
Odnowione
budynki

22 września, ulicami Żarowa przebiegną uczestnicy 
4. Żarowskich Biegów Strefowych. 

Czytaj na stronie 6.

Przechodząc ulicami Żarowa trudno nie zauważyć bu-
dynków, które zostały wyremontowane.

Czytaj na stronie 5.

Każdy, kto przyjechał na gminne dożynki do Pożarzyska mógł podziwiać pomysłowe dekoracje, które stanęły w wielu miejscach na terenie wsi. 

Czytaj na stronie 7.
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609 371 999
www.walesta.com

Uwaga mieszkańcy!
Przypominamy, 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). 
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Komunikat powiatowego inspektora
nadzoru budowlanego w Świdnicy

W związku z licznymi wątpliwościami doty-
czącymi konieczności wykonywania przez 
właścicieli obiektów budowlanych (w tym 
właścicieli placów zabaw) okresowych kon-
troli przypominam, że zgodnie z przepisem 
art. 62 ustawy Prawo budowlane obiekty 
budowlane powinny być w czasie ich użyt-
kowania poddawane przez właściciela lub 
zarządcę kontroli:

 ▶ okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej 
na sprawdzeniu stanu technicznego:

 ▶ elementów budynku, budowli i instalacji na-
rażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 
i niszczące działania czynników występują-
cych podczas użytkowania obiektu,

 ▶ instalacji i urządzeń służącyc h ochronie śro-
dowiska,

 ▶ instalacji gazowych oraz przewodów komino-
wych (dymowych, spalinowych i wentylacyj-
nych);

 ▶ okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegają-
cej na sprawdzeniu stanu technicznego i przy-
datności do użytkowania obiektu budowla-
nego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 
otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte 
również badanie instalacji elektrycznej i pio-
runochronnej w zakresie stanu sprawności 
połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków 
ochrony od porażeń, oporności izolacji prze-
wodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

 ▶ bezpiecznego użytkowania obiektu każdora-
zowo w przypadku wystąpienia okoliczności, 
o których mowa w art. 61 pkt. 2 (np. pożaru).

Właściciele i zarządcy: budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych oraz obiektów 
budowlanych: budownictwa zagrodowego 
i letniskowego i obiektów  wymienionych 
w art. 29 ust. 1 są zwolnieni jedynie z obo-
wiązku kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 

1 lit. a (czyli kontrola elementów budynku, 
budowli i instalacji narażonych na szkodli-
we wpływy atmosferyczne i niszczące dzia-
łania czynników występujących podczas 
użytkowania obiektu).
Kontrole, o których mowa powyżej, prze-
prowadzają osoby posiadające uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej specjalności, 
natomiast kontrole stanu technicznego in-
stalacji elektrycznych, piorunochronnych 
i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 
1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby 
posiadające kwalifikacje wymagane przy 
wykonywaniu dozoru nad eksploatacją 
urządzeń, instalacji oraz sieci energetycz-
nych i gazowych.
Z kolei przepis art. 70 ust 1 ustawy Prawo 
budowlane stanowi, że właściciel, zarządca 
lub użytkownik obiektu budowlanego, na 
których spoczywają obowiązki w zakresie 
napraw, określone w przepisach odrębnych 
bądź umowach, są obowiązani w czasie 
lub bezpośrednio po przeprowadzonej 
kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 
1-4a, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz 
uzupełnić braki, które mogłyby spowodo-
wać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, 
a w szczególności katastrofę budowlaną, 
pożar, wybuch, porażenie prądem elek-
trycznym albo zatrucie gazem.
Kto nie spełnia wyżej wymienionych obo-
wiązków podlega karze aresztu albo karze 
ograniczenia wolności, albo karze grzywny.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Świdnicy

Barbara Rajca

Burmistrz Miasta 
Żarów informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zam-
kowa 2, został wywieszony na okres 21 
dni wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży w oparciu o Zarządze-
nie Nr 137/2019 z dnia 27.08.2019r.

Rozkład jazdy autobusów szkolnych
Obowiązujący rozkład jazdy autobusów szkol-
nych dowożących dzieci do szkół od września 
2019 roku dostępny jest na stronie internetowej 
www.um.zarow.pl 

II etap prac kanalizacyjnych
przy ul. Modrzewiowej i Jesionowej w Żarowie

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Żarowie Sp. z o.o. informuje, że od dnia 
02.09.2019r. rozpoczęły się prace związane 
z drugim etapem budowy sieci wodocią-
gowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 
Modrzewiowej i Jesionowej w Żarowie.
Realizacja prac będzie związana z utrud-
nieniami w ruchu drogowym, przemiesz-
czaniem się sprzętu budowlanego (koparki, 

samochód ciężarowy) oraz głębokimi wy-
kopami. Prosimy o zachowanie szczególnej 
ostrożności przy poruszaniu się na obszarze 
objętym ww pracami.
Prace będą realizowane w godzinach od 
7.00 do 15.00 przez okres ok 3 miesięcy.

Za powstałe utrudnienia 
z góry przepraszamy.

Uwaga! Znak drogowy postawiono w inne miejsce
Informujemy, że znak drogowy Obszar Zabudowany (D-42), który znajdował się przy 
wjeździe do Żarowa od strony Bożanowa przestawiony został w inne miejsce.
Obszar zabudowany rozpoczyna się już od strony Bożanowa, na wysokości pierwszych 
zabudowań jednorodzinnych, czyli przed skrzyżowaniem ulic Armii Krajowej i Modrze-
wiowej. 
Apelujemy, aby kierowcy zwracali uwagę na znaki i przestrzegali przepisów obowiązują-
cych w terenie zabudowanym.

Utrudnienia w ruchu
Na niedzielę, 22 września zaplanowano imprezę 
sportową Żarowskie Biegi Strefowe na trasie: ul. 
Armii Krajowej (koło Urzędu Miejskiego), ul. 
Przemysłowa, ul. Fabryczna, ul. Kwiatowa, Plac 
Wolności, ul. Hutnicza, ul. Krasińskiego, ul. Gen. 
Władysława Sikorskiego, ul. Armii Krajowej 
(meta).
W związku z organizacją imprezy nastąpią utrud-
nienia w ruchu. Na czas zawodów należy stosować 
się do obowiązującej tymczasowej organizacji 
ruchu oraz bezwzględnie stosować się do poleceń 
służb porządkowych.

Krzysztof Dutkiewicz

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach programu „Mój prąd”

„Mój prąd” to rządowy program dopłat do instalacji montażu paneli fotowoltaicznych 
w gospodarstwach domowych. Program jest dofinansowany z budżetu Skarbu Państwa. 

Kto może skorzystać z programu?
Program „Mój prąd” obejmuje swym dzia-
łaniem gospodarstwa domowe, których 
właściciele dokonają zakupu i montażu 
paneli fotowoltaicznych. Beneficjentami 
dopłat mogą być wyłącznie osoby fizyczne. 
Moc instalacji fotowoltaicznej musi wyno-
sić od 2 do 10 kW. W ramach programu 
można otrzymać dotację, czyli bezzwrotną 
pomoc finansową do wykorzystania w celu 
budowy instalacji fotowoltaicznych. Dofi-
nansowanie następuje w formie dotacji do 
50% kosztów kwalifikowanych mikroinsta-
lacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia 
nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsię-
wzięcie.

Jak i kiedy złożyć wniosek?
Wniosek o dofinansowanie z programu 
„Mój prąd” można składać osobiście w pla-
cówce Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie. Termin pierwszego naboru trwa 
od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 r. lub 
do wyczerpania alokacji środków. Wnioski 
należy składać na formularzu dostępnym 
na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.
pl/moj-prad wyłącznie w wersji papierowej, 
z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, 
w kopercie opatrzonej adnotacją „Program 
priorytetowy ‘Mój Prąd’” osobiście lub wy-
słać pocztą na adres: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruk-
torska 1, 02-673 Warszawa. 

Wszystkie dokumenty: regulamin konkur-
su, ogłoszenie o naborze, wnioski o dofi-
nansowanie, zaświadczenia znajdują się do 
pobrania na stronie internetowej: http://
nfosigw.gov.pl/moj-prad/ 
Koordynator programu: Marcin Jamioł-
kowski nr tel. 22 45 90 387.

Odblaski trafiły do najmłodszych uczniów
W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” funkcjonariusze Komisariatu Policji w Ża-
rowie wręczyli odblaski uczniom klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żaro-
wie. Odblaski zostały ufundowane przez Gminę Żarów oraz Daicel Safety Systems Europe 
z żarowskiej podstrefy WSSE Invest-Park.  

 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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Kronika policyjna
Funkcjonariusze za-
trzymali złodziei pa-
liwa w Gołaszycach

Policjanci z komisariatu policji 
w Żarowie zatrzymali 44-letniego 
mieszkańca powiatu świdnickie-
go, który włamał się do koparko-
-ładowarki w Gołaszycach, skąd 
ukradł olej napędowy w ilości 
około 200 litrów. W dniu zatrzy-
mania mężczyzna był nietrzeźwy. 
Straty zostały wycenione na kwotę 
1500 złotych. W toku dalszych 
czynności funkcjonariusze usta-
lili i zatrzymali także 45-letniego 
mieszkańca powiatu wrocław-
skiego, podejrzanego o dokonanie 
wspólnie i w porozumieniu z za-
trzymanym wcześniej mężczyzną 
włamania do koparki Volvo i kra-
dzieży oleju napędowego. 

Za kierownicą 
z promilami

43-letni obywatel Ukrainy kie-
rował pojazdem marki Nissan 
Primera po drodze publicznej, 
będąc pod wpływem alkoholu. 
Pierwsze badanie wykazało 1,45 
mg/l, a drugie 1,63 mg/l promila 
alkoholu we krwi. Pojazd został 
zabezpieczony na parkingu strze-
żonym, a zatrzymany został osa-
dzony w Policyjnym Pomieszcze-
niu dla Osób Zatrzymanych KPP 
Kamienna Góra. Powiadomiono 
także Konsulat Generalny Ukra-
iny w Krakowie.

Włamał się do sa-
mochodu i ukradł 

akumulator
Nieustalony sprawca poprzez 
wygięcie ramy okiennej drzwi 
kierowcy dostał się do wnętrza 
pojazdu Renault Clio zaparkowa-
nego na parkingu. Z samochodu 
ukradł akumulator nieustalonej 
marki, czym spowodował straty 
w wysokości 200 złotych. Do 
zdarzenia doszło przy ul. Armii 
Krajowej w Żarowie.

Złodzieje ukradli olej 
napędowy z samo-
chodu ciężarowego

Funkcjonariusze policji prowadzą 
czynności w sprawie kradzieży 
oleju napędowego, do której 
doszło na terenie Siedlimowic. 
Nieznany sprawca po uprzednim 
wyłamaniu korka wlewu paliwa 
w zaparkowanym samochodzie 
ciężarowym marki Scania doko-
nał kradzieży około 300 litrów, 
a dzień później około 150 litrów 
oleju napędowego. Do kradzieży 
doszło na terenie kopalni granitu 
w Siedlimowicach. Łączne straty 
oszacowano na kwotę 2100 zło-
tych. 

Kolizja drogo-
wa w Tarnawie

Kierująca pojazdem osobowym 
marki Volkswagen Golf 49-letnia 
mieszkanka powiatu świdnickiego 
z nieustalonych przyczyn straciła 

panowanie nad prowadzonym 
pojazdem, zjechała do rowu i ude-
rzyła w drzewo. Kobieta została 
przewieziona przez zespół pogo-
towia do szpitala Latawiec celem 
przeprowadzenia badań. Pojazd 
został zabezpieczony na parkingu 
policyjnym.

Kierował pojazdem 
pomimo cofnię-
tych uprawnień

28-letni mieszkaniec powiatu 
świdnickiego został zatrzymany za 
kierowanie pojazdem marki Hy-
undai pomimo cofniętych upraw-
nień do kierowania. Mężczyznę 
zatrzymano przy ul. Ogrodowej 
w Żarowie. Decyzję o cofnięciu 
uprawnienia do kierowania pojaz-
dami wydał Starosta Świdnicki.

Ukradł elektronarzę-
dzia za 25 tysięcy

Do zdarzenia doszło w Kalnie. 
45-letni mieszkaniec zawiadomił 
funkcjonariuszy, że nieznany 
sprawca poprzez wyłamanie płyty 
OSB zabezpieczającej wejście do 
hali produkcyjnej ukradł elektro-
narzędzia oraz kanister plastikowy 
z zawartością oleją napędowego. 
Straty zostały wycenione na kwo-
tę 25.830 złotych. Do drugiego 
zdarzenia doszło na terenie Boża-
nowa. Sprawca dokonał kradzieży 
z ciągnika zaparkowanego na 
posesji stalowego tylnego zacze-
pu do sprzęgania i zaczepiania 
przyczep rolniczych. Łączna suma 
poniesionych strat na szkodę 
49-letniego mieszkańca to kwota 
1500 złotych. 

Ukradł skrzynkę 
narzędziową wraz 

z narzędziami
Nieznany sprawca ukradł z szafy 
telekomunikacyjnej przy prze-
jeździe kolejowym w Imbramo-
wicach skrzynkę narzędziową 
wraz z narzędziami. Straty zostały 
wycenione na kwotę 3.000 złotych 
na szkodę firmy ATE z siedzibą 
w Zbąszynie. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. 
Wywiad z Komendant Policji w Żarowie

Na jednym z portali społeczno-
ściowych mieszkaniec Żarowa 
opublikował ankietę dotyczącą 
bezpieczeństwa mieszkańców 
oraz funkcjonowania żarowskiego 
komisariatu Policji. Internauci 
odpowiadali na pytania, czy czują 
się bezpiecznie na terenie gminy 
Żarów i jak oceniają pracę Policji 
w Żarowie. O tematach związa-
nych z bezpieczeństwem miesz-
kańców naszej gminy rozmawia-
my z Katarzyną Wilk komendant 
Policji w Żarowie.
– W komentarzach, które pojawiły 
się na jednym z portali społecz-
nościowych mieszkańcy skarżą się 
na opieszałość policjantów, brak 
interwencji po zgłoszeniu zdarzenia 
i zbywanie osób poszkodowanych. 
Jak Pani komendant odniesie się do 
tych informacji?

– Porządek na terenie całego mia-
sta i bezpieczeństwo mieszkańców 
to priorytetowe, ustawowe zadania 
realizowane podczas codziennej 
służby, w związku z powyższym 
żadne zgłoszenie dotyczące łama-
nia prawa nie pozostało i nie po-
zostanie bez reakcji. Zaznaczam, 
że wszelkie połączenia na nr alar-
mowe 112 są rejestrowane, a co 
za tym idzie brak jest możliwości 
zaniechania wykonania czynności 
w danej sprawie.
– W jakich godzinach czynny jest 
komisariat policji w Żarowie? Co 
z weekendami? Gdzie w takich sytu-
acjach swoje problemy mogą zgła-
szać mieszkańcy naszej gminy?

– Komisariat Policji w Żarowie 
czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30-15.30. W każ-
dy wtorek funkcjonariusze KP Ża-
rów w godz. 15.15-17.00 przyjmu-
ją także interesantów. Jeśli chodzi 
o kwestię dotyczącą godzin funk-
cjonowania Komisariatu Policji 
w Żarowie to zaznaczyć należy, iż 
KP w Żarowie za chowuje ciągłość 
pracy policyjnej, jest ona bezpo-
średnio powiązana ze schematem 
organizacyjnym KPP w Świdnicy. 
Powyższe wymusza w określony 
sposób organizowanie i dyslokowa-
nie patroli na terenie miasta i gmi-
ny Żarów, a także miasta i gminy 
Jaworzyna Śląska.
– Co z nocnymi patrolami? Czy 
takie funkcjonują? Jeśli tak, to jak 
często?

– Pełnienie służby w patrolach 
nocnych, tak jak określiłam powy-
żej, wynika ze schematu jednostki 
organizacyjnej KPP w Świdnicy. 
Zaznaczam jednak, że każdej nocy 
pełniona jest służba patrolowa 
na terenie miasta i gminy Żarów, 
a także miasta i gminy Jaworzyna 
Śląska oraz dyżur operacyjno-
-dochodzeniowy z ramienia KPP 
w Świdnicy (dotyczy to całego po-
wiatu świdnickiego).
– Czy policjanci przeprowadzają 
kontrole radarowe na terenie miasta 
i wsi oraz drogach wylotowych?

– Na terenie miasta i gminy Żarów 
funkcjonariusze komendy powia-
towej policji w Świdnicy aktywnie 

działają na rzecz bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Działania te 
opierają się głównie na akcjach 
prewencyjnych, w szczególności na 
kontroli uczestników ruchu drogo-
wego ukierunkowanej na elimino-
wanie z udziału w nim kierujących 
po spożyciu alkoholu oraz karaniu 
za wykroczenia i przestępstwa 
związane z nieprzestrzeganiem 
przepisów ruchu drogowego.
– Dlaczego policjanci nie reagują na 
źle zaparkowane samochody, które 
utrudniają ruch i stwarzają zagro-
żenie, szczególnie w pobliżu skrzy-
żowań i przejść dla pieszych? Czy 
kontrolowane są miejsca publiczne 
(place zabaw, Nefryt, dworzec PKP) 
pod kątem przebywania tam osób 
spożywających alkohol?

– Policjanci KP Żarów reagują na 
źle zaparkowane pojazdy i te które 
stwarzają zagrożenie, potwier-
dza to liczba środków prawnych 
zastosowanych wobec osób, które 
dopuszczały się łamania prawa 
w tym zakresie. Powyższe dotyczy 
także ustawowo zdefiniowanych 
tzw. miejsc publicznych w których 
to miejscach, zgodnie z zadaniami, 
do służby kierowani są funkcjo-
nariusze i zobligowani przez ist-
niejące przepisy do respektowania 
prawa i ewentualnego stosowania 
środków prawnych.
– Czy jest możliwość instalacji 
stacjonarnych radarów prędkości 
w newralgicznych miejscach?

– Jeśli chodzi o kwestię posado-
wienia stacjonarnych urządzeń 
rejestrujących prędkość to powyż-
sza kwestia nie jest właściwością 
rzeczową Policji.
– Ile i jakich przestępstw oraz 
wykroczeń zanotowała Policja już 
w tym roku? Czy nastąpił ich wzrost 
czy zmniejszenie w stosunku do lat 
poprzednich?

– Zaznaczyć należy, iż liczba pro-
wadzonych postępowań przygoto-
wawczych czy postępowań w spra-
wach o wykroczenia jest wyższa 
niż w roku ubiegłym, ale wcale to 
nie oznacza, iż jest wyższa prze-
stępczość. Dopiero szczegółowa 
analiza każdego z prowadzonych 
postępowań wykazałaby stan fak-
tyczny (szczegółowe dane zostaną 
przekazane na Debacie z uwagi na 
zbyt krótki okres do przygotowania 
wnikliwej analizy). Na przestęp-
czość ma wpływ ilość interwencji, 
których liczba zmniejszyła się 
(z liczby 1531 w roku 2018 do 
1237 w roku bieżącym – dot. to 
okresu od stycznia do lipca), ilość 
nałożonych mandatów karnych 
oraz pouczeń. Liczby wynikające 
z tych parametrów wskazują, 
iż wartości w roku bieżącym są 

niższe. Muszę zaznaczyć, iż pa-
rametry oceniające sprawność 
i efektywność pracy funkcjona-
riuszy obrazują ilość zatrzymań 
sprawców na gorącym uczynku po-
pełnienia przestępstwa lub wykro-
czenia. Chodzi tutaj o zdarzenia, 
które w sposób drastyczny naru-
szają normy społeczne m.in. kie-
rowanie pojazdami pod wpływem 
alkoholu, posiadanie bądź handel 
środkami odurzającymi. Kwestie 
opisane powyżej bezpośrednio łą-
czą się z inicjatywą podejmowaną 
przez funkcjonariuszy, popularnie 
nazywaną legitymowaniami, które 
oscylują na tym samym poziomie 
z zachowaną tendencją zwyżkową 
rok do roku.
Ustawodawca, wyposażył każdego 
obywatela w możliwość wpływania 
bezpośredniego i pośredniego na 
pracę każdego funkcjonariusza 
Policji. Jednym z takich mechani-
zmów jest Krajowa Mapa Zagro-
żeń Bezpieczeństwa, gdzie każdy 
mieszkaniec może zgłosić swój 
problem i problem ten musi zostać 
zweryfikowany w szerokim zna-
czeniu tego słowa przez funkcjona-
riuszy publicznych, w tym Policji.
Do wiadomości publicznej podana 
została również informacja dot. 
planów priorytetowych dziel-
nicowych z KP w Żarowie. Od 
1 sierpnia 2019 r. funkcjonariusze 
KP Żarów rozpoczęli czynności 
zgodnie ze stworzonymi planami 
działań priorytetowych:
Dzielnicowy asp. Wojciech Plizga 
(rejon służbowy 23) – w okresie 
od 1.08.2019r do 31.01.2020r. 
przeprowadza działania priory-
tetowe związane z problematyką 
spożywania alkoholu w rejonie 
ul. Armii Krajowej na wysokości 
nr 34 (skwer przed restauracją) 
w Żarowie;
Dzielnicowy mł. asp. Jakub Sikora 
(rejon służbowy nr 24) – w okre-
sie od 1.08.2019r do 31.01.2020r 
przeprowadzona działania priory-
tetowe związane z problematyką 
spożywania alkoholu w rejonie 
placu zabaw przy Placu Wolności 
oraz skwerze przy ul. Krasińskiego 
w Żarowie;
Dzielnicowy asp. Damian Pa-
sikowski (rejon służbowy nr 25) 
– przeprowadza działania priory-
tetowe związane z problematyką 
spożywania alkoholu w rejonie 
przystanku PKS przy ul. Wojska 
Polskiego 18 w Mrowinach.
Przy tej okazji pragnę również 
zaznaczyć, iż na początku paź-
dziernika 2019r. planowana jest 
„Debata” organizowana przez 
KP w Żarowie, której jednym 
z celów będzie wysłuchanie opinii 
społecznej mieszkańców miasta 
i gminy Żarów. Tak, aby nasze 
wszelkie działania realizowane 
na wielu płaszczyznach zbieżne 
były z szeroko pojętym interesem 
społecznym mieszkańców. Już dziś 
serdecznie zapraszamy.

Rozmawiała Magdalena Pawlik

40-lecie Koła 
PZW Żarów

W tym roku Koło PZW Żarów 
świętuje 40-lecie swojej działal-
ności. Z tej okazji w niedzielę, 
15 września na stawie miejskim 
w Żarowie odbędą się zawody 
spławikowe. 
W zawodach wezmą udział tyl-
ko zaproszone drużyny. 
Planowany czas imprezy: 
7.00 – 14.00
Zapraszamy do wspólnego ki-
bicowania. Na czas zawodów 
zbiornik będzie zamknięty. 

Sprzedam ok. 2,5 ha ziemi na 
Żarowskiej Strefie Inwestycyjnej. 
Tel. 74 85 88 585. 
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Do nauki w klasie I b przystąpiło 
wówczas 38 uczniów (rocznik 
1952). Wychowawczynią klasy 
została pani Halina Bocian. 
Od tamtej chwili minęło dokład-
nie 60 lat. 1 września 2019 roku 
o godzinie 12:00, pod budynkiem 
dawnej SP 1 w Żarowie, zebrali się 
byli uczniowie wspomnianej klasy. 
Niektórzy z nich od dzieciństwa 
nadal mieszkają w Żarowie, inni 
przyjechali z Głogowa, Raciborza, 
Świdnicy, Świebodzic, Śląska, 
spod Głuszycy, a nawet ze Szwecji, 
Kanady i Stanów Zjednoczonych. 
Po 60 latach u wejścia do dawnego 
budynku SP 1 znów pojawił się 
szkolny sztandar. Według starego 
dziennika odczytano listę obecno-
ści. Po wykonaniu pamiątkowych 
fotografii pochód skierował się 
w stronę cmentarza komunalnego, 
aby złożyć kwiaty na grobie Pani 
Haliny Bocian. Po części oficjalnej 
absolwenci szkoły przenieśli się na 
salę, gdzie nie obyło się bez wielu 
wzruszających wspomnień oraz 
oglądania starych czarno-białych 
fotografii z czasów szkolnych. 
Ponadto dla byłych uczniów SP 1 
przygotowany został zestaw pytań 
dotyczących budynku, w którym 
przed laty pobierali naukę. Eg-
zamin wszyscy zdali z wynikiem 

bardzo dobrym, wykazując przy 
tym znakomitą pamięć. Nagro-
dami były książki poświęcone hi-
storii Ziemi Żarowskiej, reprinty 
żarowskich pocztówek oraz inne 
drobne upominki. Organizatorem 
spotkania uczniów klasy I b ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Żarowie była 
pani Grażyna Przybylska. 
– Przejęłam klasę w 1965 roku po 
Pani Halinie Bocian, która obję-
ła stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Żarowie. 
Była to klasa liczna, składała się 
z uczniów bardzo dobrych, do-
brych i średnich. W tym okresie, 
zarówno ubiór ucznia i postawa 
ucznia były bardzo ważnymi ele-
mentami wychowawczymi każdej 
szkoły i każdej klasy. Współpraca 
z uczniami i rodzicami układała 
się bardzo dobrze i wspomnienia, 
które mi się nasuwają są napraw-
dę wspaniałe. Dziś spotkałam się 
z byłymi uczniami i bardzo miło 
wspominam wszystkich uczniów, 
których uczyłam fizyki i chemii 
przez dwa lata w szkole nr 1 w Ża-
rowie – mówiła Krystyna Szkud-
niewska nauczycielka Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Żarowie i miesz-
kanka Żarowa od 1945 roku.

Cysterskie Granie w Wierzbnej
Prelekcja historyczna i pokaz multimedialny o zabytkach Wierzbnej, potyczki rodzinne, mecz o puchar pro-
boszcza, licytacje, loteria fantowa i pyszności przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. 

Takie atrakcje czekały na uczest-
ników festynu parafialnego „Cy-
sterskie Granie”, który odbył się 24 
sierpnia w Wierzbnej. 
Organizatorami festynu byli 
mieszkańcy Wierzbnej, a nad 
przebiegiem imprezy czuwali Ma-
riusz i Anna Bryła. Zaproszenie 
do udziału we wspólnej zabawie 
przyjęli mieszkańcy Kalna, Bo-
żanowa, Nowic, Bolesławic, Wi-
śniowej, Tomkowa i Sulisławic. 
Decyzją mieszkańców dochód 
z festynu został przeznaczony na 
konserwację zabytkowych orga-
nów w kościele. 

– Tradycyjnie panie z Kół Gospo-
dyń Wiejskich z poszczególnych 
wsi przygotowały swojski poczę-
stunek. Na stołach nie brakowało 

pierogów, bigosu, grochówki, ciast 
i mięsiwa z grilla. Piłkarze z Kal-
na i Wierzbnej rozegrali mecz, 
w którym nagrodą był puchar pro-

boszcza. Dzieci mogły korzystać 
z darmowych zjeżdżalni i kącików 
zabaw, przygotowane zostały 
również dla nich lody i popcorn. 
O historii i zabytkach Wierzbnej 
opowiadał Bogdan Mucha, a do 
tańca przygrywał zespół muzycz-
ny. Wspaniała atmosfera, pyszne 
jedzenie i piękna pogoda przy-
ciągnęły tego dnia do Wierzbnej 
tłumy z całej parafii. Tradycyjnie 
dziękujemy za zaproszenie, a naj-
większe podziękowania kierujemy 
do Mariusza i Anny Bryła, którzy 
podjęli się organizacji festynu 
i czuwali nad jego całym przebie-
giem – mówi Ewa Wołek z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Kalna. 

Oprac. Magdalena Pawlik 

Na zdjęciu panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wierzbnej.

Organizatorem festynu byli mieszkańcy Wierzbnej. 

60 lat minęło – spotkanie by-
łych uczniów SP nr 1 w Żarowie

1 września 1959 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkie-
wicza w Żarowie zabrzmiał pierwszy dzwonek obwieszczający rozpoczę-
cie nowego roku szkolnego. 

Gminne zawody strażackie
Są zawsze tam, gdzie dzieje się coś złego i ktoś potrzebuje pomocy. Czasami pierwsi na miejscu zdarzenia. 
Wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka. Strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w sobotę, 31 sierp-
nia rywalizowali na gminnych zawodach strażackich w Bukowie.

Tradycyjnie druhowie rywali-
zowali w dwóch konkurencjach: 
ćwiczeniach bojowych z wodą 
oraz sztafecie pożarniczej z prze-

szkodami. O punkty dla swoich 
drużyn i najwyższe miejsca na 
podium walczyło sześć jednostek 
OSP z Bukowa, Wierzbna, Poża-
rzyska, Mrowin, Kalna i Żarowa. 
Komisję sędziowską powołał Ko-
mendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej mł. bryg. Dariusz 
Budkiewicz, a sędzią głównym był 
bryg. Jacek Kurczyński.
– Strażacy jak zawsze pokazali 
swoją sprawność i pełen profesjo-
nalizm. Choć rywalizacja była 
bardzo zacięta, bo każda drużyna 

walczyła o najwyższe miejsce na 
podium, najważniejsza była do-
bra wspólna zabawa. Zwycięska 
drużyna OSP Mrowiny z 2018 

roku nie oddała tak łatwo tytu-
łu i ponownie wygrała gminne 
zawody strażackie. Serdecznie 
gratuluję zwycięzcom i wszystkim 
pozostałym jednostkom za udział 
i wspaniałe emocje – gratulował 
burmistrz Leszek Michalak.
Swoim drużynom kibicowali tak-
że mieszkańcy i druhny z jedno-
stek OSP.
– W tym roku wystawiliśmy dwie 
drużyny dziecięce, którym mocno 
kibicujemy. Przygotowywaliśmy się 
intensywnie do zawodów, ale dziś 

trzymamy kciuki za wszystkich na-
szych strażaków – mówiła druhna 
Zuzanna Urbanik.
Puchary i nagrody zawodni-
kom wręczali burmistrz Leszek 
Michalak, zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora oraz Grzegorz 
Opioła prezes zarządu oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Żarowie.

Klasyfikacja końcowa
zawodów:

W grupie młodziki chłopcy:
• I. OSP Pożarzysko
• II. OSP Wierzbna I III. OSP 

Wierzbna II
• IV. OSP Kalno
W grupie młodziki dziewczęta:
• I. OSP Kalno
W grupie chłopcy wiek 12-16 lat:
• I. OSP Buków
W grupie kobiety:
• I. OSP Buków
• II. OSP Kalno
W grupie mężczyźni:
• I. OSP Mrowiny
• II. OSP Buków
• III. OSP Kalno
• IV. OSP Pożarzysko
• V. OSP Wierzbna
• VI. OSP Żarów

Na zdjęciu zwycięzcy tegorocznych zawodów: jednostka OSP Mrowiny.

8. Narodowe Czytanie w Żarowie
Już po raz ósmy, w ramach akcji Narodowe Czytanie, której patronuje 
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, w całej Polsce czytane 
były wybitne utwory należące do kanonu polskiej literatury. 

W tym roku był to zbiór noweli 
polskich. W Żarowie w sobotę, 
7 września także można było 
posłuchać fragmentów noweli 
wielu znanych polskich poetów 
i pisarzy. Do akcji „Narodowego 
Czytania” dołączyli włodarze gmi-
ny Żarów, radni Rady Miejskiej, 
dyrektorzy szkół, członkinie ża-

rowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Jak co roku akcja „Naro-
dowego Czytania” została również 
zaakcentowana przez uczniów 
szkół podstawowych. Nie zabra-
kło także chętnych mieszkańców, 
zwłaszcza tych najmłodszych, któ-
rzy bez żadnej tremy głośno czy-
tali wybrane fragmenty polskich 
noweli. Organizatorem wspólnego 
czytania była Biblioteka Publiczna 
w Żarowie.
Dziękujemy dzieciom, młodzieży 
oraz ich rodzicom, nauczycielom 
i wszystkim, którzy przyłączyli się 
do wspólnej akcji Narodowego 
Czytania.
Więcej zdjęć oraz relacja filmowa 
z 8.edycji Narodowego Czytania 
na stronie internetowej www.
um.zarow.pl oraz Facebooku 
Gmina Żarów.

Magdalena Pawlik

Byli absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarowie spotkali się po 60 
latach, aby wspominać najpiękniejsze lata swej młodości. 
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Podczas posiedzenia podjęli 
uchwały dotyczące wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy Żarów, 
zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej, miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
obrębu Mikoszowa, spraw związa-
nych z gospodarką odpadami. 
Uchwała wprowadzająca zmiany 
w budżecie gminy podyktowana 
była koniecznością urealnienia 
planu dochodów i wydatków gmi-
ny, a w szczególności zabezpiecze-
nia środków na oświatę wynikają-
ce z faktu podniesienia poziomu 
wynagrodzeń dla nauczycieli. 
Dlatego też w projekcie uchwały 
zawarto zapisy zmniejszające 
wydatki w wielu dziedzinach. Ten 
fakt wzbudził pytania radnych 
i konieczność udzielania szczegó-
łowych wyjaśnień przez przedsta-
wicieli władz gminy, szczególnie, 
że finansowanie oświaty pochła-
nia ponad 20 milionów złotych 
i tylko niespełna połowa kosztów 
funkcjonowania oświaty pokry-
wana jest subwencją oświatową 
i różnorodne dotacje pochodzące 
z budżetu Państwa. Druga część 
kosztów pokrywana jest ze środ-

ków własnych gminy. 
– Podwyżki będą kosztować do 
końca roku (…) ponad 280 tysięcy. 
Na dzisiaj jeszcze nie dostaliśmy 
tych pieniędzy, ale dzwoniliśmy do 
Ministerstwa i mamy zapewnienie, 
że pod koniec września środki te 
wpłyną. Nie wiemy jaka to będzie 
kwota, jak będzie to wyliczone, 
dlatego, że w tych pieniądzach są 
również kwoty dodatków wycho-
wawczych, które są kosztem gminy 
– wyjaśniała Sekretarz Gminy 
Sylwia Pawlik.
– Mamy obowiązek zapewnić pie-
niądze na wynagrodzenia nauczy-
cielskie i aby je zapewnić, to znaj-
dziecie Państwo wiele pozycji w tej 
uchwale, gdzie wskazujemy gdzie 
możemy zaoszczędzić bądź nie 
wydać środków bieżących, po to by 
je przekazać na oświatę. Aby nie 
okazało się, że nie wypłaciliśmy 
wynagrodzeń lub wypłaciliśmy 
z opóźnieniem, bo nie wpłynęły 
subwencje. Zakładamy, że ona 
wpłynie, ale musimy zabezpieczyć 
środki na wynagrodzenia do końca 
roku aby normalnie funkcjono-
wać – wyjaśniał Burmistrz Leszek 
Michalak. 
Radni przyjęli także uchwałę, 
w której wyrazili zgodę na zacią-
gnięcie pożyczki w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie na realizację zadania „Upo-
rządkowanie gospodarki ścieko-

wej na terenie Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Łażany”.
– Ta uchwała, to upoważnienie 
Rady Miejskiej dla Burmistrza 
Żarowa do podpisania umowy 
pożyczki w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. To zakoń-
czenie procedury, którą Rada roz-
poczęła podejmując już wcześniej 
stosowną uchwałę o zaciągnięciu 
pożyczki. Środki pozyskane z Fun-
duszu przeznaczone są na budowę 
kanalizacji w Mrowinach, Kalnie 
i Żarowie przy ul. Słowiańskiej, 
Świerkowej, Modrzewiowej i Jesio-
nowej. Całkowity koszt zadania 
wynosi 26 463 406,00 złotych. Do-
tacja unijna dla tego zadania to 64 
procent środków, a pozostałą kwo-
tę będą stanowić środki z pożyczki, 
które będą służyć zabezpieczeniu 
środków własnych. Decyzja o przy-
znaniu środków jest już nam zna-
na, a dzisiejszy projekt uchwały 
jest elementem uzupełniającym – 
mówił burmistrz Leszek Michalak.
W sesji Rady Miejskiej uczest-
niczyli także przedstawiciele 
mieszkańców z nowej części osie-
dla domków jednorodzinnych 
w Żarowie, którzy złożyli na ręce 
Burmistrza wnioski do budżetu 
gminy na rok 2020, dotyczące wy-
konania prac inwestycyjnych na 
tym terenie. 

Szanowny 
Panie Burmistrzu,

Zwracam się do Pana z pytaniem 
o teren parku przy Placu Wolności. 
W dniu 4.10.2018r. odbyło się spo-
tkanie z Panem oraz Panem Norber-
tem Gałązką, radnym z tego okręgu. 
Tematem spotkania było ustalenie 
ruchu samochodowego w okolicach 
placu po remoncie, który odbył się 
w ramach projektu „Rewitalizacji 
zdegradowanych obszarów na terenie 
gminy Żarów”. Poza głównym tema-
tem rozmawialiśmy również o zago-
spodarowaniu terenu parku w ramach 
tego projektu. Miały zostać wykonane 
parkingi oraz bezpieczny plac zabaw 
dla dzieci wraz z siłownią. Temat jest 
o tyle interesujący, że w najbliższej 
okolicy nie ma ogólnodostępnego 
placu zabaw dla dzieci. Podczas 
rozmowy padły deklaracje mówiące 
o wiośnie 2019 roku.
Obecnie mamy środek lata 2019 i sy-
tuacja wygląda następująco: zostały 
przygotowane miejsca pod parking, 
postawiono stół do tenisa, wymienio-
no dwie huśtawki. Jeśli chodzi o sam 
parking, to ciężko uznać prace za za-
kończone, mimo iż od kilku miesięcy 
nic się nie dzieje w tym temacie. Miej-
sca parkingowe wysypano kamienia-
mi wymieszanymi z piaskiem. Nawet 
jeśli nie planowano w tym miejscu 
kostki (i jeśli tak, to dlaczego, skoro 
pozostałe nowo powstające miejsca 
parkingowe wyłożone są kostką), to 
należałoby dokończyć prace - wyrów-
nać spore dziury, ustawić krawężniki, 
usunąć stare fragmenty krawężników. 
Obecny stan nie jest bezpieczny ani 
dla ludzi ani dla samochodów.
Co do postawienia stołu, to stworzo-
no miejsce do „spotkań”, nie tylko 
okolicznej, młodzieży. I byłoby ok, 
ale często trudno te spotkania nazwać 

kulturalnymi. Nagminnie spożywany 
jest w tym miejscu alkohol, puszczana 
jest bardzo głośna muzyka, krzyki 
słychać do późnych godzin nocnych. 
Brak monitoringu albo stałych patroli 
policji spowodował jeszcze większą 
degradację tego miejsca. Po wieczor-
no-nocnych spotkaniach strach jest 
wyjść z dziećmi na plac, ponieważ 
wszędzie można natknąć się na szkło 
z potłuczonych butelek. Miał tu 
powstać plac zabaw dla dzieci, a pa-
radoksalnie miejsce stało się jeszcze 
mniej przyjazne. Stół w celu, w jakim 
został zbudowany, w zasadzie nie jest 
wykorzystywany. W związku z opisa-
ną sytuacją zwracam się z pytaniami:

 ▶ 1. Czy i jeśli tak, to kiedy plano-
wane jest zakończenie budowy 
parkingów?

 ▶ 2. Czy i jeśli tak, to kiedy planowa-
na jest budowa placu zabaw?

 ▶ 3. W jaki sposób planujecie Pań-
stwo zadbać o spokój i bezpieczeń-
stwo mieszkańców okolic placu?

Marta Bryła mieszkanka Żarowa

Szanowna Pani,
W trakcie spotkania, które odbyło 
się 4 października 2018r. wskazane 
zostały kierunki pracy w rejonie Placu 
Wolności w Żarowie do zrealizowa-
nia w najbliższych pięciu latach, do 
2023 roku. Nowa organizacja ruchu 
została wprowadzona po zakończeniu 
remontu dróg. Prace przy odnowieniu 
i wymianie urządzeń zabawowych przy 
Placu Wolności rozpoczęły się jeszcze 
w tym roku. Pozostałe zadania zostaną 
zrealizowane w 2020 roku. 
Opóźnienie w realizacji ustalonych 
działań wynikło również z konieczno-
ści zmodyfikowania planu zagospoda-
rowania Placu Wolności – konieczno-
ści wyznaczenia miejsc parkingowych, 
o które wnioskowali mieszkańcy tego 
terenu. To spowodowało również ogra-

niczenie terenu przeznaczonego na 
rekreację i zabawę dla dzieci. 
Zadanie związane z ułożeniem kra-
wężników przy miejscach parkingo-
wych będzie prowadzone równolegle 
z pracami związanymi z ogrodzeniem 
placu zabaw. 
W pierwszej kolejności musimy re-
alizować zadania związane z budową 
dróg oraz inne zadania inwestycyjne 
objęte dofinansowaniem. Z uwagi 
na znacznie wyższe, niż zakładano 
w ubiegłym roku, koszty wykonania 
w/w inwestycji, konieczne było ogra-
niczenie w roku bieżącym innych 
wydatków inwestycyjnych. Wykona-
nie bezpiecznego placu zabaw na Pl. 
Wolności, zostanie wpisane do bu-
dżetu na rok 2020. Środki finansowe 
zabezpieczone w budżecie na rok 2019, 
umożliwiły jedynie ustawienie stołu 
do ping-ponga, co było uzgodnione 
z mieszkańcami na wspomnianym 
przez Panią spotkaniu, dnia 04 paź-
dziernika 2018r. 
Jednocześnie informuję, iż w trosce 
o bezpieczeństwo mieszkańców, skie-
rowane zostało do Policji w Żarowie 
pismo z prośbą o zwiększenie patroli 
w rejonie Placu Wolności w Żarowie. 
Apelujemy do Policji o zwiększenie 
patroli na odcinku przy Placu Wolno-
ści, ze względu na to, że w ostatnich 
tygodniach, w tym rejonie nagminnie 
dochodzi do spożywania alkoholu 
oraz krzyków i puszczania bardzo 
głośnej muzyki, do późnych godzin 
nocnych. Ponadto, wszelkie kwestie 
związane z bezpieczeństwem można 
także zgłaszać dzielnicowemu mł. 
asp. Jakubowi Sikora, który w okresie 
od 01 sierpnia do 31 stycznia 2020r. 
przeprowadza działania priorytetowe 
związane z problematyką spożywania 
alkoholu w rejonie placu zabaw przy 
Placu Wolności oraz skwerze przy ul. 
Krasińskiego w Żarowie. 

Leszek Michalak
Burmistrz Żarowa

Kolejne odnowione budynki
Kończą się prace prowadzone w ramach projektu „Odnowa wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na 
lata 2014-2020”, który realizowany jest przez gminę Żarów oraz wspól-
noty mieszkaniowe. 

Przechodząc ulicami Żarowa 
trudno nie zauważyć budynków, 
które zostały wyremontowane. 
Niektóre kamienice mają nowe 
elewacje, inne odrestaurowane 
klatki schodowe, a jeszcze inne 
wymienione pokrycia dachowe. 
Zrealizowane prace cieszą także 
mieszkańców i lokatorów budyn-
ków, którzy przyznają, że remonty 
były bardzo konieczne.
– Nasz budynek wygląda teraz jak 
nowy. To duża kamienica, która 
dzięki odnowionej elewacji zmieni-
ła swój wygląd. Wspólnymi siłami 
udało się pozyskać dodatkowe 
środki finansowe, które przezna-
czone zostały na modernizację 
budynku. W planach, już jako 
wspólnota mieszkańców mamy 
jeszcze remont schodów oraz 
montaż zadaszenia nad klatką 
schodową – mówią mieszkańcy 
wyremontowanego budynku przy 
ul. Armii Krajowej 65 ABC.
Jeszcze tylko dwa budynki czekają 
na odbiór techniczny zrealizo-
wanych prac. Kilka dni temu 
prace remontowe zakończyły 
się w budynkach przy ul. Armii 
Krajowej 65 ABC oraz Placu 
Wolności 1. Inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego, kierownicy bu-
dowy, przedstawiciele wspólnot 

mieszkaniowych oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Żarowie 
zatwierdzili kolejne zakończone 
modernizacje. 
– Program renowacji budynków 
jest realizowany od minionego 
roku. W tym czasie aż kilkadzie-
siąt budynków zmieniło swój 
wygląd. Dziś możemy przyglądać 
się jego końcowym efektom, choć 

remonty trwają jeszcze przy dwóch 
kamienicach. Budynek przy ul. Ar-
mii Krajowej 65 ABC zyskał nową 
elewację, a całkowity koszt wszyst-
kich prac to kwota 220.000,00 
złotych. Remont zakończył się 
również w budynku przy Placu 
Wolności 1, gdzie wymienione 
zostało całe pokrycie dachu łącz-
nie z przemurowaniem kominów. 
Prace pochłonęły 131.238,19 zło-
tych – zaznacza Agata Krawiec 
kierownik Referatu Gospodarki 
Lokalowej Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.
Odnowione kamienice są wizy-
tówką miasta. A mieszkańcy mogą 
cieszyć się piękną i zadbaną nieru-
chomością. Być może następnym 
krokiem będzie także zagospoda-
rowanie terenu przy budynkach. 
Ale to w dużej mierze zależy już 
od samych mieszkańców i zarząd-
ców wspólnot mieszkaniowych. 
Warto byłoby również zadbać o tę 
część przestrzeni miejskiej.
Projekt „Odnowa wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych 
w ramach rewitalizacji miasta Ża-
rów na lata 2014-2020” dofinan-
sowany jest z Unii Europejskiej: 
w ramach Osi Priorytetowej nr 6 
„Infrastruktura spójności społecz-
nej” Działania nr 6.3 „Rewitali-

zacja zdegradowanych obszarów” 
Poddziałania nr 6.3.4 „Rewitaliza-
cja zdegradowanych obszarów – 
ZIT AW Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020”. Łączna 
wartość wydatków kwalifikowal-
nych: 2 845 126,18 zł, kwota dofi-
nansowania: 1 573 354,76 zł

Magdalena Pawlik 

Tak po remoncie wygląda budynek przy ul. Armii Krajowej 65 ABC.

Budynek przy ul. Armii Krajowej 18-20 nie straszy już swoim wyglądem.

Pytanie do Burmistrza

Z obrad sesji 
Rady Miejskiej 

Radni Rady Miejskiej w Żarowie 
obradowali w czwartek, 5 wrze-
śnia na XV Sesji. 
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Do Gromady Zuchowej mogą zapisywać się dzieci w wieku 6-9 
lat. Spotkania będą odbywać się w świetlicy na terenie Szkoły 
Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu, w  każdy czwar-
tek, w godz. 15.30 – 17.00. 
– Serdecznie zachęcamy dzieci, aby dołączyły do Gromady Zu-

chowej „Dzielne Smoki”. Związek Harcerstwa Polskiego 
to największa organizacja wychowawcza w Polsce, której 
misją jest wychowanie młodego człowieka oraz wspie-
ranie go w indywidualnym rozwoju. ZHP wspiera wy-
chowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi war-
tościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, 
służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój – 
mówi Krystyna Wardach dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Astrid Lindgren w Zastrużu. 
Opiekunowie zuchów: drużynowa Daria Filuś, przy-
boczna Kama Głąb, opiekun gromady Marek Odon.
Więcej informacji na temat I Zastrużańskiej Gromady 
Zuchowej „Dzielne Smoki” można znaleźć na: https://
zgzdzielnesmoki.blogspot.com/

Z okazji osiemmnastolecia żarowskiej 
podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej „Invest-Park” będzie 
można spróbować swoich sił na dwóch 
dystansach – 5 i 10 km. Po biegu wśród 
uczestników do rozlosowania będą cen-
ne nagrody. Start i meta zlokalizowane 
będą na ul. Armii Krajowej. Biegi dla 
dzieci odbędą się na boisku lekkoatle-
tycznym przy Szkole Podstawowej w Ża-
rowie (ul. 1 Maja 2), tam też powstanie 
miasteczko biegowe, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie. Imprezą towa-
rzysząca będzie m.in akcja charytatywna 
„Żarów Dzieciom”. 
Żarowskie Biegi Strefowe – program 
minutowy. 
Zapisy do biegu na 5 km – godz. 8:00-
9:30 (w przypadku wolnych miejsc)
Zapisy do biegu na 10 km – godz. 8:00-
11:30 (w przypadku wolnych miejsc)
Magazyn depozytów – godz. 8:00-14:30
Zapisy do biegu dzieci – godz. 9:00-9:30
Start biegów dla dzieci – godz. 9:35
Bieg na 5 km – godz. 10:00 – skrzyżo-
wanie ulic Armii Krajowej i Wojska 
Polskiego
Wydarzenie towarzyszące: „Żarów Dzie-

ciom”– zapisy do przejazdu rowerowego 
od godz. 10:30
Bieg na 10 km – godz. 12:00 – skrzyżo-
wanie ulic Armii Krajowej i Wojska Pol-
skiego
Wydarzenie towa-
rzyszące – Prze-
jazd rowerowy 
„Żarów Dzieciom” 
– godz. 10:40
Zakończenie biegu 
głównego – godz. 
13:30
Dekoracja zwy-
cięzców i losowa-
nie nagród wśród 
biegaczy – ok. 
godz. 13:30

Losowanie nagród 
dla uczestników bie-
gów ok. godz. 13:30. 
Głównym sponsorem imprezy jest Wał-
brzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„Invest-Park” sp. z o. o. Żarowskie Biegi 
Strefowe wsparli: Yagi, Bridgestone, 
Electrolux, AKS, Daicel Safety Systems 
Europe, Thermaflex, Uzdrowsko Szczaw-
no-Jedlina, Fundusz Regionu Wałbrzy-
skiego, JAKO, PCO Żarów, Centrum 
Pucharowe „T.M” s.c. 

Krzysztof Dutkiewicz

Julka to 10-letnia dziewczynka, 
mieszkanka Żarowa, zmagająca 
się z ciężką chorobą – Zespołem 
Angelmana. Natomiast Adaś to 
3-letni mieszkaniec wsi Łażany, 
który od urodzenia walczy z mó-
zgowym porażeniem dziecięcym, 
padaczką i rzadką chorobą gene-
tyczną – Zespołem Aicardiego-
-Goutieresa. 
Tylko specjalistyczne leczenie 
oraz rehabilitacja pozwalają na 
rozwój i poprawę zdrowia dzieci. 
Dlatego tak bardzo ważne jest 
wsparcie finansowe rodzin, które 
ponoszą ogromne koszty leczenia. 
Nasza Gmina od wielu lat wspiera 
potrzebujące dzieci, mieszkańcy 
chętnie przyłączają się do akcji 
i wspomagają wydarzenia, cho-
ciażby uczestnictwem czy drob-
nym datkiem.
Aby pomóc wystarczy przyjść 22 
września (niedziela) od godz. 9.00 
na boisko Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy przy ul. 1 Maja 2 
w Żarowie i przyłączyć się do akcji. 
Na wszystkich uczestników cze-
ka wiele atrakcji: kawiarenka 
ze sprzedażą napojów, przeką-

sek, ciepłych posiłków, a także 
słodkich łakoci, loteria fantowa 
z atrakcyjnymi nagrodami. 
Dodatkowo odbędzie się również 
rajd rowerowy dla wszystkich 
pasjonatów jednośladów trasą 
Żarów – Kalno – Bożanów – Ża-
rów. W międzyczasie odbywać się 
będzie także 4. edycja Żarowskich 
Biegów Strefowych dla dzieci 
oraz dorosłych, których organi-
zatorem jest Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. Cały 
dochód ze sprzedaży artykułów 
spożywczych, wpisowego na rajd 
rowerowy czy sprzedaży loterii 
fantowych zostanie przeznaczony 
na leczenie dzieci.
Zwracamy się również z ogromną 
prośbą o przyłączenie się do akcji 
w postaci przekazania fantów na 
loterię, którą będzie prowadzić 
Biblioteka Publiczna w Żarowie. 
Fanty na loterię można przynosić 
do biblioteki przy ul. Piastowskiej 
10 w Żarowie, od poniedziałku do 
piątku, w godz. 9.00 – 17.30. 
Trasa rajdu rowerowego jest na 
stronie: www.um.zarow.pl.

Magdalena Pawlik 

Nowa szatnia dla sportowców gotowa
Kolejny obiekt sportowy na terenie miasta został już przekazany do użytku sportowców. Zakończyła się budo-
wa budynku szatni na stadionie sportowym w Żarowie. 

Nowy obiekt będzie służył za-
wodnikom klubu sportowego 
„Zjednoczeni Żarów”, zarówno 
drużynie seniorów, jak i druży-
nom dziecięcym i młodzieżowym. 
Budynek będzie także wykorzy-
stywany podczas treningów oraz 
rozgrywania zawodów ligowych 
i w różnych rozgrywkach czy tur-
niejach. 
– Nowy budynek jeszcze pach-
nie świeżością. Przestronne po-
mieszczenia i zaplecze sanitarne 
zapewniają komfortowe warunki 
dla zawodników. W ramach inwe-
stycji, które przez kilka miesięcy 
prowadzone były na stadionie 
w Żarowie powstały nowe trybuny 
wraz z zadaszeniem, szatnia oraz 
wiata spotkań wraz z instala-
cjami wodno-kanalizacyjnymi, 
elektrycznymi i gazowymi, kana-
lizacją deszczową i sanitarną oraz 
nowa bieżnia dla spacerowiczów, 
chodziarzy, biegaczy i rolkarzy – 
mówi Piotr Neczaj z Referatu In-
westycji i Dróg Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.
Teraz jest to prawdziwy kom-
pleks sportowy. Przypomnijmy, 

że pierwszym etapem rewitali-
zacji stadionu miejskiego była 
modernizacja boiska treningo-
wego w 2016 roku. Wówczas 
obiekt zmienił swój wizerunek, 
a zmodernizowane boisko, wraz 
z zakończeniem wszystkich prac 
remontowych uzyskało certyfikat 
FIFA Quality PRO. 
Całkowita wartość projektu 
„Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów – rewitalizacja parku 

miejskiego wraz z boiskiem spor-
towym”, w ramach którego reali-
zowane były wszystkie inwestycje 
na stadionie sportowym wynosi 
5 866 510,15 złotych, dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i budżetu 
państwa to kwota 3 867 257,09 
złotych. Łączny koszt wszystkich 
inwestycji na stadionie to kwota 
2 322 641,40 złotych.

Magdalena Pawlik 

Mieszkańcy wsi zadecydują 
o zadaniach z funduszu sołeckiego

Od 9 do 19 września br. odbędą się zebrania wiej-
skie, podczas których mieszkańcy poszczególnych 
wsi zaplanują wydatki w ramach funduszu sołeckie-
go na 2020 rok. 

Do podziału łącznie 
dla wszystkich sołectw 
przeznaczona jest kwota 
w wysokości 363.279,69 
złotych. Mieszkańcy 
gminy Żarów będą de-
cydować o przyszłorocz-
nych inwestycjach, które 
zostaną sfinansowane 
z funduszu sołeckiego. 
– Fundusz sołecki to 
środki wyodrębnione 
z budżetu gminy, prze-
znaczone do dyspozycji 
mieszkańców sołectw 
gminy Żarów. Kwota, 
która przypada na dane 
sołectwo jest uzależ-
niona między innymi 
od liczby mieszkańców 
sołectwa, bieżących 
dochodów gminy i wyli-
czana co roku na podsta-
wie wzoru określonego 
w ustawie o funduszu 
sołeckim. O przezna-
czeniu określonej kwoty 
środków funduszu sołec-
kiego decyduje zebranie 
mieszkańców uprawnio-
nych do udziału w gło-
sowaniu – mówi Marta 
Jarosz z Referatu Roz-
woju Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.
Terminy i godziny wiej-
skich spotkań zostały 
wywieszone również 

w każdej miejscowości 
na tablicy ogłoszeń:
poniedziałek 
9 września: 

Mikoszowa 
(godz. 17.00), 
Mielęcin (godz. 18.00) 
wtorek 10 września: 

Marcinowiczki 
(godz. 16.45), 
Pyszczyn (godz. 17.30), 
Zastruże (godz. 18.30) 
środa 11 września: 

Gołaszyce (godz. 17.00), 
Kalno (godz. 18.00) 
czwartek 12 września: 

Siedlimowice 
(godz. 17.00), 
Pożarzysko 
(godz. 18.00) 
poniedziałek 
16 września: 

Imbramowice 
(godz. 17.00), 
Buków (18.00) 
wtorek 17 września: 

Bożanów (godz. 17.00), 
Wierzbna (godz. 18.00) 
środa 18 września: 

Kruków (godz. 17.00), 
Mrowiny (godz. 18.00) 
czwartek 19 września: 

Łażany (godz. 17.00), 
Przyłęgów (godz. 18.00). 

Pomagamy Julii i Adasiowi
w ramach akcji „Żarów Dzieciom”

Każdy z nas może pomóc! Już 22 września odbędzie się 4 edycja Żarow-
skich Biegów Strefowych, a wraz z nią akcja charytatywna dla Julki Ma-
lik i Adasia Szczurka. 

Zuchy z Zastruża zapraszają na zbiórki
I Za strużańska Gromada Zuchowa „Dzielne Smoki” wznawia 
swoją działalność po wakacyjnej przerwie. Pierwsza zbiórka 
odbyła się w czwartek, 5 września w godz. 15.30-17.00. 

Zuchy nie tylko bawią się poprzez naukę, ale uczą się także wielu przy-
datnych umiejętności. 

Pobiegną
ulicami Żarowa

Ulicami Żarowa przebiegną uczestni-
cy 4. Żarowskich Biegów Strefowych. 
Wydarzenie sportowe zaplanowano na 
niedzielę, 22 września. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody. 

Zakończyły się już prace przy budowie nowej szatni dla sportowców. 
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Mieszkańcy Pożarzyska w przygo-
towanie wszystkich ozdób włożyli 
dużo wysiłku i zaangażowania. 
Gminne dożynki  w niedzielę, 8 
września rozpoczęły się uroczystą 
mszą świętą dziękczynną w ko-
ściele p.w. św. Józefa w Pożarzy-
sku, podczas której poświęcono 
dożynkowe wieńce, bochny chle-
ba oraz kosze owoców i warzyw. 
– Każdego roku rozpoczynamy 
dożynki od mszy św. To piękny 
zwyczaj staropolski, który przypo-
mina nam, że Bóg jest szafarzem 
wszelkich łask, a plony ziemi są 
wynikiem współdziałania Stwór-
cy i człowieka. Dożynki, tak jak 
Eucharystia, są przede wszystkim 
czasem dziękczynienia. Dziękuje-

my dziś Bogu za błogosławieństwo, 
za dobre zbiory, ale dziękujemy 
również Wam – rolnikom za wy-
siłek i pracę na roli – mówił pod-
czas mszy świętej ksiądz Mariusz 
Walas.
Po nabożeństwie wszystkich 
zgromadzonych gości przywitali 
starostowie tegorocznych dożynek 
Elżbieta Mnich oraz Krzysztof 
Stańczyk, którzy przekazali na 
ręce burmistrza Leszka Micha-
laka chleb wypieczony z mąki ze 
zboża zebranego w tym roku, aby 
sprawiedliwie podzielił się nim 
z mieszkańcami gminy i zaproszo-
nymi gośćmi. 

– Każdy mieszkaniec wsi dosko-
nale wie, jak ważnym świętem są 
Dożynki. To moment, w którym 
rolnicy mogą podziękować Bogu za 
swoje plony, a pozostali rolnikom 
za trud ich pracy. Jesteśmy tu żeby 
Państwu podziękować – wszystkim 
rolnikom, ogrodnikom, sadow-
nikom, pszczelarzom. Pracujecie 
Państwo na to, żeby nam wszyst-
kim tych owoców ziemi nie zabra-
kło. Dziękuję wszystkim sołtysom, 
Radom Sołeckim oraz każdemu, 
kto w jakikolwiek sposób włączył 
się w przygotowanie tegorocznych 
dożynek – dziękował rolnikom 
burmistrz Leszek Michalak.
Tradycyjnie już zachwyciły kra-
miki bogate w lokalne produkty, 
piękne stroje ludowe, pokaźne 
wieńce dożynkowe i wspaniałe 
bochny chleba, które są symbolem 

zebranych plonów i rolniczego 
trudu. Wzdłuż całej wioski nie 
sposób było nie zauważyć prze-
pięknych dekoracji dożynkowych. 
Pomysłowe ozdoby oraz niebanal-
ne witacze, w większości wykona-
ne ze snopków słomy, czekały na 
przybyłych gości i zapraszały do 
wspólnego biesiadowania. 
Podczas tegorocznych dożynek 
gminnych burmistrz Leszek Mi-
chalak za ciężką pracę, wysiłek, 
a przede wszystkim wielkie zaan-
gażowanie podziękował wszyst-
kim zaangażowanym sołectwom 
wręczając na ręce przedstawicieli 
tych wsi podziękowania i czeki. 

Magdalena Pawlik

– Organizatorzy przygotowali dla 
startujących bardzo wymagają-
ce odcinki o łącznej długości 35 
kilometrów. Ale nie tylko to było 
najtrudniejsze. Doskwierał także 
upał, temperatura 30 stopni dawa-
ła nam się we znaki, pojawiły się 
również problemy z przegrzanym 
autem. Dlatego, aby ustabilizować 
temperaturę do bezpiecznej dla 
silnika musieliśmy jechać z włą-
czonym na maksimum ogrzewa-
niem. To była prawdziwa sauna. 
Jechaliśmy dość zachowawczo, 
zwłaszcza po przygodzie na po-
przedniej eliminacji. Taka jazda 
pozwoliła na osiągnięcie mety, co 
było głównym celem i zdobycie 
trzeciego miejsca w klasie. Skła-
damy podziękowania za wsparcie 
jak zwykle dla Gminy Żarów, 

DSSE, Auto Shop, Serwis Park, 
Zywer Auto, Strefa Okazji, Geo-
space i Euro Car. Warto dodać, że 
w rajdzie brała udział także druga 
załoga z Żarowa, Patryk Zywer 
w mocno obsadzonej klasie 4 zajął 
wysokie 4 miejsce – mówi zawod-
nik Grzegorz Reda.

Oprac. Magdalena Pawlik 

Duet Reda i Czyżewski znów na podium
Grzegorz Reda i Marcin Czyżewski zajęli 3 miejsce w swojej klasie pod-
czas kolejnych eliminacji Tarmac Masters Ecumasters Rally, które odby-
ły się 25 sierpnia w Gryfowie Śląskim.

IV Festiwal Mąki w Siedlimowicach
Po raz czwarty, 7 września w zabytkowym młynie w Siedlimowicach od-
był się Festiwal Mąki. 

Na zwiedzających czekało mnó-
stwo atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów: Gminę 
Żarów, Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Żarowie, Młyn 
Siedlimowice oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Młyna Siedlimowice. 

Najważniejszym punktem festiwa-
lu tradycyjnie był konkurs na naj-
lepszy chleb domowego wypieku 
„Chlebowzięci”. Na gości czekały 
specjały przygotowane przez lo-
kalnych i regionalnych pasjona-
tów zdrowego jedzenia. W pro-
gramie były także warsztaty wa-
żenia piwa domowym sposobem 
z żarowskim browarem Hoppy 
Lab. Nie zabrakło również dosko-
nałych podpłomyków, ciast, bułe-
czek drożdżowych wypiekanych 
przez panią Iwonę Markiewicz, 
właścicielkę młyna. O historii sie-
dlimowickiego młyna opowiadał 
Bogdan Mucha, historyk z Ża-
rowskiej Izby Historycznej, a na 
finał organizatorzy zaprosili gości 
na monodram „Sprawa się rypła” 
w wykonaniu Ryszarda Dykcika 
z Teatru Bezdomnego.
– Zaprosiliśmy dziś naszych gości 
do zabytkowego młyna w Siedli-
mowicach, gdzie po raz czwarty 
odbywa się Festiwal Mąki. Na 
nasze zaproszenie odpowiedziało 
wielu wystawców, którzy przy-

jechali tutaj, aby zaprezentować 
swoje wyroby i częstować miesz-
kańców swojskimi przysmakami. 
Ponadto można z bliska zobaczyć, 
jak funkcjonują stare maszyny 
w młynie, zakupić swojskie pysz-
ności na licznych stoiskach, kosz-

tować specjałów wypieczonych 
z siedlimowickiej mąki i uczest-
niczyć w różnych warsztatach. To 
wszystko dla naszych gości, którzy 
pomimo pochmurnej pogody, 
odwiedzili nasz zabytkowy młyn 
– mówili Iwona i Witold Markie-
wiczowie właściciele zabytkowego 
młyna w Siedlimowicach.
Liczył się smak, aromat, wygląd 
i wrażenie ogólne. W konkursie 
na najlepszy chleb domowego 
wypieku „Chlebowzięci” wzięło 
udział 5 uczestników. Niestety 
zabrakło przedstawiciela z gminy 
Żarów. 

Wyniki konkursu 
„Chlebowzięci”:

 ▶ miejsce 1 – Andrzej Pyć – Świdnica 
(chleb pszenno-orkiszowy na za-
kwasie wypieczony z mąki z siedli-
mowickiego młyna)

 ▶ miejsce 2 – Łukasz Krzysztofczyk  
Wałbrzych 

 ▶ miejsce 3 – Grzegorz Jurczyk Wro-
cław 

Magdalena Pawlik

Dożynki Gminne w Pożarzysku
Każdy, kto przyjechał na gminne dożynki do Pożarzyska mógł podziwiać 
pomysłowe dekoracje, które stanęły w wielu miejscach na terenie wsi. 

Gospodarze tegorocznych dożynek – mieszkańcy Pożarzyska.

Na dożynkowej scenie zaprezentowali się mieszkańcy wsi, dzieci oraz 
młodzież. Dożynkowe przyśpiewki to już tradycja podczas tego święta.

Tegoroczne wieńce dożynkowe zaprezentowane podczas dożynek gmin-
nych w Pożarzysku poświęcił podczas mszy świętej ks. Mariusz Walas. 
Wszystkie wykonane były z wielką 
starannością i zachwycały swoim 
wyglądem.

Podczas rolniczego święta, burmistrz Leszek Michalak, w asyście staro-
stów dożynek podzielił wśród uczestników chleb wypieczony z tegorocz-
nego ziarna.

Wiele do zaoferowania uczestnikom mieli również lokalni wystawcy. 
Swojskie przysmaki rozchodziły się jak świeże bułeczki. 
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To jedyna drużyna, która w pięciu 
meczach zdobyła komplet punk-
tów. Za plecami Podgórza usado-
wiły się drużyny Zielonych Mo-
krzeszów, Płomienia Dobromierz. 
Ścisły kontakt z czołówką trzymają 
piłkarze z Kalna. Początek rozgry-

wek dla Błyskawicy jest bardzo 
udany. To sukces, bo w poprzed-
nich latach gracze z Kalna należali 
do potentatów. Dobrze w rozgryw-
kach wypada Silesia Żarów. Be-
niaminek aktualnie plasuje się na 
dziewiątej pozycji. Falstart zaliczył 
za to Zryw Łażany. Piłkarze Zrywu 
w pięciu spotkaniach zgromadzili 
zaledwie trzy punkty i w stawce 
szesnastu zespołów zajmują trzy-
nastą pozycję. 

Goniec Żarów w poprzednim 
sezonie zajął pierwszą, niepre-
miowaną awansem pozycję, która 
skutkowała spadkiem do III ligi. 

Dzięki zwiększeniu liczby miejsc 
w rozgrywkach II ligi, żarowia-
nie walczą o tytuł Drużynowego 
Mistrza Polski na tym szczeblu 
rozgrywek. 
Przed rozpoczęciem sezonu Go-
niec poczynił znaczne kroki, by 
zasilić drużynę bardzo mocnymi 
zawodnikami. Barwy żarowskiego 
klubu reprezentuje Paweł Stankie-
wicz. W bogatym dorobku sza-
chista może pochwalić się m. in. 
trzema medalami Indywidualnych 

Mistrzostw Unijnych Europy 
Juniorów, Drużynowym Mistrzo-
stwem Polski Juniorów, drugim 
miejscem w „top” 10 podczas 
Indywidualnych Mistrzostw Pol-
ski Juniorów. Aktualny ranking 
szachisty wynosi 2138! Transfe-
rem definitywnym zakończyło 
się przejście Kamila Nowaka 
z Polonii Wrocław. Zawodnik 
w szachowym CV może zapisać 
reprezentowanie Polski w Druży-

nowych Mistrzostwach Polski Ju-
niorów, srebro na indywidualnych 
Mistrzostwach Polski Juniorów, 
złoty i srebrny medal Drużyno-
wych Mistrzostw Polski Juniorów, 
debiut w Ekstraklasie seniorów. 
Obecny ranking 2296. 
Wzmocnienia przynoszą kon-
kretny efekt. W meczu pierwszej 
rundy II Ligi Goniec pokonał 
wyżej rozstawioną drużynę 
YMCA Warszawa 3,5 : 2,5. Jako 
pierwszy grę zakończył Paweł 
Stankiewicz, który zremisował 

Wyjazdowe spotkanie z Jedliną 
Zdrój układało się pomyśli Zjed-
noczonych. Żarowianie do prze-
rwy po celnym trafieniu Mateusza 
Kołodzieja prowadzili 1:0. Chwilę 
po zmianie stron stojący między 
słupkami Marcin Hruszowiec 
faulował w polu karnym jednego 
z zawodników gospodarzy. Jede-
nastkę na bramkę zamienił Rafał 
Lipiński. Niespełna dwadzieścia 
minut potrzebowała Jedlina, by 
trzykrotnie trafić do bramki ry-
wala. Zjednoczeni byli bezradni, 
a przeciwnik skutecznie wyko-
rzystał mankamenty przyjezd-
nych. Na listę strzelców wpisali 
się kolejno: Kałwak, Rzeszot i po 
raz drugi w spotkaniu Kałwak. 
Zdrój Jedlina Zdrój – Zjednoczeni 
Żarów 4:1 (0:1). Kartki: żółta – 
Rzeszót ‘38 (Jedlina), Chłopek 
‘44 (Zjednoczeni), Bednarz ‘84 
(Jedlina).
Zjednoczeni: Hruszowiec – Chło-
pek, Koluśniewski (‘54 Andrze-
jewski), Jastrzębski, Wojnowski, 
Iwanicki (‘86 Suchorabski), 
Khvostenko, Szuba, Czoch (‘65 
Marzec), Kołodziej, Łuczak. 
Na Stadionie Miejskim w Żaro-
wie rywalem Zjednoczonych był 
Granit Roztoka. Podopieczni Ma-
cieja Jaworskiego ponownie nie 
wykorzystali wypracowanej prze-
wagi z pierwszej połowy. Roman 
Khvostenko oraz szesnastoletni 
Konrad Iwanicki dali radość ża-
rowskim kibicom, strzelając dwie 
bramki dla swojego zespołu. Tuż 
przed przerwą, gola kontaktowego 
dla Granitu zdobył Przemysław 

Grosiak. Niestety, kolejne bramki 
padły łupem piłkarzy z Roztoki. 
Bramkarza Zjednoczonych po-
konał grający trener Orda (61 
min.) oraz w końcówce spotkania 
Danaj. W drugiej części meczu 
nie brakowało emocji związanych 
z niekorzystną dla gospodarzy, 
kontrowersyjną decyzją sędziego 
głównego, która w ostateczności 
dała rzut karny Roztoce. Przy 
stanie 2:1, bramkę wyrównująca 
z jedenastu metrów zdobywa 
Orda. Niesportowego zachowania 
w końcówce spotkania dopuścił 
się bramkarz Zjednoczonych 
Marcin Hruszowiec, za obraźliwe 
słowa wypowiedziane w kierunku 
głównego arbitra musiał opuścić 

boisko tuż przed końcowym 
gwizdkiem. Gospodarze zde-
cydowanie mogli podwyższyć 
prowadzenie, nie dopuszczając do 
nerwowych sytuacji związanych 
z wyrównaniem stanu rywalizacji. 
Czego nie udało się Zjednoczo-
nym, powiodło się Granitowi. 
Zjednoczeni Żarów – Granit Roz-
toka 2:3 (2:1). Kartki: żółta – Ja-
strzębski ‘15 (Zjednoczeni), Chło-
pek ‘63 (Zjednoczeni), Wojnowki 
‘88 (Zjednoczeni), Szpilewski 
‘90+2 (Granit), czerwona – Hru-
szowiec ‘90+2 (Zjednoczeni). 
Zjednoczeni: Hruszowiec – Chło-
pek (‘90+2 Leputa), Koluśniewski 
(‘87 Wilk), Jastrzębski, Wojnow-
ski, Andrzejewski (‘65 Czoch), 
Iwanicki (‘46 Marzec), Khvosten-
ko, Szuba, Kołodziej, Łuczak.

Krzysztof Dutkiewicz

Kłopoty Zielonych i Wierzbianki
To nie jest wymarzony start zespołów piłkarskich, reprezentujących 
gminę Żarów na arenach A-klasy. 

W obydwu grupach Zieloni Mro-
winy (gr. I) oraz Wierzbianka 
Wierzbna (gr. II) zakotwiczyły 
w dolnych rejonach tabeli. Be-
niaminek z Mrowin jedyne trzy 
punkty zdobył w pojedynku 
z Sudetami Dziećmorowice, po-
konując rywala 3:1. Sposób na 
ogranie Zielonych znaleźli Unia 
Bogaczowice (2:1), Orzeł Wito-
szów (2:1), Włókniarz Głuszyca 
(2:1) oraz w ostatniej serii spotkań 
KS Walim (5:2). Taki scenariusz 
daje piłkarzom z Mrowin na po-

czątku rozgrywek ostatnią pozycję 
w tabeli. Liderem MKS Szczawno-
-Zdrój.
Niewiele lepiej wiedzie się piłka-
rzom z Wierzbnej. Jedno zwycię-
stwo i cztery przegrane aktualnie 
pozwalają piastować przedostat-
nią pozycję w tabeli. Faworyt 
grupy drugiej nie zawodzi. Jeden 
remis i cztery zwycięstwa pozwala 
zarodnikom Cukrownika Pszenno 
patrzeć w stronę klasy okręgowej. 

Krzysztof Dutkiewicz

Kalno w czołówce 
W piłkarskiej kl. B (gr. I) powoli 
krystalizuje się czołówka tabeli. 
Na czele zespół Podgórza Wał-
brzych. 

Zjednoczeni bez punktów
Z zerowym dorobkiem punktowym kończą dwie ostatnie kolejki piłka-
rze Zjednoczonych Żarów, występujący w wałbrzyskiej okręgówce. 

Wyniki 5. kolejki
Zjednoczeni Żarów 2-3 Granit Roztoka
Orzeł Lubawka 1-2 Zdrój Jedlina Zdrój
Wenus Nowice 3-2 Płomień Makowice
Skałki Stolec 6-0 Zamek Kamieniec Ząbk.
Sparta Ziębice 0-2 Victoria Tuszyn
Włókniarz Kudowa Zdrój 3-3 Nysa Kłodzko
Kryształ Stronie Śląskie 2-2 Karolina Jaworzyna Śląska
Trojan Lądek Zdrój 4-2 Grom Witków

M-ce Klub M W R P BR+ BR- Pkt
1 MKS Nysa Kłodzko 5 4 1 0 17 4 13
2 Granit Roztoka 5 4 1 0 16 7 13
3 Zdrój Jedlina Zdrój 5 3 1 1 10 6 10
4 Orzeł Lubawka 5 3 1 1 11 7 10
5 Trojan Lądek Zdrój 5 2 2 1 11 6 8
6 Karolina Jaworzyna 5 2 2 1 11 7 8
7 Grom Witków 5 2 1 2 13 11 7
8 Zjednoczeni Żarów 5 2 1 2 10 9 7
9 Venus Nowice 5 2 1 2 9 13 7
10 Sparta Ziębice 5 2 0 3 11 18 6
11 Skałki Stolec 5 2 0 3 13 15 6
12 Zamek Kamieniec Ząbk. 5 1 2 2 11 15 5
13 Włókniarz Kudowa Zdrój 5 1 1 3 9 11 4
14 Płomień Makowice 5 1 0 4 8 16 3
15 Victoria Tuszyn 5 1 0 4 6 14 3
16 Kryształ Stronie Śl. 5 0 2 3 4 11 2

Szansa Gońca
Rewolucja w szachowym świecie. 
Zmieniły się władze na szczeblu 
centralnym, zmieniły się zasady 
funkcjonowania poszczególnych 
lig. Z takiego obrotu sprawy sko-
rzystał Goniec Żarów. Wystąpi na Mistrzo-

stwach Świata
Krystian Rossa pozytywnie 
przeszedł weryfikację do udziału 
w Mistrzostwach Świata WKA. 

Tym samym reprezentant Kick-
boxing Fighter Żarów wystapi na 
najważniejszych zawodach tego 
sezonu!
Krystian Rossa, to aktualny 
mistrz Polski, mistrz Europy. Do 
bogatego dorobku 13-latek w po-
przednim sezonie dorzucił srebr-
ny krążek, podczas Rzymskich 
Mistrzostw International Combat 
Organization. Żarowianin powal-
czy w najtwardszych odmianach 
Kickboxingu. 

Krzysztof Dutkiewicz

Grali w nocy na Orliku
Jubileuszowy X. Nocny Turniej 
Piłkarski Żarów Centrum Masters 
dla zawodników Piemento Calcio. 

Wyniki 5. kolejki
Tęcza Bolesławice 2-4 AKS II Strzegom
Sparta Przełom Pastuchów 1-5 Zieloni Mokrzeszów
Sokół Kostrza 1-3 MKS II Szczawno Zdrój
Zryw Łażany 0-2 Płomień Dobromierz
Silesia Żarów 2-1 Błyskawica Kalno
Nysa Kłaczyna 2-1 Iskra Witków Śląski
Podgórze Wałbrzych 2-0 Grom Panków
LKS Piotrowice Św. 3-3 Karolina II Jaworzyna Śl.

Krzysztof Dutkiewicz

Zwycięzcy w całych rozgrywkach 
zgromadzili cztery wygrane, 
jedno spotkanie zakończyło się 
remisem. Tylko jeden punkt 
mniej na koncie i druga pozycja 
dla piłkarzy Młodych Wilków. Na 
trzecim stopniu podium znaleźli 
się reprezentanci Zrywu Łażany. 
W całych rozgrywkach zobaczyli-
śmy 51 bramek, a o mistrzowską 
koronę walczyło sześć zespołów. 
Tytuł najlepszego strzelca dla 

Wiktora Nowaka (Młode Wilki), 
najlepszym zawodnikiem wybra-
ny został Krystian Andrzejewski 
(Piemento Calcio), a najwięcej 
strzelonych bramek zgromadził 
Dawid Marzec (Młode Wilki). 
Skład zwycięzców - Piemento 
Calcio: Patryk Gaładyk, Mateusz 
Góra, Jakub Smutek, Bartosz Su-
chorabski, Mateusz Andrzejewski, 
Piotr Pieczonka, Sebastian Kurza-
wa, Norbert Szczęch, Sebastian 
Młynarczyk, Krystian Andrze-
jewski. 
Organizatorem rozgrywek było 
GCKiS w Żarowie.

Krzysztof Dutkiewicz

swój pojedynek. Kolejne punkty 
zdobyli Przemysław Borowski, 
remis z zawodnikiem o rankingu 
wyższym o ponad 400 pkt FIDE. 
Lider drużyny Kamil Nowak po-
konał przeciwnika z tytułem mi-
strza FIDE. Następne zwycięstwo 
odnosi kapitan zespołu Damian 
Daniel, pokonując na drugiej sza-
chownicy mistrza FIDE. Ostatni 
punkt dorzuca Bogdan Żminda, 
remisując ze znacznie wyżej no-
towanym przeciwnikiem i tym 
samym daje zwycięstwo Gońcowi 
w całym meczu. Jako ostatnia 
swój pojedynek kończy Klara 
Czaplewska. Po zaciętym i długim 

pojedynku trwającym blisko pięć 
godzin, ostatecznie przegrywa 
z zawodniczką posiadającą tytuł 
Mistrzyni FIDE. 
W drugiej rundzie wszyscy przed-
stawiciele żarowskiego klubu 
osiągnęli remis na szachownicach. 
Goniec Żarów – KS Korona Za-
krzewo 3 : 3. 
Goniec Żarów: Kamil Nowak, 
Damian Daniel, Paweł Stankie-
wicz, Wojciech Kowalczuk, Marek 
Szmyd, Bogdan Żminda, Przemy-
sław Borowski, Klara Czaplewska.  
Drużynowe Mistrzostwa Polski II 
Ligi rozgrywane w Poroninie po-
trwają do 15 września. 

Krzysztof Dutkiewicz

(fot. profil FaceBook Goniec) Czy Goniec wykorzysta szansę i utrzyma 
się w rozgrywkach II ligi?

Koło PTTK „Żarodreptaki” 
serdecznie zaprasza 
w dniu 14 września 2019 roku 
na wycieczkę Bolesławiec – 
Zamek Kliczków. 

W programie: Muzeum cera-
miki, Muzeum Historii Miasta, 
rynek, mury miejskie, pomnik 
Kutuzowa, wiadukt kolejowy 
nad Bobrem, zamek Kliczków. 
Zbiórka godz. 8:00, 
dworzec PKS Żarów, 
zapisy pod nr tel. 665-049-217.

- 8 -
Nr 13/172/2019 | 16 września 2019r.Sport


