczną się 
występy artystów. Przed zebraną 
publicznością swoje umiejętno-
ści zaprezentują lokalne zespoły 
wiejskie. Jak co roku nie zabraknie 
również stoisk wiejskich z pysz-
nym, swojskim jadłem. 
Dożynki Gminne w Pożarzysku, 
niedziela 8 września, Pożarzysko, 
od godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy!

4 Rowerowa gra miejska 
– Stary Żarów

Fundacja Inicjatywa B, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Stowarzyszenie „Rowerowy Żarów” zapraszają 
do uczestnictwa w 4 żarowskiej rozgrywce rowerowej „Stary Żarów 4 – Rowerowa gra miejska”. 

Zasady gry: 
Uczestnicy wydarzenia poru-
szają się wyłącznie na własnych 
rowerach lub pieszo zgodnie 
z zasadami ruchu drogowego 
oraz wskazówkami przekazanymi 
przez organizatora. Mapa (prze-
strzeń, pole gry) oraz karta zadań, 
będą rozdane rowerzystom przed 
rozpoczęciem gry w miejscu orga-
nizacyjnym (na placu k/Nefrytu). 
Rozstrzygnięcie gry: 
Uczestnicy muszą zdać kartę za-
daniową organizatorowi na mecie 
w ciągu 180 minut od rozpoczęcia 
gry. Karta zadaniowa musi zawie-

rać potwierdzenia z odwiedzo-
nych baz, zdobyte punkty oraz 
inne „załączniki” zdobyte w ciągu 
rywalizacji. Ogłoszenie wyników 
nastąpi niedługo po dotarciu na 
metę (meta znajduje się na placu            
k/boiska w Kalnie) ostatniego gra-
cza-ostatnich rowerzystów.
Wydarzenie jest bezpłatne. Liczba 
miejsc ograniczona (60 graczy – 
nie grup). Decyduje kolejność zgło-
szeń, które należy wysyłać na adres: 
wezmeudzial@inicjatywab.pl. 
W treści wiadomości prosimy po-
dać: imię i nazwisko, wiek, numer 
telefonu oraz nazwę grupy. 

W przypadku graczy 
niepełnoletnich wyma-
gana jest zgoda od opie-
kunów prawnych.
Każda grupa/uczestnik 
indywidualny Stary 
Żarów 4 – Rowerowa 
gra miejska, otrzyma 
unikatowy pakiet star-
towy oraz manifest gry 
– scenariusz rozgrywki. 
Dla każdego uczestnika 
przewidziane są nagro-
dy niespodzianki. Dla 
pierwszych trzech laure-
atów/grup przewidziane 
są nagrody główne: bony 
do sklepów rowerowych 

oraz ponad 100-letnia pocztówka 
z Gminy Żarów, a to wszystko 
o wartości ponad 1500,00 zł! 
Nagrody zostały ufundowane 
przez: Fundacja Inicjatywa B, 
Rowerowy Żarów oraz Urząd 
Miejski w Żarowie. Podczas wy-
darzenia, na mecie Stary Żarów 4 
– Rowerowa gra miejska, zostanie 
przeprowadzony konkurs na naj-
bardziej widowiskowy strój rowe-
rzysty z lat 30-40-tych XX wieku. 

Start: Plac k/ Nefryt – 16:00
Meta: Kalno k/ boiska – 18:00 

Data: sobota 31 sierpnia 2019r. 

Święto Dyni otrzymało dofinansowanie 
z programu „Decydujesz, pomagamy”

31 lipca ogłoszono zwycięzców VI edycji programu „Decydujesz, poma-
gamy”, który został objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta 
Żarów. 

W województwie 
dolnośląskim, dzięki 
wsparciu  Tesco i Fun-
dacji Tesco zrealizowa-
nych zostanie 30 inicja-
tyw społecznych, które 
korzystnie wpłyną na 
najbliższe otoczenie.
Miło nam poinformo-
wać, że projekt Święta 
Dyni złożony przez 
Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie 
zajął II miejsce w tej 
edycji programu „De-
cydujesz, pomagamy” 
i otrzymał dofinan-
sowanie w wysokości 
3.000 złotych. Tegorocz-
na edycja Święta Dyni 
odbędzie się 12 paź-
dziernika 2019 roku.
– Każda edycja pro-
gramu „Decydujesz, pomagamy” 
przynosi nowe emocje. To niesa-
mowite jak różnorodne pomysły 
są zgłaszane – z roku na rok 
wnioskodawcy coraz bardziej za-
skakują nas swoimi kreatywnymi 
pomysłami. Lokalne społeczności 
doskonale wiedzą czego potrzebują 
i w jaki sposób najlepiej zmienić 
swoją okolicę, dlatego program 
„Decydujesz, pomagamy” dosto-
sowuje się do ich potrzeb. Jesienią 

tego roku rusza siódma edycja 
naszego programu. Nie możemy 
się doczekać kolejnych twórczych 
inicjatyw w województwie dolno-
śląskim – mówi Marek Cywiński 
z Pracowni Badań i Innowacji 
Społecznych Stocznia. – Już teraz 
zachęcamy do przygotowywania 
nowych projektów i zgłaszania ich 
w nadchodzącej siódmej edycji – 
dodaje. 

 XIV Żarowska Prelekcja Historyczna
Żarowska Izba Historyczna zaprasza mieszkańców na kolejną w tym 
roku prelekcję historyczną. 

Podczas prelekcji poruszane 
będą dwa tematy: 
1. O mieszkańcach gminy 

Żarów, ich wojennych 
losach opowie Bogdan 
Mucha, archeolog, opie-
kun Żarowskiej Izby Hi-
storycznej,

2. O dziewczęcym obozie 
pracy Frauen-Arbeit-
slager Gräben, opowie 
Krzysztof Kaszub, histo-
ryk, autor wielu publika-
cji poświęconych historii 
Strzegomia i jego okolic.

Zapraszamy, piątek 6 
września, ul. Dworcowa 3, 
godz. 18.00, wstęp wolny. 

Podziękowanie
Sołtys, Rada Sołecka i mieszkań-
cy wsi Siedlimowice dziękują 
Dyrektorowi oraz pracownikom 
GCKiS w Żarowie, a także I.W. 
Markiewicz za zorganizowanie 
pikniku rodzinnego nad stawem 
przy młynie. 

Utrudnie-
nia w ruchu

Na niedzielę, 22 września zapla-
nowano imprezę sportową Ża-
rowskie Biegi Strefowe na trasie: 
ul. Armii Krajowej (koło Urzędu 
Miejskiego), ul. Przemysłowa, 
ul. Fabryczna, ul. Kwiatowa, Plac 
Wolności, ul. Hutnicza, ul. Kra-
sińskiego, ul. Gen. Władysława 
Sikorskiego, ul. Armii Krajowej 
(meta). 
W związku z organizacją impre-
zy nastąpią utrudnienia w ru-
chu. Na czas wyłączenia należy 
stosować się do obowiązującej 
tymczasowej organizacji ruchu 
oraz bezwzględne stosowanie się 
do poleceń służb porządkowych. 

Krzysztof Dutkiewicz
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Kiedy można bezpiecznie przejść na drugą stro-
nę ulicy? Jak prawidłowo poruszać się rowerem 
w mieście? Czy idąc poboczem należy trzymać się 
lewej, czy też prawej krawędzi jezdni? 

Najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów znają odpowiedzi 
na te pytania. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej 
Policji w Świdnicy, Komisariatu Policji w Żarowie 
i Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego zorganizowali na żarowskim targowisku 
w poniedziałek, 26 sierpnia festyn policyjny „Stop wy-
padkom. Bezpieczna droga do szkoły”.

– Głównym celem imprezy było podniesienie świa-
domości wśród najmłodszych, ale również dorosłych 
na temat ewentualnych zagrożeń i sposobów ich uni-
kania. W Żarowie powstało małe miasteczko ruchu 
drogowego, które pozwoliło na lepszą wizualizację 
tłumaczonych zasad bezpieczeństwa na drodze. Była 
to doskonała okazja, aby porozmawiać zarówno 
z dziećmi, jak również z ich rodzicami, dziadkami 
o tym, jak nie stać się ofiarą wypadku – mówiła sierż. 
szt. Magdalena Ząbek Oficer Prasowy Komendanta 
Powiatowego Policji w Świdnicy. 
Najmłodsi mogli wziąć udział w licznych konkur-
sach, w których organizatorzy zapewnili nagrody 
i niespodzianki, jednak największą atrakcją okazał 
się pokaz sprzętu policyjnego. Każdy, bez wyjątku 
mógł również zasiąść w policyjnym radiowozie. 

10 urodziny
żarowskiego chóru „Senyor Rici”

Były kwiaty, podziękowania, życzenia i okolicznościowy tort. W minioną niedzielę, 18 sierpnia żarowski chór 
kameralny „Senyor Rici” świętował 10-lecie swojej działalności. 

Swoje urodziny członkowie chó-
ru świętowali na I Dolnośląskim 
Przeglądzie Zespołów Folkowych 
i Ludowych „Kolorowo i Folkowo 
na Targ Street”, który odbył się na 
targowisku w Żarowie. Tego dnia 
na żarowskiej scenie prezentowały 
się zespoły ludowe i kapele śpie-
waczy, które przyjechały na zapro-
szenie chóru „Senyor Rici”. 
– Dziękujemy, że tak licznie i ko-
lorowo zechcieliście spędzić z nami 
ten wyjątkowy dla nas dzień – 
mówił Ryszard Fidler założyciel 
i opiekun żarowskiego chóru “Se-
nyor Rici”.
Wspólnie z żarowskimi muzyka-
mi zaśpiewały zespoły: „Retro” 
ze Strzegomia, „Dobromierza-
nie” z Dobromierza, „Ale Babki” 
z Witoszowa, „Górzanie” z Piławy 
Górnej, „Jarzębina” z Kobierzyc, 

„Listek Koniczyny” z Mietkowa, 
„Jaworzynianie” z Jaworzyny Ślą-

skiej, „Krukowianie” z Krukowa 
oraz „Żarowianie” z Żarowa. 

Na zdjęciu członkowie żarowskiego chóru „Senyor Rici”, który w tym roku 
obchodzi 10-lecie swojego funkcjonowania. (Foto: Marek Wąsowski)

Zawody jeździeckie w ośrod-
ku Stajnia Wierzbna Biały Las

Ośrodek jeździecki Biały Las w Wierzbnej był organizatorem ogólnopol-
skich zawodów w skokach przez przeszkody dla dzieci i młodzieży na 
kucach i dużych koniach. 

Ogólnopolskie zawody w skokach przez przeszkody w Wierzbnej cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. (Foto: Katarzyna Broda Photography)

Zawody odbywały się w dniach 
02-04 sierpnia, a w rywalizacji 
sportowej uczestniczyło ponad 
170 koni i kucy z różnych regio-
nów Polski.
Przez trzy dni widzowie mogli śle-
dzić zmagania na różnych wyso-

kościach przeszkód, od 50 cm dla 
kucy do 130 cm dla dużych koni. 
Łącznie rozegrano aż 54 konkursy. 
Gratulujemy i zapraszamy do Staj-
nia Wierzbna Biały Las na kolejne 
zawody jeździeckie. 

Chlebowzięci, 
czyli konkurs na 

najlepszy chleb do-
mowego wypieku

Już po raz czwarty w zabytkowym 
młynie w Siedlimowicach zostanie 
zorganizowany Festiwal Mąki. Tym 
razem miłośnicy chleba, dobrego 
jedzenia i sztuki spotkają się w so-
botę, 7 września.
Pieczesz chleb, uważasz, że robisz 
to dobrze? Ten konkurs jest dla 
ciebie. Po raz kolejny Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Ża-
rowie zaprasza do wzięcia udziału 
w konkursie na Najlepszy Chleb 
Domowego Wypieku „Chlebow-
zięci”. Konkurs organizowany 
jest w ramach IV Festiwalu Mąki. 
W tym roku po raz drugi przy-
znana zostanie nagroda specjalna 
dla najlepszego piekarza z terenu 
gminy Żarów. 
Uczestnikami konkursu mogą 
być osoby wypiekające amatorsko 
chleb w warunkach domowych. 
Każdy miłośnik domowego wypie-
ku może zgłosić jeden chleb o do-
wolnej gramaturze. Ocenie będzie 
poddawany smak, kolor i zapach. 
Jury także będzie brało pod uwagę 
wrażenie ogólne chlebów. 
Laureatów poznamy 7 września 
podczas IV Festiwalu Mąki, który 
organizowany jest na terenie gmi-
ny Żarów w zabytkowym i wciąż 
działającym młynie w Siedlimo-
wicach.

Siedlimowice pachnące 
chlebem, czyli Festiwal 

Mąki po raz czwarty
Warsztaty ważenia piwa domowym sposobem, stoiska 
ze zdrową żywnością, rozstrzygnięcie konkursu na 
najlepszy chleb domowego wypieku „Chlebowzięci”, 
gry i zabawy dla najmłodszych oraz spektakl w wyko-
naniu Teatru Bezdomnego to tylko niektóre atrakcje 
IV Festiwalu Mąki w Siedlimowicach.
Już w sobotę, 7 września w młynie w Siedlimowicach 
wielkie święto mąki. Najważniejszym punktem święta 
już tradycyjnie będzie konkurs na najlepszy chleb do-
mowego wypieku „Chlebowzięci”. Uczestnikami kon-
kursu mogą być osoby wypiekające amatorsko chleb 
w warunkach domowych. Każdy miłośnik domowego 
wypieku może zgłosić jeden chleb o dowolnej grama-
turze. Ocenie będzie poddawany smak, kolor i zapach, 
a także ogólne wrażenie. Jury także będzie brało pod 
uwagę wrażenie ogólne chlebów. Ponadto po raz ko-
lejny przyznana zostanie nagroda specjalna dla najlep-
szego piekarza z terenu gminy Żarów. 
W tym roku wspólnie z żarowskim browarem Hoppy 
Lab zorganizowane zostaną warsztaty ważenia piwa 
domowym sposobem. Oczywiście będzie to piwo 
z siedlimowickiej pszenicy, a jego smak poznamy 
podczas kolejnego wydarzenia organizowanego 
przez GCKiS – Święta Dyni. Na Festiwalu Mąki nie 
zabraknie również doskonałych podpłomyków, ciast, 
bułeczek drożdżowych wypiekanych przez panią 
Iwonę Markiewicz, właścicielkę młyna. Z kolei Bog-
dan Mucha, historyk z Żarowskiej Izby Historycznej 
zabierze nas w podróż w czasie. Poznamy ciekawe 
dzieje młyna w Siedlimowicach, a także przybliży 
nam historię zespołu pałacowo-folwarcznego w Sie-
dlimowicach. Tradycją jest, że na Festiwalu Mąki 
pojawiają się również artyści. W ubiegłym roku go-
ściliśmy muzyków z zespołu Tantua, a podczas tego-
rocznej edycji zapraszamy wszystkich na monodram 
„Sprawa się rypła” w wykonaniu Ryszarda Dykcika 
z Teatru Bezdomnego, który zakończy tegoroczną 
edycję Festiwalu Mąki.
Festiwal Mąki w Siedlimowicach: 7 września 2019 r. 
w godzinach 14.00-19.00. 
Regulamin konkursu „Chlebowzięci” dostępny jest 
na stronie www.centrum.zarow.pl i www.um.zarow.pl 

Nowy 
przystanek 

w Imbramo-
wicach

Przy ul. Żarowskiej w Imbramo-
wicach, na prośbę mieszkańców 
wsi, wyznaczony został nowy 
przystanek autobusowy do ob-
sługi pasażerów.

Wszystkich informacji dotyczących zakupu 
biletów miesięcznych udziela przewoźnik.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić 
do przewoźnika Stanisława Ptaka 

pod nr tel. 605 536 083. 

O bezpieczeństwie 
podczas festynu

Funkcjonariusze policji przypominali najmłodszym 
i ich rodzicom zasady bezpiecznego poruszania się 
w ruchu drogowym.

Trwają zapisy
Po raz czwarty biegaczki i biegacze 
powalczą o triumf w Żarowskich 
Biegach Strefowych. Organizator 
GCKiS w Żarowie przygotował 
w tym roku wiele nowinek. Po raz 
pierwszy w historii biegu osoby, 
które zdecydują się wystartować 
w obydwu dystansach (5 i 10 km) 
sklasyfikowani zostaną w „Ża-
rowskiej piętnastce”. Dodatkowo 
w biegu głównym na dystansie 10 
km zobaczymy na trasie małżeń-
stwa. Oprócz klasyfikacji druży-
nowej firm działających w WSSE 
„Invest-Park” wyłoniony zostanie 
najlepszy zawodnik i zawodniczka 
strefy na dystansie 10 km.  
Sportowe wydarzenie odbędzie 
się 22.09. Zapisy na portalu www.
datasport.pl

Przygotowa-
nia do sezonu

Młodzi piłkarze Silesia Żarów 
szkolili swoje umiejętności na 
siedmiodniowym obozie piłkar-
skim w Białym Borze. Oprócz 
treningów i meczy kontrolnych 
znalazł się czas na wypoczynek. 

Krzysztof Dutkiewicz
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Pchnięcie kulą i rzut młotem 
mężczyzn to były konkuren-
cje, które zapowiadały się 
najciekawiej trzeciego dnia 
lekkoatletycznych mistrzostw 

Polski, które odbywały się 
w Radomiu. W tej ostatniej 
konkurencji na starcie poja-
wili się dwaj najlepsi obecnie 
zawodnicy na świecie, ale 
sam konkurs rozczarował. 
Zarówno Paweł Fajdek, jak 
i Wojciech Nowicki, przyje-
chali na mistrzostwa Polski 
wprost z bardzo ciężkich zgru-
powań i było to widać w ich 

rzutach. Po dwóch latach tytuł 
mistrza Polski odzyskał Faj-
dek. Trzykrotny mistrz świata 
rzucił 78,61 m. Nowickiego 
wyprzedził o prawie cztery 

metry uzyskując 74,75 m. 
– Szykujemy się z Wojtkiem 
do mistrzostw świata i dlate-
go te wyniki nie były aż tak 
dobre. Ale 78 metrów to też 
przyzwoity rezultat. Cieszę się, 
że po dwóch latach wracam 
na najwyższy stopień podium 
mistrzostw Polski – mówił po 
konkursie Paweł Fajdek 

Krzysztof Dutkiewicz

Ruszyła okręgówka
Na boiska piłkarskie powrócili piłkarze Zjednoczonych Ża-
rów. Po spadku z IV ligi żarowianie walczą o jak najwyższą 
pozycję na boiskach wałbrzyskiej okręgówki.

W pierwszych trzech kolejkach podopieczni Macieja Jawor-
skiego zgromadzili siedem punktów. Bezbramkowym remi-
sem zakończyła się konfrontacja z Trojanem Lądek Zdrój. 
W tym przypadku jednak można mówić o niedosycie, bo bia-
ło-niebiescy mierzyli się z beniaminkiem ligi. Zdecydowanie 
lepiej zaprezentowali się Zjednoczeni w meczu wyjazdowym, 
pokonując pewnie innego z beniaminków Dabro-Bau Mako-
wice 4:2. Pierwsze trafienie dla żarowian zdobył szesnastoletni 
Dawid Marzec. Kolejne bramki padły łupem Mateusz Koło-
dzieja oraz dwukrotnie Romana Khvostenko. Wysoką skutecz-
ność żarowianie podtrzymali w pojedynku z Kryształem Stro-
nie Śl. W pierwszej części spotkania pomimo dużej przewagi 
żarowian, bramek nie zobaczyliśmy. Po zmianie stron worek 
z celnymi golami rozwiązał się. Po bramkach Kołodzieja, 
Czocha i Khvostenko skończyło się 3:0, ale wygrana mogła 
być jeszcze bardziej okazała, bo rzutu karnego nie wykorzystał 
Szuba. 
W innych spotkaniach arcyciekawe widowisko zobaczyli 
kibice w Nowicach. Wszystkie cztery bramki padły w ostat-
nich dwudziestu minutach pojedynku. Venus dwukrotnie 
wychodził na prowadzenie, ale ostatecznie musiał pogodzić 
się podziałem punktów, remisując 2:2 z Zamkiem Kamieniec 
Ząbkowickim. 
Wysoko, bo 4:1 zwyciężył też Grom Witków. Jeszcze dwa 
miesiące temu taki rezultat na boisku w Tuszynie byłby nie 
lada sensacją, ale aktualnie Victoria nie dysponuje już tak 
mocnym składem. Po decyzji o nie przystąpieniu do IV ligi 
klub opuściło wielu czołowych graczy i w tym sezonie Victo-
ria jeszcze nie zapunktowała. 
Niepokonanymi zespołami pozostają Nysa Kłodzko oraz 
Orzeł Lubawka. 

Wyniki 3. kolejki
Zdrój Jedlina Zdrój Granit Roztoka 1-1
Zjednoczeni Żarów Kryształ Stronie Śląskie 3-0
Orzeł Lubawka Płomień Makowice 4-1
Karolina Jaworzyna Śl. Trojan Lądek Zdrój 1-1
Wenus Nowice Zamek Kamieniec Ząbk. 2-2
Skałki Stolec Nysa Kłodzko 0-3
Sparta Ziębice Włókniarz Kudowa Zdrój 2-1
Victoria Tuszyn Grom Witków 1-4

Tabela, kl. okręgowa (Wałbrzych)
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Nysa Kłodzko 3 9 3 0 0 8-1
2.  Orzeł Lubawka 3 9 3 0 0 9-4
3.  Granit Roztoka 3 7 2 1 0 11-4
4.  Zjednoczeni Żarów 3 7 2 1 0 7-2
5.  Grom Witków 3 6 2 0 1 7-3
6.  Sparta Ziębice 3 6 2 0 1 11-10
7.  Zamek Kamieniec Ząbk. 3 4 1 1 1 7-5
8.  Wenus Nowice 3 4 1 1 1 6-7
9.  Zdrój Jedlina Zdrój 3 4 1 1 1 4-4
10.  Karolina Jaworzyna Śl. 3 4 1 1 1 5-5
11.  Włókniarz Kudowa Zdrój 3 3 1 0 2 5-6
12.  Płomień Makowice 3 3 1 0 2 6-9
13.  Trojan Lądek Zdrój 3 2 0 2 1 3-4
14.  Victoria Tuszyn 3 0 0 0 3 3-10
15.  Kryształ Stronie Śl. 3 0 0 0 3 1-8
16.  Skałki Stolec 3 0 0 0 3 3-14

Krzysztof Dutkiewicz

Spędzili wakacje pomagając innym
Za kilka dni zabrzmi szkolny dzwonek oznajmujący, iż skończył się czas 
uczniowskiej laby, odpoczynku i beztroskiej zabawy. 

My podejrzeliśmy jak spędzali swój wolny 
czas osoby, które przyjemność i pasję połą-
czyli z pomaganiem innym.
Małgorzata i Piotr Niewada wraz z sy-
nami Kacprem i Patrykiem (12 i 8 lat) 
stwierdzili, że chcą zrobić coś innego niż 
dotychczas ze swoim wspólnym urlo-
pem. Razem latali po Europie, odwiedzili 
większą część naszego pięknego kraju 
podróżując autem. Tym razem chcieli 
czegoś więcej. Kacper zaproponował ro-
wery i padło na Mazury. Jest pomysł jest 
realizacja, ale żeby nie był to tylko spor-
towy wyczyn i wakacyjna przygoda po-
stanowili kręcić blisko 600 km dla osób 
potrzebujących. Z pomocą aplikacji „od-
lotowa jazda” wsparli jedną z fundacji 
pomagającą pełnoletnim wychowankom 
domów dziecka opuszczających mury placówki w zakupie 
własnego mieszkania. Ruszyli z Kalna i przez jedenaście 
dni pokonali 588 km, każdy spalił blisko 20 tys, kalorii, 
wypijając przy tym ok. 88 litrów wody. Przejechali przez 
wiele pięknych miejsc, poznali wspaniałych ludzi, ura-
towali jednego kotka oraz znaleźli pieskiego uciekiniera, 
którego przekazali właścicielowi. Mają kilka przemyśleń 
dotyczących ścieżek rowerowych, oznakowania, bezpie-
czeństwa rowerzystów na drodze oraz tego co zabrać na 
rowerową eskapadę, a co w ogóle nie było potrzebne, ale 
przede wszystkim każdy kilometr to konkretne wsparcie 
finansowe dla podopiecznych domu dziecka.
Motoryzacja to ich jedna z wielu pasji. Michał Kozak 
oraz Maciej Mól pokonali ponad 4,5 tys. kilometrów 
uczestnicząc w największym na świecie charytatywnym 
rajdzie Złombol w 13. jego edycji. Samochody rodem 
z PRL-u tym razem podbiły Irlandię. Warunkiem wzięcia 
udziału jest posiadanie starego samochodu oraz sprzeda-
nie całej powierzchni reklamowej samochodu darczyńcom 
za minimum 2000 złotych oraz przekazanie ich na konto 
rajdu. Złombol to przygoda, wolność i walka ze swoimi 
słabościami. Samochody często starsze od swoich kierow-
ców, codzienne awarie i brak pomocy ze strony mechanika 

to dla uczestników rajdu chleb powszedni. 
Wyjechali z Kalna, by stawić się na starcie 
w Katowicach. Trasa przebiegała przez 
Czechy, Niemcy, Holandię, Belgię, Fran-
cję, Anglię i wreszcie meta w Górach Wic-
klow w Irlandii. Cel udało się osiągnąć. 
Dzięki sponsorom z gminy Żarów zebrali 
2 tys. złotych. Pieniążki w całości trafią 
do domów dziecka. Jak zapewniają orga-
nizatorzy w ciągu 12 lat działania rajdu 
pomogli już 3275 dzieciom z 90 domów 
dziecka. 
– Nie obyło się bez awarii z autem. Mie-
liśmy problem z chłodzeniem naszego sa-
mochodu. Na szczęście udało się naprawić 
usterkę bez pomocy z zewnątrz. Po tygo-
dniu odkąd wystartował Złombol, koń-
czymy tą przygodę. Bezpiecznie i szczęśli-
wi wracamy naszą wyremontowaną Ladą 
kombi rocznik 1992 do domu. Dziękujemy 
naszym sponsorom za wsparcie, zebra-
ne pieniążki trafiły do dzieci z domów 

dziecka. Czy to był ostatni raz? Zobaczymy! – relacjonuje 
Michał Kozak.
Mamy nadzieję, że ten krótki artykuł zachęcił Was do spę-
dzania czasu wolnego w inny, nieoczywisty sposób, a przy 
okazji można pomóc innym. Wszak kolejne wakacje już 
za niespełna dziesięć miesięcy! 

Krzysztof Dutkiewicz

Na Mazury już coraz bliżej.

Tuż przed startem kierowcy wraz z żonami, źródło: FB

Wyniki niższych lig piłkarskich
kl. A – 3. kolejka
Orzeł Witoszów – Zieloni Mrowiny 2:1
Wierzbianka Wierzbna – GLKS Kamiennik 7:0
kl. B – 3. kolejka
Silesia Żarów – Grom Panków 1:1
Sokół Kostrza – Błyskawica Kalno 1:3
Zryw Łażany – Iska Witków Śl. 2:4

Fighter Żarów na obozie
Fighter Żarów wraz z klubem pięściarskim Polonia 
Świdnica oraz Fighter Kaczmarek Grodowski wziął 
udział w obozie sportowym, przygotowującym do ko-
lejnej części sezonu 2019. Bazą sportową był nadmor-
ski Łukęcin. Profesjonalne rękawice uczestnikom za-
pewnił Wojciech Pawłowski z Przedsiębiorstwa AMS. 

Wyżej w rankingu 
W czeskich Pardubicach Damian Daniel zarobił kolej-
ne 30 oczek do rankingu szachowego, który na dzień 
dzisiejszy wynosi 2200. W całym turnieju zdobył 4 
z 9 możliwych punktów, ogrywając trzech mistrzów 
FIDE. 

Gdyński Ironman
W Gdyni odbył się Enea Ironman 70.3. Uczestnicy 
do pokonania mieli 1,9 km pływania, 90 km jazdy 
na rowerze oraz 21,1 km biegu. Całkowity dystans 
113,3 km. W zawodach wystąpiła trójka mieszkań-
ców Żarowa. Wyniki: Tomasz Rudnik – miejsce 169, 
czas 4:37:43, Krzysztof Godlewski – miejsce 252, 
czas 4:44:46, Marcin Motowidło – miejsce 1001, czas 
5:33:36

Odzyskał tytuł
Ostatnimi czasy łatwiej zdobywał tytuły mistrza świata niż 
zwyciężał w mistrzostwach Polski. Paweł Fajdek po dwóch la-
tach odzyskał złoty krążek w krajowym czempionacie.

Sportowy Flesz

Dwa lata czekał Paweł Fajdek na złoto MP, źródło: www.pzla, 
fot. M. Biczyk
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